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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο υφιστάµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον της εθνικής και της διεθνούς αγοράς, το
οποίο χαρακτηρίζεται από διαρκείς µεταβολές, ραγδαία εξάπλωση των νέων
τεχνολογιών, συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και µεγαλύτερων µεριδίων,
διαµορφώνεται η σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηµατικής δράσης µε κύριο άξονα
την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης κάθε επιχείρησης. Επιπροσθέτως, η
ενίσχυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και η σύγχρονη τάση για
διαδικασίες που σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, καθώς και η
συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην
ανάπτυξη των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.
Όπως ακριβώς η διαχείριση της ποιότητας, της υγείας και της ασφάλειας έχει
καθιερωθεί ως ουσιαστική για την αποτελεσµατική επιχειρησιακή πρακτική, µε τον
ίδιο τρόπο, έχει πλέον καταστεί απαραίτητη για την εύρυθµη και επιτυχή λειτουργία
ενός οργανισµού και η διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η αυξανόµενη
εξάλλου ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει επηρεάσει σε σηµαντικό
βαθµό τις βιοµηχανικές πρακτικές παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια, δεδοµένου ότι οι
οργανισµοί προσπαθούν να συµµορφώνονται συγχρόνως µε τους κυβερνητικούς
κανονισµούς, τις ανησυχίες των µετόχων και τις προσδοκίες των ενδιαφερόµενων
µερών.
Το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001:1996 διευκρινίζει ότι οι οργανισµοί από τους
οποίους χρησιµοποιείται οφείλουν να αξιολογούν και να βελτιώνουν την επίδοση του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισής τους. Υπάρχει, εξάλλου, αναγνώριση της
ανάγκης για προσδιορισµό των κατάλληλων µέτρων επίδοσης, τα οποία θα στρέψουν
τους οργανισµούς µακριά από το κυνήγι της πιστοποίησης, βοηθώντας τους
ταυτόχρονα

να

εστιάσουν

στα

σηµαντικότερα

θέµατα

του

συστήµατος

Πρόλογος

περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζουν. Κατά συνέπεια, καθίσταται πλέον
απαραίτητο ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να βοηθήσει τους οργανισµούς,
ανεξαρτήτως κλάδου και µεγέθους, να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική τους
επίδοση.
Η Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης είναι ένας σχετικά νέος όρος µε τον
οποίο περιγράφεται µία εσωτερική διοικητική διαδικασία, η οποία παρέχει
αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισµού ώστε να διευκολύνει τις
στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική του απόδοση. Η
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης βοηθά έναν οργανισµό να προσδιορίσει
τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές του και να προσδιορίσει οποιεσδήποτε
απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς και
περιβαλλοντικούς του στόχους σε συνεχή βάση.
Επί του παρόντος, η διαδικασία υπόκειται σε µια διεθνή προσπάθεια τυποποίησης
από τον οργανισµό ISO µέσω της σειράς ISO 14000 και συγκεκριµένα µε τα
πρότυπα ISO 14031 και ISO 14032.
Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης αποτελεί µία συνεχή εσωτερική
διαδικασία αλλά και ένα διοικητικό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί δείκτες µε
σκοπό την εξαγωγή στοιχείων και πληροφοριών συγκρίνοντας την παρελθοντική και
παρούσα περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού σε σχέση µε τα κριτήρια της
περιβαλλοντικής επίδοσης που ο ίδιος έχει ορίσει" (ISO 14031,1997). Με τον όρο
κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης νοούνται οι αναµενόµενοι περιβαλλοντικοί
σκοποί ή στόχοι που τίθενται από τη διοίκηση ενός οργανισµού.
Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση του υπάρχοντος
ΣΠ∆ σε µία γαλακτοβιοµηχανία και ο καθορισµός των κατάλληλων ∆εικτών
Περιβαλλοντικής Επίδοσης για την επιτυχή διεξαγωγή της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και την εφαρµογή της διαδικασίας της ΑΠΕ. Συγκεκριµένα, οι στόχοι
της εργασίας περιλαµβάνουν:


Την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών, σκοπών και στόχων σε
συνδιασµό µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία
της γαλακτοβιοµηχανίας,



Τον καθορισµό ενός συνόλου περιβαλλοντικών δεικτών οι οποίοι περιγράφουν
και παρακολουθούν τις συγκεκριµένες διαστάσεις και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το τεχνολογικό επίπεδο και τις
επιχειρηµατικές πρακτικές της εν λόγω βιοµηχανίας,
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Τον προσδιορισµό της παροντικής κατάστασης όσον αφορά την περιβαλλοντική
επίδοση της εταιρείας και τη διαχρονική σύγκριση της πορείας της
περιβαλλοντικής της διαχείρισης, µέσω της παρακολούθησης των επιλεγµένων
δεικτών καθώς και της σύγκρισής τους µε τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τους
στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της γαλακτοβιοµηχανίας,



Την ασφαλή εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων όσον αφορά την ευελιξία, την
καταλληλότητα και την προσαρµοστικότητα των ∆ΠΕ στο σύνολο των
λειτουργιών της βιοµηχανίας γάλακτος, και



Το σχηµατισµό ενός πλαισίου συγκεκριµένων προτάσεων όσον αφορά τις
ενέργειες βελτίωσης στις οποίες θα πρέπει να προβεί η διοίκηση της βιοµηχανίας
και την παράθεση των µελλοντικών προεκτάσεων που θα µπορούσαν να
συµβάλλουν στην επιτυχή εφαρµογή της ΑΠΕ και την ενσωµάτωση της στο
υπάρχον ΣΠ∆ της εταιρείας.

Η ανάλυση που πραγµατοποιείται στην εργασία οργανώνεται σε δέκα κεφάλαια ως
εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την εισαγωγή, ορίζονται ορισµένες βασικές
έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών όρων και οι οποίες
θα χρησιµοποιηθούν εκτενώς στα ακόλουθα κεφάλαια, όπως η έννοια της
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής.

Επιπλέον,

καθίσταται

σαφής

η

σηµασία

της

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης και η αναγκαιότητα της υιοθέτησης προγραµµάτων δράσης για
την προστασία του περιβάλλοντος από το σύνολο των επιχειρήσεων και βιοµηχανιών
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια εισαγωγή στην έννοια των Συστηµάτων
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται µια σύντοµη
αναφορά στην ιστορική εξέλιξη τους, δίνεται ο ορισµός τους και περιγράφεται εν
συντοµία ο κύκλος εφαρµογής τους και τα επιµέρους στάδια από τα οποία
αποτελούνται. Τέλος, παρατίθενται τα κόστη και τα οφέλη από την εφαρµογή των
ΣΠ∆, καθώς και οι συντελεστές οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια εφαρµογής και
ανάπτυξης τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται αναφορά στα αναγνωρισµένα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η σειρά των προτύπων ISO
14000 και τα πλεονεκτήµατα από την εγκατάσταση τους, αναλύεται το ∆ιεθνές
Πρότυπο ISO 14001 και τα άρθρα που περιλαµβάνονται σε αυτό και, τέλος,
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πραγµατοποιείται περιγραφή των κυριοτέρων ΣΠ∆ όπως το ISO 9000, το σύστηµα
διαχείρισης EMAS, τα συστήµατα BS 7750, CERES και Responsible Care και η
σύγκριση τους µε το ISO 14001, το οποίο εξάλλου αποτελεί το ΣΠ∆ της
γαλακτοβιοµηχανίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της διαδικασίας Αξιολόγησης της
Περιβαλλοντικής Επίδοσης, η δοµή και οι αρχές του προτύπου ISO 14031 ως
εργαλείου της εν λόγω διαδικασίας, τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του
προτύπου και ο τρόπος ενσωµάτωσης του σε ένα υπάρχον ΣΠ∆ –όπως συµβαίνει
στην περίπτωση της βιοµηχανίας γάλακτος-, και παρουσιάζεται εν συντοµία το
βοηθητικό πρότυπο ISO 14032. Επιπλέον, πραγµατοποιείται εκτενής αναφορά στον
ρόλο των περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι αποτελούν το αντικείµενο της
παρούσας εργασίας, περιγράφονται οι τύποι και οι κατηγορίες αυτών, οι χρήσεις
τους και τα γενικά κριτήρια της επιλογής τους.
Στο πέµπτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η εκτενής παρουσίαση της γαλακτοβιοµηχανίας
και των εφαρµοζόµενων σε αυτή παραγωγικών πρακτικών µε σκοπό την αναγνώριση
των καίριων σηµείων της παραγωγικής διαδικασίας και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόµενοι,
τελικοί δείκτες θα προσαρµόζονται απόλυτα στα στάδια λειτουργίας της βιοµηχανικής
µονάδας, καθώς και στη γενική οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική της
στρατηγική.
Στο έκτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση των διαδικασιών του προτύπου ISO
14001 που εφαρµόζεται ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης από τη
γαλακτοβιοµηχανία, µε τη βοήθεια του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, της
Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και των τεκµηριωµένων διαδικασιών του ΣΠ∆,
όπως αυτές ορίζονται και χρησιµοποιούνται από την εταιρεία.
Στο

έβδοµο

κεφάλαιο

πραγµατοποιείται

η

καταγραφή

και

εκτίµηση

των

περιβαλλοντικών πλευρών της εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από την παραγωγική
διαδικασία αλλά και από τη γενικότερη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας.
Πραγµατοποιείται

επίσης

προσδιορισµός

και

αξιολόγηση

των

σηµαντικών

περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, καθώς και εξέταση των αντικειµενικών
σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη βιοµηχανία γάλακτος, ώστε να διασφαλίζεται
ότι οι προτεινόµενοι, τελικοί δείκτες θα προσαρµόζονται απόλυτα σε όλα τα στάδια
λειτουργίας της βιοµηχανικής µονάδας, και κυρίως θα ανταποκρίνονται στην επιθυµία
της εταιρείας για ενίσχυση του υπάρχοντος συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και
παρακολούθηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
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Στο όγδοο κεφάλαιο, µε βάση την ανάλυση εισροών-εκροών, τον καθορισµό και την
αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, καθώς και
την εξέταση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων της γαλακτοβιοµηχανίας,
πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός του αρχικού συνόλου των δεικτών απόδοσης της
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται µία σύντοµη
παρουσίαση και ανάλυση της πορείας ορισµένων περιβαλλοντικών δεικτών του
αρχικού συνόλου στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, µε δεδοµένη την έλλειψη
στοιχείων λόγω των ελλιπών αριθµητικών δεδοµένων και των µη εξειδικευµένων
συστηµάτων παρακολούθησης και µέτρησης που είναι εγκατεστηµένα στην
γαλακτοβιοµηχανία.
Στο ένατο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η επιλογή του τελικού συνόλου των δεικτών,
µε τη βοήθεια των αρχών της Εκτίµησης Κινδύνου και ειδικότερα της
Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας, κατά την οποία οι δείκτες αξιολογούνται από τον
ίδιο τον ΥΠ∆ και την Οµάδα Περιβάλλοντος της βιοµηχανίας γάλακτος.
Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση των βασικών εννοιών και
αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν, αναφέρονται εν συντοµία οι προκλήσεις, τα
προβλήµατα και οι περιορισµοί που προέκυψαν κατά την επιλογή των δεικτών και
την ενσωµάτωση τους στην παραγωγική διαδικασία και παραθέτονται προτάσεις
βελτίωσης όσον αφορά τη διαδικασία της ΑΠΕ και τη γενικότερη βελτίωση της
περιβαλλοντικής κατάστασης της γαλακτοβιοµηχανίας. Τέλος, προτείνονται κάποιες
µελλοντικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωµένη διεξαγωγή της ΑΠΕ καθώς και την
επιτυχή ανάπτυξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας.
Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται πέντε παραρτήµατα. Στο παράρτηµα Α
παρουσιάζεται το µητρώο περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο οποίο υπόκειται η
γαλακτοβιοµηχανία, στο παράρτηµα Β δίνονται τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών
ορισµένων

ρυπαντικών

ουσιών

στην

ατµόσφαιρα

από

τις

βιοµηχανικές

εγκαταστάσεις όπως ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία. Στο παράρτηµα Γ
παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο προτεραιοποίησης των περιβαλλοντικών δεικτών
και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, το οποίο συµπληρώθηκε από
τον ΥΠ∆ και την οµάδα περιβάλλοντος της βιοµηχανίας γάλακτος. Στο παράρτηµα ∆
παρουσιάζεται συνοπτικά η σύµβαση RAMSAR από την οποία διέπεται ο αποδέκτης
των λυµάτων της βιοµηχανίας, ενώ στο παράρτηµα Ε παρατίθεται η αναλυτική
παρουσίαση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας που πραγµατοποιήθηκε για την
επιλογή του τελικού συνόλου των περιβαλλοντικών δεικτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Η προστασία του περιβάλλοντος, µείζον ζητούµενο της σύγχρονης εποχής, τείνει να
εξελιχθεί σε κύριο παράγοντα διαµόρφωσης της ζήτησης στην αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών. Ο σύγχρονος καταναλωτής συνυπολογίζει στις επιλογές του τη
φιλικότητα του προϊόντος προς το περιβάλλον µαζί µε τα καθιερωµένα κριτήρια της
λειτουργικότητας, του σχεδιασµού και της ποιότητας. Το περιβαλλοντικό προφίλ έχει
πλέον αναχθεί σε ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα η βιοµηχανία, η οποία ενοχοποιείται για σηµαντικό µερίδιο της ρύπανσης
και της ανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, καλείται να τροποποιήσει τη
δηµόσια εικόνα της επιδεικνύοντας αυξηµένη ευαισθησία σε ζητήµατα προστασίας
του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική νοµοθεσία, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο, έχει δηµιουργήσει ένα πλέγµα όρων και περιορισµών που
αποσκοπούν στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των
επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα.
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτυγχάνεται µόνο µε µέτρα κατασταλτικού
χαρακτήρα, αλλά πρώτιστα µε την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και την
εκπαίδευση - που οδηγούν στην αλλαγή των συµπεριφορών, και κατά δεύτερο λόγο
µε την επιβράβευση των φιλοπεριβαλλοντικών πρωτοβουλιών.
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Στόχοι της πολιτικής και των προγραµµάτων δράσης για την προστασία του
περιβάλλοντος από τους διεθνείς οργανισµούς και τις κυβερνήσεις είναι πλέον η
πρόληψη, η µείωση, η ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και η δυνατή εξάλειψη
της ρύπανσης. Η νοµοθεσία, η γενικοποίηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και
η µετάβαση της απλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών σε αλλαγή της
συµπεριφοράς τους, η οποία έχει άµεση σχέση µε νέες δραστηριότητες στην αγορά
των προϊόντων, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις.

1.2 Η Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
Η προστασία του περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις έχει αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια σε µια από τις βασικές δραστηριότητες της διοίκησης τους. Η σηµασία της
οικολογικής διαχείρισης σε όλους τους τοµείς των επιχειρήσεων από την παραγωγή,
την πώληση µέχρι και την τελική διάθεση είναι τόσο µεγάλη, ώστε να συνδεθεί µε το
γενικό σχεδιασµό, ο οποίος διενεργείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων,
αποτελώντας πλέον ένα στρατηγικό συντελεστή της παραγωγής. Η καθιέρωση και
εφαρµογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης προϋποθέτει βούληση, εκτίµηση και
υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης των επιχειρήσεων για την εφαρµογή των
νοµοθετικών ρυθµίσεων, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζοµένων και
την παροχή πληροφοριών και ενηµέρωση του κοινού.
Σηµαντικότατο εργαλείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µιας
επιχείρησης είναι η εφαρµογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Περιβαλλοντική
διαχείριση είναι το τµήµα της συνολικής διαχείρισης της επιχείρησης, το οποίο
περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις
µεθόδους και τους πόρους για τον καθορισµό και την εφαρµογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής σε µία επιχείρηση ή τους φορείς που σχετίζονται µε αυτή (Woodside,
1998). Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι µια σειρά διαδικασιών και πρακτικών που
έχουν στόχο τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και πολιτικές για την
προστασία του περιβάλλοντος µιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για το
σύνολο των δραστηριοτήτων που καθορίζουν την περιβαλλοντική πολιτική, τους
αντικειµενικούς σκοπούς και υπευθυνότητες, καθώς και το σχεδιασµό των
περιβαλλοντικών στόχων, την αποτίµηση των αποτελεσµάτων και τη διαρκή
αξιολόγηση της επίδρασης των διεργασιών αλλά και των αποβλήτων στο
περιβάλλον. Τα οφέλη από την περιβαλλοντική διαχείριση για µια εταιρεία ή
οργανισµό είναι πολλαπλά και πέρα από την ίδια την προστασία του περιβάλλοντος,
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περιλαµβάνουν την διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις κείµενες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, την πρόβλεψη των µελλοντικών διορθωτικών ενεργειών, την ασφάλεια
και την προστασία των εργαζοµένων, τον προσδιορισµό του απαιτούµενου κόστους,
την επίσηµη προστασία των επιχειρήσεων και φυσικά, την προώθηση µιας
καλύτερης εικόνας της επιχείρησης.
Τρεις µηχανισµοί ορίζονται ως πλαίσια για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής
διαχείρισης (Γιαµά, 2001, Μαχαιρά, 2003):
1. Ο καθορισµός της τιµής των προϊόντων
Στόχος είναι οι τιµές των προϊόντων να αντανακλούν το πραγµατικό περιβαλλοντικό
κόστος των προϊόντων κατά τον κύκλο ζωής τους µε εφαρµογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Τα µέτρα που προτείνονται για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος
στόχος είναι:
•

Η διαφοροποιηµένη φορολογία ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
των προϊόντων, π.χ. µειωµένο ΦΠΑ σε προϊόντα που φέρουν το ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα.

•

Η εφαρµογή της αρχής της ευθύνης του κατασκευαστή, που αφορά στην
ενσωµάτωση στην τιµή νέων προϊόντων, του κόστους που προκύπτει µετά από
την πώληση του προϊόντος, π.χ. οχήµατα, απορρίµµατα ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

2. Η προώθηση της κατανάλωσης οικολογικών προϊόντων
Θεµελιώδη κανόνα της ελεύθερης οικονοµίας αποτελεί το γεγονός ότι η αύξηση της
ζήτησης για πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα θα οδηγήσει σε αύξηση της
παραγωγής αυτών των προϊόντων. Η αύξηση της ζήτησης φιλικότερων προς το
περιβάλλον προϊόντων µπορεί να προωθηθεί µε δύο τρόπους:
•

την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης οικολογικών προϊόντων µέσα
από την περιβαλλοντική επισήµανση των προϊόντων και την προώθηση
περιβαλλοντικά συνετής συµπεριφοράς από τον καταναλωτή, τόσο στην
αγορά όσο και στην χρήση των προϊόντων.

•

την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναµης του δηµοσίου (12% του ΑΕΠ
στην ΕΕ) µέσα από την προώθηση "πράσινων" δηµόσιων συµβάσεων και
προµηθειών.
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3. Η υποστήριξη της καθαρής παραγωγής
Καθώς είναι δύσκολη η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος
εφόσον αυτό έχει παραχθεί, η περιβαλλοντική διαχείριση επιδιώκει την ενσωµάτωση
των περιβαλλοντικών παραµέτρων στον σχεδιασµό προϊόντων ώστε η προστασία του
περιβάλλοντος να εξελιχθεί σε επιχειρησιακή αξία, όπως συµβαίνει µε το κέρδος, την
ποιότητα και την ασφάλεια ενός προϊόντος. Οι γενικές κατευθύνσεις µέσα από τις
οποίες θα επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι:
•

Η παραγωγή πληροφοριών για τα προϊόντα και η σύνταξη κατευθυντήριων
γραµµών για τον οικολογικό σχεδιασµό προϊόντων και την ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών παραµέτρων σε διαδικασίες τυποποίησης και σε κανονιστικές
διατάξεις της λεγόµενης «Νέας Προσέγγισης».

•

Η δηµιουργία περιβαλλοντικών επιτροπών για τα προϊόντα

Η αποδοτική περιβαλλοντική διαχείριση, κρίνεται ότι αποτελεί παράγοντα της
βιωσιµότητας των οργανισµών στο προσεχές µέλλον, διότι (IIIEE, 1998):
•

Η περιβαλλοντική συνείδηση των πελατών, των προµηθευτών, των
καταναλωτών, των συνεργατών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών
οργανισµών αυξάνει,

•

Η κατανάλωση στρέφεται σε προϊόντα κατασκευασµένα µε φιλικούς προς το
περιβάλλον τρόπους,

•

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό
καρπώνονται επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις δανείων,

•

Οι τεχνικές για την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
επηρεάζουν τον κύκλο της ζωής τους,

•

Η περιβαλλοντική νοµοθεσία και η εφαρµογή της γίνεται συνεχώς
αυστηρότερη και µε προσωπικές ευθύνες για τους διευθυντές των
επιχειρήσεων,

•

Οι περιβαλλοντικές εισφορές και οι φόροι αυξάνονται συνέχεια,

•

Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραγωγικών
δραστηριοτήτων επιβάλλεται να δηµοσιοποιούνται στις αρχές και την κοινή
γνώµη,

•

Η αγορά του περιβάλλοντος είναι πλέον σηµαντική,

•

Οι τιµές της ενέργειας και των πρώτων υλών σηµειώνουν διαρκή αύξηση.
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1.3 Η Αειφόρος Ανάπτυξη
Βασικό σκοπό της περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί η Αειφόρος ή Βιώσιµη
ανάπτυξη, η οποία σύµφωνα µε την επιτροπή Brundtland (Brundtland Commission,
1987) ορίζεται ως η σύνθεση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
διαστάσεων σε ένα ενιαίο αξιολογικό σύστηµα. Την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης
εισήγαγε τυπικά η συνθήκη του Μάαστριχ το 1992, ενώ το 1997 η συνθήκη του
Άµστερνταµ ανήγαγε τη βιώσιµη ανάπτυξη σε έναν από τους πρωταρχικούς της
στόχους. Η νέα αυτή συνθήκη ενίσχυσε σηµαντικά την άποψη ότι η µελλοντική
ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της βιωσιµότητας και στο υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος. Η εφαρµογή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης,
βάσει της συνθήκης της Λισσαβόνας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000), αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της αξιολόγησης της κερδοφορίας και του βαθµού κινδύνου
κάθε µορφής επένδυσης από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Από το 2000, το ίδιο
πλέγµα αρχών αποτελεί δηλωµένη προτεραιότητα και των ελληνικών επιχειρήσεων.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες έχουν σε µεγαλύτερο βαθµό
αναπτύξει την αειφορική συµπεριφορά, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρωπαϊκή
ήπειρο, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, η ∆ανία και η Γερµανία έχουν και τις πλέον
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη λοιπόν ενός συστήµατος ενιαίων νόµων για την περιβαλλοντική ευθύνη
σε επίπεδο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, η πιστή εφαρµογή των αρχών του
Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, θα διασφαλίσουν περαιτέρω την
ανταγωνιστική θέση των πρωτοπόρων επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν
διαµορφώσει το αναγκαίο λειτουργικό πλαίσιο για την εφαρµογή των νέων αρχών.

1.4 Η Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική πολιτική είναι η έκφραση των στόχων και των αντικειµενικών
σκοπών µιας εταιρείας ή οργανισµού αναφορικά µε το περιβάλλον, όπως αυτοί
διατυπώνονται επίσηµα από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η περιβαλλοντική
πολιτική εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του οργανισµού και
οφείλει να σέβεται και να συµµορφώνεται µε τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς
κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής θα πρέπει να διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:
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•

Να είναι σύµφωνη µε τη φύση, την κλίµακα και τις περιβαλλοντικές δράσεις
της εταιρείας.

•

Να περιλαµβάνει δεσµεύσεις για τη συνεχή βελτίωση, πρόληψη και
περιορισµό της ρύπανσης και τη συµµόρφωση µε τη σχετική περιβαλλοντική
νοµοθεσία.

•

Να παρέχει το πλαίσιο για το σχεδιασµό και την επιθεώρηση των
αντικειµενικών σκοπών και στόχων.

•

Να είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Σε επίπεδο οικονοµίας, τα οφέλη µιας περιβαλλοντικής πολιτικής είναι σηµαντικά. Η
αυστηρότερη περιβαλλοντική πολιτική δηµιουργεί κίνητρα για καινοτοµίες, οι οποίες
µακροχρόνια µπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση ενός οργανισµού,
υπεραντισταθµίζοντας τα κόστη που δηµιουργεί η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής.
Για παράδειγµα, καινοτοµική αντιστάθµιση υφίσταται όταν η επιχείρηση γίνεται πιο
αποτελεσµατική όσον αφορά την επεξεργασία και µείωση των αποβλήτων, καθώς
και όταν η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οδηγεί σε βελτίωση του ίδιου του
παραγόµενου προϊόντος. Επιπροσθέτως, δηµιουργείται το πλεονέκτηµα της πρώτης
κίνησης, το οποίο παρατηρείται όταν οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
επιτύχουν υψηλότερες τιµές για «πράσινα προϊόντα», τα οποία αυτές πρώτες
εισάγουν στις διεθνείς αγορές. Συνεπάγεται λοιπόν, ότι µία στοχοθετηµένη
περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί για τις δυναµικές επιχειρήσεις τρόπο αύξησης της
ανταγωνιστικότητας τους αλλά και βελτίωσης της εικόνας τους προς το
καταναλωτικό κοινό.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
ελαχιστοποίηση των δυσµενών περιβαλλοντικών επιδράσεων, η βελτίωση της
αξιολόγησης των διαδικασιών, ο κύκλος ζωής των προϊόντων και ο σχεδιασµός τους,
η δέσµευση για ανακύκλωση στα πλαίσια ενός αειφορικού περιβάλλοντος καθώς και
η παροχή εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση για τη χρήση Συστηµάτων Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, εκτενής αναφορά στα οποία θα πραγµατοποιηθεί στο κεφάλαιο που
ακολουθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1 Εισαγωγή
Η αλόγιστη οικιστική και βιοµηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών
επέφεραν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, η επιβάρυνση
του οποίου είχε ήδη αρχίσει να παρατηρείται από τα χρόνια των πρώτων
βιοµηχανικών επαναστάσεων περίπου δύο αιώνες πριν. Η ποιότητα και η ποσότητα
των ανθρώπινων παρεµβάσεων στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα υπήρξαν
καθοριστικές για τη διατάραξη των φυσικών ισορροπιών σε ευρεία κλίµακα,
παράλληλα όµως και για τη γένεση του όρου «περιβαλλοντική συνείδηση».
Οι κοινωνικές ανησυχίες και αντιδράσεις, καθώς και η ενεργή συµµετοχή όλων των
ενδιαφερόµενων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις και δυνάµεις µόχλευσης, χωρίς
τις οποίες δεν είναι δυνατή η χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και ο σχεδιασµός
προγραµµάτων περιβαλλοντικής προστασίας. Όµως εξίσου απαραίτητες είναι η
εξειδικευµένη γνώση και η τεχνική και επιστηµονική κατάρτιση για τη σωστή και
ριζική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το δεδοµένο αυτό έχει
οδηγήσει στη δηµιουργία ενός σχετικά νέου επαγγελµατικού χώρου, ο οποίος
περιλαµβάνει µεθόδους διαχείρισης περιβαλλοντικών προβληµάτων και τεχνολογίες
προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα επαγγελµατικό χώρο τα µέλη του
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οποίου έχουν πολλαπλές ηθικές υποχρεώσεις, καθώς η ποιότητα της εργασίας τους
προδιαγράφει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα ζωής των επόµενων γενεών.
Μέχρι σήµερα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα προστασίας
του περιβάλλοντος ήταν αποτέλεσµα της προσπάθειας συµµόρφωσης µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και υπό την απειλή κυρώσεων (Αλεξοπούλου, 2001). ∆εν
επρόκειτο για παραγωγικές επενδύσεις και ως τέτοιες τύγχαναν αντίστοιχης
αντιµετώπισης.
Ο νέος παράγοντας, ο οποίος έχει ήδη αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως
εξαγωγικές προς χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η Γερµανία, να προβούν σε
σηµαντικές διορθωτικές παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των
περιβαλλοντικών

όρων

λειτουργίας,

είναι

η

ανάπτυξη

της

οικολογικής

καταναλωτικής συνείδησης, καθώς και η θέσπιση κανόνων ανταγωνισµού και η
προβολή των σχετικών µε την επίδραση στο περιβάλλον παραγωγικών διαδικασιών.
Αποτελεί ήδη απαίτηση αρκετών αγοραστών η παραγωγή ή παρασκευή των
διακινούµενων προς αυτούς προϊόντων ή πρώτων υλών µε διαδικασίες που
ελέγχονται από κάποιο Σύστηµα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής ∆ιαχείρισης. Ως
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆), ορίζεται η ολοκλήρωση σε ένα ενιαίο
λειτουργικό σύνολο των επιµέρους πολιτικών της επιχείρησης, η απόκτηση των
αναγκαίων εργαλείων και η διαµόρφωση των απαιτούµενων δοµών που
διασφαλίζουν την συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της
επιχείρησης και την βαθµιαία βελτίωση τους µε το χρόνο (Welford, 1995). Η
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης οδηγεί στην ορθολογική χρήση και
εποµένως στην εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα αποτελεί
εργαλείο για το σωστό σχεδιασµό των απαραίτητων επεµβάσεων και επενδύσεων
όσον αφορά τη συνεχή µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σηµειώνεται ότι η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρµογή ενός τέτοιου
συστήµατος ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση, η
οποία καλείται να θέσει µόνη της ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να κινείται
συνεχώς στην κατεύθυνση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

2.2 Ιστορική εξέλιξη των ΣΠ∆
Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και εταιρειών για το περιβάλλον, ξεκίνησε περίπου
από το 1960, καθώς η καθηµερινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω της
ανεξέλεγκτης

υποβάθµισής

του,

σηµατοδοτούσε

πλέον

την

παγκόσµια
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πραγµατικότητα. Με την πάροδο του χρόνου οι οικολογικοί προβληµατισµοί έγιναν
πιο ισχυροί και ανησυχητικοί, µε κορύφωση τη δεκαετία του 1990 όπου σε
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο άρχισε να τίθεται το µεγάλο ζήτηµα της
περιβαλλοντικής πολιτικής και των θετικών αποτελεσµάτων της.
Η νοµοθεσία κανονιστικού τύπου, η οποία κυριάρχησε σε εθνικό επίπεδο κατά τις
δεκαετίες ‘70 και ’80, µε την πάροδο των χρόνων απέδειξε ότι δεν είναι ικανή από
µόνη της να εκτιµήσει και να ρυθµίσει την κατάσταση του περιβάλλοντος,
προασπίζοντας τις ζωτικές ανάγκες για την άµεση προστασία του και τη διατήρηση
της ποιότητας ζωής. Παρόλα αυτά, κρίθηκε αναγκαία και ιδιαίτερα χρήσιµη σε
αρκετά ζητήµατα, όπως αυτά της προστασίας των βιοτόπων ή της βιολογικής
ποικιλοµορφίας µε τη µορφή συµβάσεων, καθώς και σε πλαίσια τα οποία επέβαλαν
αρχές, τεχνικές και λειτουργίες προασπίζοντας καίρια περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Στη δεκαετία του 1990 η κριτική που ασκήθηκε σχετικά µε την εξέλιξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής που υιοθετήθηκε είτε σε εθνικό είτε σε κοινοτικό
επίπεδο, αποκαλύπτει πολλά µεµπτά σηµεία όχι µόνο στο επίπεδο των νοµοθετικών
ρυθµίσεων, αλλά κυρίως στην εφαρµογή τους. Για πολλά χρόνια, τα µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος έµειναν ανεφάρµοστα -συνολικά ή τµηµατικά-, ενώ οι
πολιτικές προς την οικονοµική ανάπτυξη αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις
µονόπλευρες, καθοδηγούµενες από οικονοµικά συµφέροντα, τα οποία σπανίως
συνυπολόγιζαν το περιβαλλοντικό κόστος µπροστά στο κέρδος τους. Οι επιχειρήσεις,
οι οποίες σκόπευαν στην επίτευξη ποσοτικά µεγαλύτερων στόχων για την αύξηση
των πωλήσεων προς κάλυψη της συνεχιζόµενης ζήτησης, αδυνατούσαν να σκεφθούν
ότι το πρόβληµα της ρύπανσης επιβαρύνει όχι µόνο την ποιότητα του περιβάλλοντος
αλλά µακροπρόθεσµα και τους ίδιους τους στόχους της επιχείρησης µέσω της
µείωσης της ζήτησης και της συνεπαγόµενης µείωσης των κερδών.
Πέρα όµως από τα οικονοµικά συµφέροντα λίγων ισχυρών, ούτε η υπόλοιπη
κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο
ενσωµατώθηκε σε ένα µονοδιάστατο καταναλωτικό πρότυπο συµπεριφοράς,
παρακάµπτοντας την ανάγκη να ζήσει σε ένα περιβάλλον που θα εξασφάλιζε την
ποιότητα της ίδιας της ύπαρξής της (Γιαµά, 2001).
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, και κυρίως τη δεκαετία του 1990, παρατηρήθηκε µία
αλλαγή προσανατολισµού του κοινού προς νέα πρότυπα συµπεριφοράς τα οποία
ενδυναµώνουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Το
φαινόµενο αυτό έγινε πιο γενικευµένο καθώς τα σηµάδια της διατάραξης του
πλανήτη ήταν πλέον ορατά και στον πιο απλό πολίτη, χωρίς την απαίτηση
9
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εξειδικευµένης γνώσης, στατιστικής εµπειρίας ή ειδικών δεικτών για την κατανόηση
της σοβαρότητας της κατάστασης.
Οι εθνικές και οι κοινοτικές πολιτικές νοµοθετικού τύπου (Command and ControlCAC) ήταν πλέον πολλές σε αριθµό και δε διευκόλυναν την περιβαλλοντική
προσπάθεια. Η πολυπλοκότητα, ο µεγάλος όγκος πληροφοριών και ορίων ήταν
δύσκολο να συστηµατοποιηθούν και να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις. Από την
άλλη πλευρά τα κράτη -και γενικότερα οι φορείς ελέγχου- αδυνατούσαν να ελέγξουν
επαρκώς και διεξοδικά την εφαρµογή της κανονιστικής νοµοθεσίας από τις
επιχειρήσεις.
Αποτέλεσµα της δυσκαµψίας αυτής ήταν η στροφή προς νέες πολιτικές προστασίας
του περιβάλλοντος µε νέα εργαλεία, που συµπληρώνουν τις προηγούµενες
νοµοθετικές ρυθµίσεις µε νεότερες, πιο ευέλικτες, βασισµένες σε εκούσια βάση. Οι
νέες ρυθµίσεις δεν ακυρώνουν τις παλαιότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αντίθετα
λειτουργούν συµπληρωµατικά σε αυτές και έχουν ως βασικό βήµα την νοµοθετική
συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τη νοµοθεσία (Αρβατινογιάνης, 2000).

2.3 Ορισµός και λειτουργία των ΣΠ∆
Στο υφιστάµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον της εθνικής και της διεθνούς αγοράς, το
οποίο χαρακτηρίζεται από διαρκείς µεταβολές, ραγδαία εξάπλωση των νέων
τεχνολογιών, συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και µεγαλύτερων µεριδίων,
διαµορφώνεται η σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηµατικής δράσης µε κύριο άξονα
την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης κάθε επιχείρησης. Επιπροσθέτως, η
ενίσχυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και η σύγχρονη τάση για
διαδικασίες που σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, καθώς και η
συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην
ανάπτυξη των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.
Ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) ορίζεται ένα σύνολο από ενέργειες
το οποίο οδηγεί µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής
πολιτικής και στην εφαρµογή περιβαλλοντικού προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα,
ένα ΣΠ∆ αποτελεί µια οργανωτική δοµή που περιλαµβάνει τις κατάλληλες µεθόδους,
διαδικασίες, πληροφορίες, προγραµµατικές δραστηριότητες, υπευθυνότητες καθώς
και τους απαιτούµενους πόρους µε απώτερο στόχο την εφαρµογή, επίτευξη,
επιθεώρηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής
πολιτικής (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO, 1997). Σκοπός ενός ΣΠ∆ είναι η συνεχής βελτίωση της
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περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισµού, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση
µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, η ικανοποίηση των αρχών της περιβαλλοντικής
πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη της ρύπανσης
σε ισορροπία µε τις κοινωνικό-οικονοµικές ανάγκες του οργανισµού.
Η εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσκοπεί στη
βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού και θα πρέπει να ανασκοπείται
και να αξιολογείται περιοδικά από αυτόν ώστε να εντοπίζονται και να υλοποιούνται
τυχόν ευκαιρίες και βελτιώσεις, καθώς αυτές συντελούν σε περαιτέρω βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO, 1997).
Ένα ΣΠ∆ παρέχει µια δοµηµένη διεργασία για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης,
ο βαθµός και η έκταση της οποίας προσδιορίζονται από τον οργανισµό υπό το φως
οικονοµικών και άλλων συνθηκών. Παρά το γεγονός ότι κάποια βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης µπορεί να αναµένεται από την υιοθέτηση µιας
συστηµατικής προσέγγισης, το ΣΠ∆ αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στον οργανισµό να επιτύχει και να ελέγχει συστηµατικά το επίπεδο της
περιβαλλοντικής διαχείρισης που ο ίδιος θέτει για τον εαυτό του. Η καθιέρωση και
λειτουργία ενός ΣΠ∆ δεν προκαλεί, από µόνη της, άµεση µείωση των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO, 1997).
Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, το ΣΠ∆ θα πρέπει να ενθαρρύνει
τους οργανισµούς να εξετάζουν την εφαρµογή της βέλτιστης διαθέσιµης
τεχνολογίας, όπου αυτό είναι κατάλληλο και οικονοµικά βιώσιµο. Επιπλέον, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποτελεσµατικότητα του κόστους µιας τέτοιας
τεχνολογίας.
Ο κύκλος εφαρµογής των ΣΠ∆ περιλαµβάνει συγκεκριµένα στάδια τα οποία
παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.1.
Πιο συγκεκριµένα, ο κύκλος εφαρµογής των ΣΠ∆ περιλαµβάνει τα εξής στάδια
(Γιαµά, 2001):
α) Περιβαλλοντική Πολιτική: Ο οργανισµός καθορίζει την περιβαλλοντική του
πολιτική η οποία αντανακλά τη δέσµευση της διοίκησης για συµµόρφωση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης
β) Σχεδιασµός: Στο στάδιο αυτό ο οργανισµός ή η επιχείρηση δηµιουργεί το πλαίσιο
µέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί η περιβαλλοντική πολιτική. Η απαίτηση αυτή
περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους στάδια:
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 Περιβαλλοντικά θέµατα: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασία για
τον εντοπισµό των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων,
προϊόντων ή υπηρεσιών του. Επιπλέον, ο οργανισµός οφείλει να εξασφαλίζει
ότι οι πλευρές που σχετίζονται µε τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των περιβαλλοντικών σκοπών και
στόχων.


Νοµικές και άλλες απαιτήσεις: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί
διαδικασία για τον εντοπισµό και την πρόσβαση στις νοµοθετικές και άλλες
απαιτήσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων του.



Σκοποί και στόχοι: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί τεκµηριωµένους
περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους σε κάθε σχετική λειτουργία και
επίπεδο εντός του οργανισµού ή της επιχείρησης.



Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης: ο οργανισµός εγκαθιστά και
διατηρεί πρόγραµµα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και
στόχων.

Αρχική Eξέταση - Επανεξέταση

∆ιοίκησης
Ανασκόπηση ∆ιοίκησης
Περιβαλλοντική Πολιτική
Έλεγχος και ∆ιορθωτικές ενέργειες
Παρακολούθηση και µετρήσεις
∆ιορθωτικές ενέργειες
Αρχεία
Επιθεώρηση ΣΠ∆

Σχεδιασµός
Περιβαλλοντικά θέµατα
Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Σκοποί και στόχοι
Πρόγραµµα Περιβ. ∆ιαχ.

Εφαρµογή και Λειτουργία
∆οµή και υπευθυνότητες
Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική τεκµηρίωση
Έλεγχος (εγγράφων-διεργασιών)
Έκτακτες καταστάσεις

Σχήµα 2.1 Κύκλος εφαρµογής ΣΠ∆
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γ) Εφαρµογή και Λειτουργία: Στη φάση αυτή, το ΣΠ∆ τίθεται σε λειτουργία. Η
απαίτηση αυτή περιλαµβάνει τα εξής στάδια:


∆οµή και υπευθυνότητες: καθορίζονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι
αρµοδιότητες, οι οποίες τεκµηριώνονται και γνωστοποιούνται προκειµένου
να εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά την περιβαλλοντική διαχείριση



Εκπαίδευση: εντοπίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζοµένων όλων
των βαθµίδων, καθιερώνεται και διατηρείται διαδικασία για την ενηµέρωση
και ευαισθητοποίησή τους



Περιβαλλοντική τεκµηρίωση: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί
πληροφορίες σε γραπτή ή ηλεκτρονική µορφή



Έλεγχος (εγγράφων - διεργασιών): ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί
διαδικασία ελέγχου των εγγράφων που απαιτούνται από το πρότυπο



Έκτακτα περιστατικά: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί διαδικασίες για
τον προσδιορισµό της πιθανότητας εµφάνισης ατυχηµάτων και έκτακτων
καταστάσεων και αντίδρασης σε αυτές, καθώς και για την πρόληψη και τον
περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να συνδέονται µε
αυτές.

δ) Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες: Στη φάση αυτή διεξάγονται έλεγχοι και
πραγµατοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση του ΣΠ∆. Η απαίτηση
αυτή περιλαµβάνει τα εξής στάδια:


Παρακολούθηση και µετρήσεις: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί
τεκµηριωµένες διαδικασίες για την παρακολούθηση και µέτρηση, σε τακτική
βάση, των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
του, οι οποίες µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον



∆ιορθωτικές ενέργειες: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί τεκµηριωµένες
διαδικασίες για τις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο
ΣΠ∆



Αρχεία: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για
την ταυτοποίηση, διατήρηση και καταστροφή των περιβαλλοντικών αρχείων.
Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν αρχεία εκπαίδευσης και
αποτελέσµατα επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων.



Επιθεώρηση ΣΠ∆: ο οργανισµός καθιερώνει και διατηρεί πρόγραµµα και
διαδικασίες για τη διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων του ΣΠ∆
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ε) Ανασκόπηση από τη διοίκηση: Στη φάση αυτή η ανώτατη διοίκηση του οργανισµού
πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανασκόπηση και αξιολόγηση του ΣΠ∆
Τα

βασικά

χαρακτηριστικά

του

ΣΠ∆

συνίστανται

στη

δηµιουργία

µιας

περιβαλλοντικής πολιτικής, στη θεσµοθέτηση αντικειµενικών σκοπών και στόχων,
στην εφαρµογή ενός προγράµµατος για καταγραφή της αποτελεσµατικότητας, στην
επιθεώρηση και αξιολόγηση του συστήµατος και στη βελτίωση της συνολικής
περιβαλλοντικής επίδοσης.

2.4 Κόστη και οφέλη από την εφαρµογή των ΣΠ∆
Γενικότερα, υπάρχουν πολλοί τοµείς στους οποίους σηµειώνονται οφέλη από την
εφαρµογή ενός ΣΠ∆ για έναν οργανισµό ή µία επιχείρηση. Τα οφέλη προκύπτουν
σταδιακά µε την συνεχόµενη εφαρµογή και την ωρίµανση των ΣΠ∆. Επιπλέον, δεν
αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία ενός ΣΠ∆ µε τον ίδιο βαθµό. Λειτουργίες όπως η
εµπλοκή της διοίκησης, ο ορισµός της περιβαλλοντικής πολιτικής και των
αντικειµενικών σκοπών και στόχων αναπτύσσονται καθώς «ωριµάζει» το ΣΠ∆. Ένα
ΣΠ∆ λειτουργεί αποτελεσµατικά όταν ενσωµατωθεί πλήρως στις λειτουργίες µιας
επιχείρησης.
Συνοπτικά τα οφέλη από την ανάπτυξη των ΣΠ∆ είναι (Vasanthakumar, 1998):


η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης ή του οργανισµού



η χρησιµοποίηση του ΣΠ∆ ως µέσο προώθησης και µάρκετινγκ



η διείσδυση στην παγκόσµια αγορά και η αύξηση των εξαγωγών



η διευκόλυνση της δανειοδότησης



η προσέλκυση των επενδυτών και η εξοικονόµηση φυσικών πόρων



η ελαχιστοποίηση των προστίµων, καθώς υπάρχει τεκµηρίωση της τήρησης
των θεσµοθετηµένων προδιαγραφών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκροές



η µείωση του κόστους επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων



τα φθηνότερα ασφάλιστρα, λόγω της εφαρµογής προληπτικών µέτρων



οι χαµηλότεροι φόροι



η αποφυγή δαπανών από ατυχήµατα



η αναβάθµιση της επίδοσης της ίδιας της εταιρείας αναφορικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος



η βελτιωµένη οικονοµική επίδοση, καθώς µειώνεται το κόστος παραγωγής
λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της εξοικονόµησης
ενέργειας
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η δυνατότητα αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης, µέσω της
ταυτοποίησης των περιβαλλοντικών αλλά και των επιχειρηµατικών στόχων
της εταιρείας



η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του οργανισµού και των τοπικών αρχών, που
βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτηµάτων του οργανισµού



η αυξηµένη περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζοµένων του οργανισµού και
η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Συµπερασµατικά, η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ από έναν οργανισµό δηµιουργεί πολλά
πλεονεκτήµατα στην αγορά όπου κινείται αυτός διότι η εφαρµογή του αποτελεί ένα
µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, καθώς και στο περιβάλλον εφόσον συµβάλει
στην συνεχή βελτίωση της προστασίας του. Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί πως αν
ένα ΣΠ∆ χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για την επίτευξη καινοτοµίας και όχι ως
άσκηση γραφειοκρατίας, µπορεί να ενσωµατώσει τις αρχές και τα εργαλεία της
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για παράδειγµα, η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ από µία
επιχείρηση θα µπορούσε να οδηγήσει στην λήψη επιπλέον περιβαλλοντικών µέτρων
που να αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα, όπως το οικολογικό σήµα. Μία τέτοια
δυναµική µπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση των αρχών της περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Αναµφισβήτητα, ωστόσο, υπάρχει και κόστος για µία επιχείρηση ή έναν οργανισµό που
αποφασίζει να εφαρµόσει ένα ΣΠ∆. Προφανώς, το κόστος ποικίλλει ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισµού. Οι βασικοί παράγοντες κόστους για την
εφαρµογή των ΣΠ∆ είναι:


Ο χρόνος που απαιτείται από τους εργαζόµενους για την ανάπτυξη του
περιβαλλοντικού στρατηγικού πλάνου, δηλαδή το κόστος ανθρωποωρών
σχεδιασµού του συστήµατος τόσο από τα στελέχη της επιχείρησης όσο και
από τους συµβούλους.



Η εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων στις απαιτήσεις εφαρµογής
του ΣΠ∆. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µπορεί να αναφέρονται στα
στελέχη, στο προσωπικό παραγωγής, στο προσωπικό των τµηµάτων έρευνας,
ανάπτυξης και συντήρησης και να φθάνουν µέχρι την εκπαίδευση των
προµηθευτών και πελατών



Η εσωτερική ανάπτυξη ή αγορά νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών
συστηµάτων, συσκευών καταγραφής και µέτρησης των περιβαλλοντικά
ευαίσθητων µεταβλητών
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Οι αµοιβές των εξωτερικών συµβούλων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στο
στάδιο µελέτης και ανάπτυξης του ΣΠ∆



Οι αµοιβές των εξωτερικών επιθεωρητών και επίσηµων επαληθευτών στην
περίπτωση που η επιχείρηση επιδιώξει πιστοποίηση από κάποιον επίσηµα
αναγνωρισµένο φορέα όσον αφορά την εφαρµογή αναγνωρισµένου ΣΠ∆
όπως το διεθνές πρότυπο ISO 14000, το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS
(Environmental Management and Auditing Scheme) ή το πρότυπο
Responsible Care ®.

Όπως κάθε άλλη επένδυση, έτσι και οι περιβαλλοντικές επενδύσεις υπό τη µορφή
των ΣΠ∆ αξιολογούνται µέσα από µία ανάλυση κόστους-οφέλους, αµφότερων
ανηγµένων σε παρούσες αξίες. Προϋπόθεση για να αποτιµηθεί η ευστοχία της
περιβαλλοντικής επένδυσης και η συµµετοχή της στην µελλοντική κερδοφορία της
επιχείρησης είναι η αποµόνωση των κοστών και ωφελειών που σχετίζονται
αποκλειστικά µε αυτήν.
Ήδη από την Αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση προσδιορίζονται περιοχές στο χώρο
δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, οι οποίες µε µία πιο ορθολογική διαχείριση µπορούν
να οδηγήσουν σε µείωση του λειτουργικού κόστους. Οι συντελεστές που επηρεάζουν
το κόστος και τη διάρκεια εφαρµογής και ανάπτυξης ενός ΣΠ∆ είναι (Κurt R. et al,
1998):


Η ενεργός συµµετοχή της διοίκησης



Το εύρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισµού



Το µέγεθος του οργανισµού



Το τεχνολογικό επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας



Η υπάρχουσα περιβαλλοντική επίδοση του οργανισµού



Η προϋπάρχουσα εµπειρία που υπάρχει πάνω στην εφαρµογή των ΣΠ∆
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3.1 Εισαγωγή
Το 1996 εµφανίζεται για πρώτη φορά η σειρά Προτύπων ISO 14000 που σκοπό έχει
να παράσxει ένα πλαίσιο συστήµατος, µε το οποίο οι επιxειρήσεις µπορούν να
λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της προστασίας του Περιβάλλοντος. Πρόκειται
για µια σειρά προτύπων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (International
Standards Organization), γνωστού υπό την ονοµασία ISO. Κύρια αφορµή για την
ανάπτυξη τους αποτέλεσαν η Παγκόσµια Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον του Rio
De Janeiro το 1992, η έκδοση του προτύπου BS 7750 και τα µηνύµατα που έφταναν
στον ISO από την επιτροπή SAGE (Strategic Advisory Group on the Environment),
µια επιτροπή στην οποία ο ISO είχε αναθέσει ερευνητικό ρόλο για την αναγκαιότητα
της δηµιουργίας ενός νέου προτύπου περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Μετά τη
διαπίστωση της ανάγκης αυτής, ο ISO προχώρησε στο σχηµατισµό της Τεχνικής
Επιτροπής TG 207 το 1993 και τα εργαλεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
γνωστότερα ως τα πρότυπα της σειράς ISO 14000 (Αρβατινογιάννης, 2000).
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3.2 Η σειρά προτύπων ISO 14000
Η σειρά ISO 14000 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους βιοµηxανικούς τοµείς και
συνεπάγεται µεγαλύτερες ευθύνες στην επιxείρηση και τους εργαζοµένους απ' ότι οι
αντίστοιxες απαιτήσεις του ISO 9000. Τα πρότυπα της σειράς εµφανίζουν
πλεονεκτήµατα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων,
την ποιότητα ζωής και τη συµµόρφωση µε τα θεσµικά πλαίσια. Επίσης
προϋποθέτουν έναν υψηλό βαθµό αποτελεσµατικότητας του διοικητικού συστήµατος
της επιχείρησης και προωθούν την ανάπτυξη και χρήση αποτελεσµατικότερων
τεχνικών.
Από τα πρότυπα της σειράς ISO 14000, το ISO 14001 (Environmental Management
Systems - Specification with guidance for use) και το ISO 14004 (Environmental
Management Systems - General guidelines on principles, systems and supporting
techniques) αφορούν συγκεκριµένα τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Το
ISO 14001 είναι το πλέον αναγνωρισµένο πλαίσιο Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης παγκοσµίως, το οποίο υποστηρίζει και βοηθά τις εταιρείες και τους
οργανισµούς να διαχειρίζονται καλύτερα τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους
στο περιβάλλον και να καταδεικνύουν υγιή περιβαλλοντική διαχείριση. Το ISO
14001 αποτελεί επίσης την αφετηρία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν άλλα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσονται
από τον ISO/ TC 207.
Από την άλλη, το πρότυπο ISO 14004 παρέχει πρόσθετες οδηγίες και χρήσιµες
επεξηγήσεις σχετικά µε τις αρχές, τα συστήµατα και τις τεχνικές υποστήριξης και
συµπληρώνει το ISO14001.
Τα πρότυπα αυτά αποτελούν τον πυρήνα της σειράς ISO 14000 και δύνανται να
χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, τόσο για σκοπούς αυτοαξιολόγησης όσο και
για σκοπούς πιστοποίησης. Τα υπόλοιπα πρότυπα και εργαλεία της σειράς είναι τα
ακόλουθα (Woodside, 1998):
•

ISO 14010:1996: Οδηγίες και γενικές αρχές σχετικά µε την περιβαλλοντική
επιθεώρηση

•

ISO 14011:1996: Οδηγίες σχετικά µε την περιβαλλοντική επιθεώρηση ∆ιαδικασίες ελέγχου - Έλεγχος και επιθεώρηση των ΣΠ∆

•

ISO 14012:1996: Οδηγίες σχετικά µε την περιβαλλοντική επιθεώρηση Κριτήρια πιστοποίησης για τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές
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•

ISO 14015:2001: Περιβαλλοντική διαχείριση - Περιβαλλοντική εκτίµηση των
οργανισµών και των χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας (EASO)

•

ISO 14020:2000: Οικολογική σήµανση και διακηρύξεις -Γενικές Αρχές

•

ISO14021:1999: Οικολογική σήµανση και διακηρύξεις- Περιβαλλοντικές
αξιώσεις αυτοδιακήρυξης

•

ISO 14024:1999: Οικολογική σήµανση και διακηρύξεις - Αρχές και
∆ιαδικασίες

•

ISO/ TR 14025:2000: Οικολογική σήµανση και διακηρύξεις τύπου ΙΙΙ

•

ISO 14031:1999: Περιβαλλοντική διαχείριση – Οδηγίες για την αξιολόγηση
περιβαλλοντικής επίδοσης. Το πρότυπο εξετάζει επίσης την επιλογή
κατάλληλων δεικτών απόδοσης, έτσι ώστε η περιβαλλοντική επίδοση του
οργανισµού να αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που θέτονται από τη
διοίκηση. Αυτό το είδος των πληροφοριών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
βάση για την εσωτερική και εξωτερική υποβολή έκθεσης σχετικά µε την
περιβαλλοντική επίδοση.

•

ISO/TR 14032:1999: Περιβαλλοντική διαχείριση-Παραδείγµατα αξιολόγησης
περιβαλλοντικής επίδοσης (EPE)

•

ISO 14040:1997: Περιβαλλοντική διαχείριση – Αρχές και πλαίσιο της
Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Η ΑΚΖ αποτελεί ένα εργαλείο για την
ταυτοποίηση και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
προϊόντων και των υπηρεσιών.

•

ISO 14041:1998 : Περιβαλλοντική διαχείριση – Στόχος, καθορισµός πλαισίου
και ανάλυση απογραφής της ανάλυσης του κύκλου ζωής

•

ISO14042:2000: Περιβαλλοντική διαχείριση –Καθοδήγηση για τις επιπτώσεις
της ανάλυσης κύκλου ζωής

•

ISO14043:2000: Περιβαλλοντική διαχείριση – Ερµηνεία της ανάλυσης του
κύκλου ζωής

•

ISO/ TR14047: Περιβαλλοντική διαχείριση - Ανάλυση του κύκλου ζωής Παραδείγµατα της εφαρµογής του ISO 14042

•

ISO/ TS14048:2002: Περιβαλλοντική διαχείριση – Ανάλυση του κύκλου
ζωής – Σχήµα και διάταξη της τεκµηρίωσης στοιχείων

•

ISO/ TR14049:2000: Περιβαλλοντική διαχείριση - Ανάλυση του κύκλου ζωής
- Παραδείγµατα της εφαρµογής του ISO 14041 όσον αφορά τους στόχους και
τα πεδία εφαρµογής της εκτίµησης του κύκλου ζωής
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•

ISO 14050:2002: Περιβαλλοντική διαχείριση - Ορολογία και ∆ιευκρινήσεις Οδηγίες για τις Βασικές Αρχές του ISO/ TC 207/ SC6 και Εργασίες για την
Ορολογία

•

ISO/ TR14061:1998: Πληροφορίες για βοήθεια προς τους οργανισµούς
σχετικά µε τη χρήση των περιβαλλοντικών προτύπων ISO 14001 και ISO
14004

•

ISO/ TR14062:2002: Περιβαλλοντική διαχείριση - Ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών πλευρών στη σχεδίαση και την ανάπτυξη προϊόντων

•

ISO/ WD 14063: Περιβαλλοντική διαχείριση - περιβαλλοντική επικοινωνία Οδηγίες και παραδείγµατα για επιτυχή επικοινωνία µε τους εξωτερικούς
µετόχους.

•

ISO/ AWI 14064: Οδηγίες για τη µέτρηση, την υποβολή εκθέσεων και την
επαλήθευση της οντότητας και το επίπεδο των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου. Με το πρότυπο αυτό, ο ISO/ TC 207 ανταποκρίνεται στην
πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος.

•

ISO 19011:2002: Οδηγίες για τον έλεγχο των συστηµάτων ποιότητας ή/ και
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό το πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα ISO
14010, 14011 και 14012.

•

Οδηγός ISO 64:1997: Οδηγός για το συνυπολογισµό των περιβαλλοντικών
πλευρών στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προϊόντων.

•

Οδηγός 66 ISO/ IEC: Γενικές απαιτήσεις για τους οργανισµούς που
πραγµατοποιούν

αξιολογήσεις

και

πιστοποιήσεις

των

συστηµάτων

περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS)
Αν και τα πρότυπα της σειράς ISO 14000 έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζονται
αµοιβαία µεταξύ τους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ανεξάρτητα για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Στις εργασίες εκπόνησης ∆ιεθνών Προτύπων
του ISO, συµµετέχουν οι Οργανισµοί Τυποποίησης 120 χωρών, ενώ η υιοθέτηση της
σειράς ISO 14000 αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα προς την κατεύθυνση της παροχής
προς τις επιχειρήσεις ενός ουσιώδους "εργαλείου" διαχείρισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις κάθε µορφής δραστηριότητές τους
(International Network for Environmental Management, 1999). Στο ακόλουθο σχήµα
παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα πρότυπα της σειράς ISO 14000.
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Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
(ISO-14001, 14004, 14061)

Περιβαλλοντική ορολογία
(ISO-14050)

Περιβαλλοντικές πλευρές
(Οδηγός ISO 64)

Ανάλυση του κύκλου ζωής
(ISO 14040, 14041, 14042)

Περιβαλλοντική Επιθεώρηση
(ISO 14010, 14011, 14012, 1401X)

Αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής επίδοσης
(ISO 14031, 14032)

Οικολογική σήµανση
(ISO-14020, 14021, 14024,
14025)

Σχήµα 3.1 Η σειρά προτύπων ISO 14000

3.3 Πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης των προτύπων ΙSΟ 14000
Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που παρέχει η εγκατάσταση και εφαρµογή των προτύπων
ΙSΟ 14000, είναι η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της εταιρείας και η ενδυνάµωση του
αµυντικού της µηχανισµού στην περίπτωση µηνύσεων. Η πληµµελής διαχείριση των
περιβαλλοντικών κανονισµών µπορεί να προκαλέσει την επιβολή δριµύτατων κυρώσεων
και την αντιµετώπιση χρονοβόρων µηνύσεων εξαιτίας της µη συµµόρφωσης µε αυτούς.
Τα πρότυπα της σειράς ΙSΟ 14000 επιδέχονται τροποποιήσεις και αλλαγές, ώστε η
εγκατάσταση τους να ικανοποιεί τις λειτουργίες του οργανισµού καθώς και το µοντέλο
της κάθε επιχείρησης. Το αρχικό κόστος της εγκατάστασης λειτουργεί αποτρεπτικά σε
κάποιες εταιρείες, και ειδικότερα στις εταιρείες µικρότερου µεγέθους, ωστόσο πρέπει να
γίνει έγκαιρα συνειδητό ότι η εφαρµογή των συγκεκριµένων προτύπων µπορεί να
αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Οι εταιρείες
που έχουν ήδη εγκαταστήσει και εφαρµόζουν ένα ή περισσότερα πρότυπα της σειράς
14000 έχουν συνειδητοποιήσει σηµαντικά πλεονεκτήµατα που συνοψίζονται στα
ακόλουθα (Μαχαιρά 2003, Woodside 1998):
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•

Υπευθυνότητα στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων

•

Μειωµένο Λειτουργικό Κόστος

•

∆ιαχείριση των αλλαγών σε επίπεδο προµηθειών

•

Αυξηµένη παραγωγικότητα

•

Βελτιωµένη οικονοµική επίδοση

•

Συνεπής συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις

•

Μείωση της χρήσης πρώτων υλών και εξοικονόµηση ενέργειας

•

Ορθή διαχείριση των αποβλήτων και µείωση του κόστους αποβλήτων

•

Βελτιωµένες σχέσεις µε την πολιτεία και τους πελάτες

•

Κινητοποίηση και συµµετοχή των εργαζοµένων

•

Βελτιωµένη Περιβαλλοντική Επίδοση

•

Αξιοποίηση των ανανεώσιµων πόρων

Επιπλέον, µε κάθε ένα από τα παραπάνω –οικονοµικά κυρίως- οφέλη συσχετίζονται
και ευδιάκριτα περιβαλλοντικά οφέλη. Όλη η «οικογένεια» ISO 14000 φροντίζει να
πληροί τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας, καθώς και όσων µεριµνούν για το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, φροντίζει να παρέχει στους
οργανισµούς διαχειριστικά εργαλεία ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των
περιβαλλοντικών τους πλευρών, καθώς και η βελτίωση της περιβαλλοντικής τους
εικόνας.
Αν και ο στόχος της σειράς ΙSΟ 14000 συνίσταται στον περιορισµό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος, δεν διατυπώνεται µε σαφήνεια ο βαθµός της αναµενόµενης
µείωσης. Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι υποστηρικτές των προτύπων ΙSΟ
14000 έγκειται στο να πειστούν οι εταιρείες να εγκαταστήσουν τα πρότυπα λόγω της
ισχύουσας αντίληψης ότι τα πλεονεκτήµατα της πιστοποίησης µπορεί να µην
αντισταθµίσουν το κόστος της εγκατάστασης. Το πρότυπο ΙSΟ 14001 µπορεί να
αποτελεί ταυτόχρονα ένα πρότυπο καθώς και µια κατανοητή προσέγγιση στα
ΣΠ∆ µε πολλά πλεονεκτήµατα υπέρ της εγκατάστασης, χωρίς να είναι απαραίτητη
η πιστοποίηση του από κάποιον αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης, καθώς
είναι πιθανό µια εταιρεία να έχει ήδη εγκατεστηµένο ένα ΣΠ∆ και παράλληλα να
χαρακτηρίζεται από βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση χωρίς να έχει προηγηθεί
πιστοποίηση.
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3.4 Το ∆ιεθνές Πρότυπο ΙSΟ 14001
Το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισµένο πλαίσιο Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης παγκοσµίως, µε τη βοήθεια του οποίου οι εταιρείες και
οι οργανισµοί µπορούν να διαχειρίζονται µε βέλτιστο τρόπο τον αντίκτυπο των
δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και να καταδεικνύουν υγιή περιβαλλοντική
διαχείριση. Το πρότυπο είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να είναι εφαρµόσιµο σε όλους
τους τύπους και µεγέθη οργανισµών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο
τοµέα και να προσαρµόζεται σε διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές συνθήκες. Οι επιχειρήσεις µε την εφαρµογή του ISO 14001 µπορούν να
βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοσή τους καθώς το πρότυπο απευθύνεται όχι
µόνο στις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις των παραγωγικών διαδικασιών
και λοιπών δραστηριοτήτων µιας εταιρείας, αλλά και στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες της.
Το πρότυπο ISO 14001 παρέχει τις κατευθύνσεις για το σχεδιασµό ενός ΣΠ∆, µε το
οποίο η επιχείρηση θα διαµορφώσει την κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική και θα
επιτύχει τους στόχους που η ίδια θα ορίσει, ενώ δεν ορίζει ειδικά κριτήρια
περιβαλλοντικής επίδοσης. Η επιτυχία του συστήµατος εξαρτάται από τη δέσµευση
όλων των επιπέδων και λειτουργιών, ιδιαίτερα της ανώτατης διοίκησης του
οργανισµού. Το σύστηµα δίνει επίσης τη δυνατότητα σε έναν οργανισµό να
καθιερώσει διαδικασίες για τον καθορισµό της περιβαλλοντικής πολιτικής και των
περιβαλλοντικών στόχων και ταυτόχρονα να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα
τους, να επιτύχει συµµόρφωση µε αυτούς και να αποδείξει σε τρίτους αυτή του τη
συµµόρφωση. Τονίζεται ότι πολλές από τις απαιτήσεις του προτύπου µπορούν να
ισχύουν ταυτόχρονα ή να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγµή.
Η επιτυχής εφαρµογή του ISO 14001 µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα οργανισµό
για να διαβεβαιώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι εφαρµόζεται ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πρέπει, ωστόσο, να καταστεί σαφές ότι οι
απαιτήσεις για το συγκεκριµένο ΣΠ∆, όπως καθορίζονται από αυτό, δε χρειάζεται να
προσδιοριστούν ανεξάρτητα από τα στοιχεία του υφιστάµενου συστήµατος
διαχείρισης που πιθανόν εφαρµόζεται ήδη από τον οργανισµό. Το ΣΠ∆ µπορεί να
ενσωµατωθεί στις διαχειριστικές απαιτήσεις που καλύπτονται για παράδειγµα στη
σειρά του ISO 9000. Σε ορισµένες περιπτώσεις, βέβαια, είναι δυνατόν να υπάρξει
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις, προσαρµόζοντας τα στοιχεία του υπάρχοντος
συστήµατος διαχείρισης (Subhash, 1996). Σε επόµενη παράγραφο παρουσιάζεται µία
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σύντοµη σύγκριση των δύο βασικών προτύπων των παραπάνω σειρών, του ISO 9000
και του ISO 14001.
Η γενική δοµή του προτύπου συνοψίζεται στους εξής τοµείς:
Ö Περιβαλλοντική πολιτική
Ö Σχεδιασµός Συστήµατος
Ö Εφαρµογή και λειτουργία
Ö Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
Ö Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Περιληπτικά, η δοµή του προτύπου ISO 14001 έχει ως εξής:
1.

Περιβαλλοντική πολιτική

2.

Σχεδιασµός συστήµατος

3.

4.

5.

2.1.

Περιβαλλοντικές πλευρές

2.2.

Νοµικές και άλλες απαιτήσεις

2.3.

Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι

2.4.

Προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εφαρµογή και λειτουργία
3.1.

∆οµή και ευθύνες

3.2.

Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα

3.3.

Επικοινωνία

3.4.

Τεκµηρίωση του ΣΠ∆

3.5.

Έλεγχος εγγράφων

3.6.

Επιχειρησιακός έλεγχος

3.7.

Προετοιµασία και ετοιµότητα σε επείγοντα περιστατικά

Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
4.1.

Παρακολούθηση και µέτρηση

4.2.

Μη συµµόρφωση, διορθωτική και προληπτική δράση

4.3.

Αρχεία

4.4.

Επιθεώρηση ΣΠ∆

Ανασκόπηση από την διοίκηση

Η µεθοδολογία που συνήθως ακολουθείται κατά την ανάπτυξη ενός ΣΠ∆ κατά ISO
14001 είναι η διαµόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής, η διεξαγωγή περιβαλλοντικής
ανάλυσης, η οποία παρόλο που δεν απαιτείται κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη, η θέσπιση
περιβαλλοντικών στόχων και προγραµµάτων, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του ΣΠ∆,
καθώς και η διεξαγωγή του περιβαλλοντικού ελέγχου.
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Τα πρότυπο είναι εφαρµόσιµο σε κάθε οργανισµό, ο οποίος επιθυµεί (Γιαµά, 2001):
•

Να εγκαταστήσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

•

Να διασφαλίσει ότι έχει συµµορφωθεί µε την δηλωθείσα περιβαλλοντική
του πολιτική

•

Να επιδείξει τη συµµόρφωση του σε τρίτους

•

Να αναζητήσει πιστοποίηση ή καταχώρηση του ΣΠ∆ από κάποιον εξωτερικό
φορέα πιστοποίησης

•

Να πραγµατοποιήσει, εφόσον το επιθυµεί, αυτοπροσδιορισµό και
αυτοδήλωση της συµµόρφωσης του µε τις αρχές του εν λόγω διεθνούς
προτύπου.

Το πρότυπο ISO 14001 προσφέρει τη δυνατότητα του γενικού σχεδιασµού για άµεση
χρήση των επιχειρησιακών πόρων σε ένα µεγάλο εύρος πιθανών περιβαλλοντικών
διαδικασιών και αξιόπιστων διεργασιών διαχείρισης, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο το έµψυχο υλικό της εκάστοτε εταιρείας. Η ορθή τήρηση των κανονισµών είναι
φυσικό αποτέλεσµα µιας υπεύθυνης διοικητικής στρατηγικής που διέπεται από
επίγνωση, ευαισθησία, ετοιµότητα, αξιοπιστία και συνέπεια όσον αφορά την
εκπλήρωση των αντικειµενικών σκοπών που άπτονται του περιβάλλοντος, καθώς και
από υπεύθυνη και συνειδητοποιηµένη προσπάθεια για την πρόληψη ατυχηµάτων. Η
εγκατάσταση µιας περιβαλλοντικής στρατηγικής όπως προκύπτει από την εφαρµογή
του συγκεκριµένου προτύπου, απαιτεί την ύπαρξη προληπτικών ενεργειών
διαχείρισης που ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη και την εφαρµογή της καλύτερης
διαθέσιµης τεχνολογίας, όπου αυτό είναι κατάλληλο και οικονοµικά βιώσιµο
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).
Το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001 ακολουθεί τις επιταγές του συστήµατος διαχείρισης,
στα πλαίσια της δυναµικής κυκλικής διεργασίας του "σχεδιασµού, εγκατάστασης,
ελέγχου και ανασκόπησης". Έτσι, βοηθά έναν οργανισµό να:
•

καθιερώσει µια περιβαλλοντική πολιτική κατάλληλη για τον ίδιο

•

αναγνωρίσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που προκύπτουν από τις
παρελθούσες ή τωρινές δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες του
οργανισµού

•

αναγνωρίσει την αντίστοιχη νοµοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις

•

αναγνωρίσει τις προτεραιότητες του και να θέσει τους κατάλληλους
περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
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•

δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα για την εφαρµογή της πολιτικής και την
επίτευξη των σκοπών και των στόχων

•

οργανώσει τις δραστηριότητες σχεδιασµού, ελέγχου, διορθωτικών ενεργειών,
επιθεώρησης και ανασκόπησης ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την
πολιτική και ότι το ΣΠ∆ εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις για τις
οποίες σχεδιάστηκε

•

µπορεί να προσαρµόζεται σε µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του ISO 14001 είναι αυτά που
απολαµβάνει η ίδια η επιχείρηση και αυτά που απολαµβάνουν η κοινωνία και το
περιβάλλον. Μεταξύ τους συνδέονται άµεσα και δεν νοείται θετική πορεία µίας
επιχείρησης αν ταυτόχρονα δεν διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του περιβάλλοντος.
Για τις επιχειρήσεις τα οφέλη είναι (Woodside, 1998):
•

Μείωση του κόστους, που οφείλεται στην εξοικονόµηση πρώτων υλών και
υλικών συσκευασίας, στη µείωση κατανάλωσης ενέργειας, στη µείωση του
όγκου των παραγοµένων αποβλήτων σε αέρα, νερό και έδαφος, την αποφυγή
του κόστους για την αποκατάσταση ατυχηµάτων, κλπ.

•

Αύξηση των πωλήσεων και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος,
καθώς η εφαρµογή του προτύπου ενισχύει σηµαντικά την εικόνα της
επιχείρησης προς τους καταναλωτές, το κράτος, τους επενδυτικούς
οργανισµούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

•

Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελεί άλλωστε τον
σηµαντικότερο πόρο µίας επιχείρησης.

•

Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά θέµατα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε αντίστοιχο σύστηµα
ποιότητας.

•

Ευρύτερη συµβολή σε οφέλη προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Η
προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των εκπεµπόµενων
αποβλήτων συµβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η
προστασία της ατµόσφαιρας, των υδάτινων και εδαφικών πόρων καθώς και η
ορθολογική χρήση των πόρων συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης ISO 14001 αφορούν το προσωπικό, τους συµβούλους, την εκπαίδευση,
την αγορά οργάνων µέτρησης και τις απαιτούµενες παρεµβάσεις στις εγκαταστάσεις.
Ο συνολικός στόχος του ∆ιεθνούς Προτύπου είναι να υποστηρίξει την προστασία
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του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, πάντοτε σε ισορροπία µε τις
κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες. Θεωρείται ότι αποτελεί ένα βήµα προς τη σωστή
κατεύθυνση ώστε να ενθαρρυνθούν και να τύχουν έµπρακτης βοήθειας οι ανά τον
κόσµο επιχειρήσεις και να λάβουν υπόψη τους τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Γενικά εκτιµάται ότι είναι µάλλον µικρή η πιθανότητα το ISO 14001 να µην
ικανοποιήσει την πλειοψηφία των περιβαλλοντολόγων, όλων των ενδιαφερόµενων
µερών, καθώς και του οικολογικά -σε µεγάλο βαθµό πλέον- συνειδητοποιηµένου
καταναλωτικού κοινού.

3.5 Τα άρθρα του προτύπου ISO 14001
Περιβαλλοντική Πολιτική (Παράγραφος 4.2)
Η περιβαλλοντική πολιτική είναι ο κατευθυντήριος µοχλός για την εγκατάσταση και
την εφαρµογή του ΣΠ∆ και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο οργανισµός θα
θέσει τους σκοπούς και τους στόχους του. Η πολιτική θα πρέπει να αντανακλά τη
δέσµευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού για συµµόρφωση µε τους
περιβαλλοντικούς νόµους και για συνεχή βελτίωση. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφής
ώστε γίνεται κατανοητή και θα πρέπει να ανασκοπείται και να αναθεωρείται ώστε να
συµβαδίζει µε τις αλλαγές των συνθηκών και της πληροφόρησης. Η διοίκηση είναι αυτή
η οποία καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού σύµφωνα µε την
αντίστοιχη οποιουδήποτε ευρύτερου φορέα του οποίου είναι τµήµα, καθώς και µε την
υποστήριξη του φορέα, εάν υπάρχει. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η
περιβαλλοντική πολιτική :
•

ανταποκρίνεται στη φύση, στην κλίµακα και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις των
δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισµού

•

περιλαµβάνει δέσµευση για συνεχή βελτίωση και περιορισµό της ρύπανσης

•

δεσµεύεται για συµµόρφωση µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς και
τη νοµοθεσία, καθώς και µε άλλες απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται ο οργανισµός

•

παρέχει το πλαίσιο για την ανεύρεση και ανασκόπηση των περιβαλλοντικών
σκοπών και στόχων

•

είναι τεκµηριωµένη και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους,

•

είναι διαθέσιµη στο κοινό.
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Σχεδιασµός (Παράγραφος 4.3)
Περιβαλλοντικές πλευρές (Παράγραφος 4.3.1)
Ο οργανισµός οφείλει να εισάγει διαδικασίες αναγνώρισης των περιβαλλοντικών
πλευρών των διεργασιών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, ώστε να
καθοριστούν αυτές µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ώστε να
ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό των περιβαλλοντικών σκοπών. Κατά τη
διεργασία αυτή δεν απαιτείται λεπτοµερής ανάλυση του κύκλου ζωής. Τονίζεται ότι
για τον καθορισµό των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η έναρξη και ο τερµατισµός της
λειτουργίας, καθώς επίσης και οι πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται µε
αναµενόµενα επείγοντα περιστατικά.
Στη διαδικασία αναγνώρισης των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών θα πρέπει,
όπου είναι εφικτό, να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράµετροι:
•

αέριες εκποµπές

•

απορρίψεις στο νερό

•

διαχείριση αποβλήτων

•

µόλυνση του εδάφους

•

χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων

•

άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα τοπικού χαρακτήρα

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
από τον οργανισµό.
Νοµικές και άλλες απαιτήσεις (Παράγραφος 4.3.2)
Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει µια διαδικασία εντοπισµού και πρόσβασης σε
νοµοθετικές και άλλης φύσεως απαιτήσεις στις οποίες αυτός υπόκειται και οι οποίες
καθορίζουν τις περιβαλλοντικές πλευρές των διεργασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών
του, όπως η νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία των βιοτόπων ή τη χρήση και
απόρριψη των τοξικών ουσιών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα επιπλέον
απαιτήσεων στις οποίες µπορεί να έγκειται ο οργανισµός είναι:
•

κώδικες και πρακτικές της βιοµηχανίας,

•

συµφωνίες µε τη δηµόσια διοίκηση

•

κατευθυντήριες γραµµές µη νοµοθετικής φύσης
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Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι (Παράγραφος 4.3.2)
Ο οργανισµός θα πρέπει να διατυπώσει τεκµηριωµένους περιβαλλοντικούς σκοπούς
και να οριοθετήσει σαφείς και µετρήσιµους –εφόσον αυτό είναι δυνατό- στόχους για
κάθε σχετική του λειτουργία, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές απαιτήσεις, τις
σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, τις τεχνολογικές επιλογές, τις οικονοµικές,
λειτουργικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µελών
και φυσικά την περιβαλλοντική του πολιτική. Τέλος, ο οργανισµός θα πρέπει να
προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει τη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία όπου αυτό
κρίνεται κατάλληλο και είναι οικονοµικά βιώσιµο.
Πρόγραµµα(τα) περιβαλλοντικής διαχείρισης (Παράγραφος 4.3.4)
Ο οργανισµός θα πρέπει να σχεδιάσει προγράµµατα για την επίτευξη των σκοπών
και των στόχων που αυτοί περιλαµβάνουν, ώστε να καθορίζονται οι υπευθυνότητες
για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων, τα µέσα καθώς και το
χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρόκειται να επιτευχθούν. Το πρόγραµµα µπορεί να
υποδιαιρείται σε κατηγορίες που να αναφέρονται σε συγκεκριµένα στοιχεία των
λειτουργιών του οργανισµού και θα πρέπει να περιλαµβάνει µια περιβαλλοντική
ανασκόπηση για τις νέες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης
να γίνεται τακτική αναθεώρηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική
διαχείριση εφαρµόζεται και σε τυχόν νέες δραστηριότητες του οργανισµού.

Εγκατάσταση και λειτουργία (Παράγραφος 4.4)
∆οµή και ευθύνες (Παράγραφος 4.4.1)
Σύµφωνα µε το πρότυπο, ο οργανισµός θα πρέπει να καθορίσει και να αρχειοθετήσει
τις αρµοδιότητες και υπευθυνότητες του σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συνθήκες
λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος της περιβαλλοντικής διαχείρισης
και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους - ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογία και
οικονοµικοί πόροι- για την εγκατάσταση και έλεγχο του ΣΠ∆. Η επιτυχής
εγκατάσταση ενός ΣΠ∆ απαιτεί τη δέσµευση και συµµετοχή όλων των εργαζοµένων
του οργανισµού.
Η ανώτερη διοίκηση του οργανισµού θα πρέπει να διορίσει έναν ειδικό εκπρόσωπο,
ως υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ έχουν εγκατασταθεί
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο, καθώς και ότι η επίδοση του ΣΠ∆ γνωστοποιείται
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στη διοίκηση ώστε να αποτελέσει βάση για βελτίωση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε µεγάλους ή πολύπλοκα δοµηµένους οργανισµούς
µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν αντιπρόσωπο. Σε επιχειρήσεις µικρού ή
µεσαίου µεγέθους αυτές οι αρµοδιότητες µπορούν να ανατεθούν σε ένα άτοµο.
Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ικανότητα (Παράγραφος 4.4.2)
Ο οργανισµός θα πρέπει να αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να απαιτήσει
από το προσωπικό του οποίου η εργασία µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο
περιβάλλον, να αποκτήσει την κατάλληλη εκπαίδευση. Επίσης θα πρέπει να
καθιερώσει διαδικασίες για να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόµενους σχετικά µε:
•

Τη σηµασία της συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες
και τις απαιτήσεις του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης

•

Τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων της εργασίας τους και τα
περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη βελτιωµένη προσωπική
επίδοση

•

Το ρόλο και τις υπευθυνότητες τους για την συµµόρφωση µε την
περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης

•

Τις συνέπειες της απόκλισης από την προκαθορισµένη διαδικασία λειτουργίας.

Επικοινωνία (Παράγραφος 4.4.3)
Με βάση τα περιβαλλοντικά θέµατα και το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο
οργανισµός θα πρέπει να καθιερώσει, να αρχειοθετήσει και να διατηρήσει
διαδικασίες για την εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων και
λειτουργιών, καθώς και την παραλαβή, αρχειοθέτηση και διεκπεραίωση της
επικοινωνίας µε ενδιαφερόµενα µέρη εκτός της εταιρείας. Αυτές οι διαδικασίες θα
πρέπει να περιλαµβάνουν την επικοινωνία µε τις δηµόσιες αρχές σχετικά µε τον
περιβαλλοντικό σχεδιασµό και άλλα σχετικά θέµατα και µπορούν να περιλαµβάνουν
διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εξέταση των σχετικών επιφυλάξεών τους.
Τεκµηρίωση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Παράγραφος 4.4.4)
Ο οργανισµός θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών σε
γραπτή ή ηλεκτρονική µορφή ώστε να περιγράφονται τα βασικά στοιχεία του
συστήµατος διαχείρισης και οι αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και να διασφαλίζεται η
ορθή αρχειοθέτηση.
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Η τεκµηρίωση αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη άλλων εγκατεστηµένων
συστηµάτων του οργανισµού και πρέπει να περιλαµβάνει συνήθως:
•

πληροφορίες για τις διαδικασίες

•

οργανογράµµατα

•

εσωτερικά πρότυπα και λειτουργικές διαδικασίες

•

σχέδια αντιµετώπισης των επειγόντων περιστατικών

Έλεγχος εγγράφων (Παράγραφος 4.4.5)
Με βάση το πρότυπο ISΟ 14001, ο οργανισµός πρέπει να καθορίσει διαδικασίες για
τον έλεγχο όλων των απαιτούµενων αρχείων ώστε να διασφαλίσει ότι:
•

Είναι ιχνηλάσιµα και εντοπίσιµα

•

Γίνεται περιοδική ανασκόπηση τους και αναθεώρηση όταν απαιτείται και
εγκρίνεται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό

•

Οι τρέχουσες εκδόσεις των σχετικών αρχείων είναι διαθέσιµες σε όλες τις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπου λαµβάνουν χώρα οι σηµαντικές
λειτουργίες, για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης

•

Τα παλαιότερα αρχεία αποµακρύνονται από όλα τα σηµεία χρήσης και όσα από
αυτά διατηρούνται για νοµοθετικούς ή ενηµερωτικούς λόγους, πρέπει να είναι
κατάλληλα επισηµασµένα

Πρωταρχικός στόχος του οργανισµού είναι, ωστόσο, η αποτελεσµατική εγκατάσταση
του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
του επιδόσεων και όχι η εγκατάσταση ενός πολύπλοκου συστήµατος ελέγχου
αρχειοθέτησης.
Επιχειρησιακός έλεγχος (Παράγραφος 4.4.6)
Όσον αφορά τον έλεγχο των λειτουργιών, θα πρέπει προσδιοριστούν από τον
οργανισµό οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται µε περιβαλλοντικά θέµατα που
άπτονται της περιβαλλοντικής πολιτικής, των σκοπών και των στόχων. Ο οργανισµός
θα σχεδιάσει αυτές τις δραστηριότητες ώστε να διασφαλιστεί ότι λαµβάνουν χώρα
υπό συγκεκριµένες συνθήκες καθιερώνοντας και διατηρώντας αρχειοθετηµένες
διαδικασίες που να καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου η απουσία τους µπορεί να
οδηγήσει σε παρέκκλιση της περιβαλλοντικής πολιτικής, των σκοπών και των
στόχων, θέτοντας ουσιαστικά κριτήρια στις διαδικασίες, καθώς και καθιερώνοντας
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και τηρώντας διαδικασίες που σχετίζονται µε τα περιβαλλοντικά θέµατα παραγωγής
αγαθών και παροχής υπηρεσιών και διαδικασίες ή απαιτήσεις που σχετίζονται µε
τους προµηθευτές και τα συµβαλλόµενα µέρη.
Ετοιµότητα και ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά (Παράγραφος 4.4.7)
Ο οργανισµός θα πρέπει να καθορίσει και να διατηρεί διαδικασίες αναγνώρισης
πιθανών ατυχηµάτων και επειγόντων περιστατικών, καθώς και πρόληψης και
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων που µπορεί να σχετίζονται µε
αυτές. Θα πρέπει επίσης να ανασκοπήσει και να αναθεωρήσει, όπου είναι αναγκαίο,
την ετοιµότητα και ικανότητα αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών µεµονωµένα
αφού λάβει χώρα κάποιο ατύχηµα ή επείγον περιστατικό αλλά και να δοκιµάζει
αυτές τις διαδικασίες περιοδικά, όπου είναι εφικτό.

Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες (Παράγραφος 4.5)
Παρακολούθηση και µέτρηση (Παράγραφος 4.5.1)
Ο οργανισµός θα πρέπει να καθιερώσει και να αρχειοθετήσει διαδικασίες για την
παρακολούθηση και καταγραφή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων που
µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο εξοπλισµός της
καταγραφής θα βαθµονοµείται και θα συντηρείται ενώ θα διατηρούνται αρχεία αυτής
της διεργασίας, σύµφωνα µε τις οριζόµενες διαδικασίες. Ο οργανισµός πρέπει επίσης
να καθιερώσει και να τηρήσει τεκµηριωµένη διαδικασία για την περιοδική
αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε την αντίστοιχη περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Μη συµµόρφωση, διορθωτική και προληπτική δράση (Παράγραφος 4.5.2)
Ο οργανισµός θα πρέπει να καθιερώσει και να τηρήσει διαδικασίες για την κατανοµή
των υπευθυνοτήτων και την αντιµετώπιση πληµµελούς συµµόρφωσης, µε σκοπό τον
περιορισµό των τυχόν επιπτώσεων και την εισαγωγή ολοκληρωµένων διορθωτικών
και προληπτικών ενεργειών, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του προβλήµατος και
την περιβαλλοντική επίδραση που προξενεί. Θα πρέπει επίσης να καταγράψει τις
αλλαγές στις αρχειοθετηµένες διαδικασίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές και
προληπτικές ενέργειες ενώ η σχετική αρχειοθέτηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την
έκταση της διορθωτικής ενέργειας.
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Στην καθιέρωση και διατήρηση των διαδικασιών για την έρευνα και τη διορθωτική
ενέργεια της πληµµελούς συµµόρφωσης ο οργανισµός θα πρέπει να συµπεριλάβει τα
ακόλουθα βασικά στοιχεία:
•

την αναγνώριση των αιτίων της πληµµελούς συµµόρφωσης

•

την αναγνώριση και προετοιµασία για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

•

την τροποποίηση των ελέγχων ώστε να µην επαναληφθεί η πληµµελής
συµµόρφωση

Αρχεία (Παράγραφος 4.5.3)
Ο οργανισµός οφείλει να καθιερώσει διαδικασίες για τη δηµιουργία, αποθήκευση και
ενηµέρωση των περιβαλλοντικών αρχείων, των αρχείων εκπαίδευσης και των
αρχείων µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων, ώστε να
αποδεικνύεται η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του προτύπου. Τα
περιβαλλοντικά αρχεία θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, αναγνωρίσιµα και
ανιχνεύσιµα για κάθε δραστηριότητα, προϊόν ή υπηρεσία, να αποθηκεύονται και να
διατηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανακτώνται εύκολα και να προστατεύονται
από καταστροφή, φθορά ή απώλεια. Το χρονικό διάστηµα διατήρησης των αρχείων
θα καθιερώνεται και θα καταγράφεται από τον οργανισµό.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης και διάταξης των αρχείων θα πρέπει να επικεντρωθούν
στα αρχεία εκείνα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΠ∆ και
για την καταγραφή του βαθµού επίτευξης των σκοπών και στόχων. Τα
περιβαλλοντικά αρχεία µπορεί να περιλαµβάνουν:
•

πληροφορίες για τους ισχύοντες νόµους

•

αρχεία παραπόνων

•

αρχεία εκπαίδευσης

•

πληροφορίες για τις διεργασίες

•

πληροφορίες για τα προϊόντα

•

αρχεία επιθεώρησης και βαθµονόµησης

•

πληροφορίες για τους εν ενεργεία προµηθευτές και συµβαλλόµενους

•

αρχεία/ εκθέσεις περιστατικών

•

πληροφορίες για την ετοιµότητα και την ικανότητα αντιµετώπισης

•

πληροφορίες για τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

•

αποτελέσµατα επιθεωρήσεων

•

ανασκοπήσεις από τη διοίκηση
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Επιθεώρηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Παράγραφος 4.5.4)
Ο οργανισµός πρέπει να καθιερώσει και να τηρεί προγράµµατα και διαδικασίες για
την εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων του ΣΠ∆, ώστε να καθοριστεί εάν αυτό
συµµορφώνεται

µε

τις

απαιτήσεις

της

περιβαλλοντικής

διαχείρισης,

εάν

εγκαταστάθηκε και διατηρείται επιµελώς, καθώς και εάν µεταφέρει τα αποτελέσµατα
των επιθεωρήσεων στη διοίκηση.
Το πρόγραµµα επιθεώρησης του οργανισµού θα πρέπει να βασίζεται στην εκάστοτε
περιβαλλοντική

δραστηριότητα και στα αποτελέσµατα των προηγούµενων

επιθεωρήσεων. Οι διαδικασίες της επιθεώρησης θα εστιάζονται στο εύρος, στη
συχνότητα και στη µεθοδολογία της επιθεώρησης, όπως επίσης και στην κατανοµή
των υπευθυνοτήτων και τις απαιτήσεις για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, οι διαδικασίες επιθεώρησης θα
πρέπει να καλύπτουν τις δραστηριότητες, τους τοµείς και τη συχνότητα των
επιθεωρήσεων, τις ευθύνες που σχετίζονται µε τη διαχείριση και την εκτέλεση των
επιθεωρήσεων, τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, τον τρόπο
επιθεώρησης και την ικανότητα των επιθεωρητών.
Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται είτε από επαρκώς εκπαιδευµένο
προσωπικό του εργοστασίου είτε από εξωτερικούς πιστοποιηµένους επιθεωρητές που
επιλέγονται από τον οργανισµό. Τα άτοµα που διενεργούν την επιθεώρηση θα πρέπει
να είναι αντικειµενικά και αδιάβλητα.

Ανασκόπηση από τη διοίκηση
Η διεύθυνση πρέπει να εκτελεί ανασκοπήσεις και αξιολογήσεις του ΣΠ∆ σε
καθορισµένα χρονικά διαστήµατα ώστε να ελέγχεται η καταλληλότητα, η συνεχής
βελτίωση και η αποτελεσµατικότητα του ΣΠ∆. Η ανασκόπηση θα πρέπει να
περιλαµβάνει:
•

τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων

•

το βαθµό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι αντικειµενικοί σκοποί και οι στόχοι

•

τη συνεχή προσαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε σχέση
µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες και πληροφορίες

•

τις ανησυχίες των ενδιαφεροµένων µελών
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Οι παρατηρήσεις, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της ανασκόπησης ενδείκνυται
να καταγραφούν για την ανάληψη της απαιτούµενης δράσης µε πιθανή αλλαγή της
πολιτικής ή άλλων στοιχείων του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε βάση
τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης του ΣΠ∆ και τη δέσµευση για συνεχή βελτίωση
(ΕΛΟΤ EN ISO, 1996).

3.6 Σχέση των προτύπων ISO 14001 και ISO 9000
Καθώς οι ανώτερες διοικήσεις έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τα οφέλη από την ένταξη
των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στην ήδη υπάρχουσα διαχειριστική
δοµή των οργανισµών, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη προσδιορισµού των
αλλαγών που απαιτούνται για την ενοποίηση ή τη συµπλήρωση του υπάρχοντος
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. Οι εταιρίες που ήδη εφαρµόζουν Συστήµατα
∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000 έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία των
προτύπων και παρουσιάζονται αρκετά ώριµες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
των περιβαλλοντικών συστηµάτων.
Όσον αφορά τις οµοιότητες των προτύπων ISO 9000 και ISO 14001, οι γενικές
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις διαχείρισης της τεκµηρίωσης του συστήµατος, σχεδόν
ταυτίζονται. Οι εταιρίες καλούνται να προσαρµόσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες
στις επιπλέον απαιτήσεις του ISO 14001. Συγκεκριµένα, οι 18 απαιτήσεις του
προτύπου ISO 14001 εντάσσονται στις εξής τέσσερις ενότητες:
•

Σχεδιασµός

•

Εφαρµογή

•

Πρόληψη και διόρθωση

•

Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση.

Την ίδια λογική ακολουθεί η δοµή του νέου προτύπου ISO 9001:2000 µε σκοπό την
πλήρη συµβατότητα µε το ISO 14001. Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 εντάσσει τις
απαιτήσεις του στις ακόλουθες ενότητες:
•

Ευθύνη της ∆ιοίκησης

•

∆ιαχείριση πόρων

•

Υλοποίηση Παραγωγής

•

Μετρήσεις, ανάλυση, βελτίωση

Επιπροσθέτως, και τα δύο συστήµατα εξετάζουν τα παρακάτω σηµεία:
•

Πολιτική της επιχείρησης ή του οργανισµού
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•

Αρχική ανάλυση του συστήµατος διαχείρισης της επιχείρησης ή του οργανισµού

•

∆ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

•

Έλεγχος αρχείων

•

Τήρηση αρχείων

•

Εσωτερικές επιθεωρήσεις

•

Εκπαίδευση προσωπικού

•

Οργάνωση της δοµής

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και ουσιώδεις διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων.
Συγκεκριµένα, η σειρά προτύπων ISO 9000 σχετίζεται µε την εφαρµογή ενός
συστήµατος ποιότητας σε µία επιχείρηση ή οργανισµό ενώ το πρότυπο ISO 14001
εφαρµόζει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η σειρά προτύπων ISO 9000
έχει σχεδιαστεί ώστε να εστιάζει στις απαιτήσεις του πελάτη, ενώ το ISO 14001
εστιάζει στις απαιτήσεις ενός ευρύτερου κοινού. Με άλλα λόγια απευθύνεται στους
µετόχους της επιχείρησης, στο προσωπικό, στους τοπικούς φορείς επιθεώρησης, στις
δηµόσιες υπηρεσίες, στους περιβαλλοντικούς οργανισµούς, στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και στο ευρύ κοινό. Το ISO 14001 διαφοροποιείται εξάλλου από το ISO
9000 στις ακόλουθες απαιτήσεις (Jackson, 1997):
•

Το σύστηµα οφείλει να συµµορφώνεται µε την κείµενη περιβαλλοντική
νοµοθεσία

•

Συµµορφώνεται µε τις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της επιχείρησης
ή του οργανισµού

•

Στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης

•

Προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
ή του οργανισµού

•

Προσδιορίζει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης ή
του οργανισµού

•

Προετοιµάζει την επιχείρηση ή τον οργανισµό για την αντιµετώπιση των
έκτακτων περιστατικών

•

Προωθεί την επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι οµοιότητες µεταξύ των δύο συστηµάτων καθιστούν
µια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, ικανή να εφαρµόσει µε
µεγαλύτερη ευκολία ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και το αντίστροφο.
Έτσι λοιπόν, είτε η υπάρχουσα τεκµηρίωση ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης
Ποιότητας κατά ISO 9000 εντάξει στη δοµή της τις απαιτήσεις του ISO 14001, είτε
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αποτελέσει απλά τον κορµό για την ανάπτυξη ξέχωρης τεκµηρίωσης, το τελικό
αποτέλεσµα θα αποτελέσει ένα ισχυρότατο διαχειριστικό εργαλείο.

3.7 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης EMAS
3.7.1 Ο κανονισµός ΕΜΑS
Το πρότυπο ΕΜΑS αποτελεί ένα Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και
Επιθεώρησης στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν εθελοντικά επιχειρήσεις και
οργανισµοί. Υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1993, ενώ ο
αναθεωρηµένος Κανονισµός του συστήµατος εφαρµόζεται από τις 10 Απριλίου 1995.
Η βασική διαφοροποίηση του αναθεωρηµένου Κανονισµού σε σχέση µε τον
παλαιότερο έγκειται στο γεγονός ότι πλέον µπορούν να καταχωρούνται όλοι οι
οργανισµοί στο µητρώο ΕΜΑS και όχι µόνο οι µεταποιητικές επιχειρήσεις. Επίσης,
υιοθετείται πλέον µία δοµή, η οποία συµβαδίζει µε αυτή του προτύπου ΙSΟ 14001.
Σκοπός του EMAS είναι η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν υιοθετήσει Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και προγράµµατα
προστασίας του περιβάλλοντος και οι οποίες έχουν δεσµευτεί να βελτιώνουν τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, µε ταυτόχρονη γνωστοποίηση της προόδου τους στο
ευρύ κοινό.
Η

συνεχής

βελτίωση

των

περιβαλλοντικών

επιδόσεων

µιας

επιχείρησης

επιτυγχάνεται στα πλαίσια µιας δηµόσια διατυπωµένης περιβαλλοντικής πολιτικής
και µέσω περιοδικών ελέγχων, οι οποίοι αποτελούν µέρος ενός συστήµατος που
συνεχώς αναπροσαρµόζεται. Το πρότυπο, ωστόσο, δεν αντικαθιστά την κοινοτική
και εθνική νοµοθεσία σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και δεν αποτελεί
προσπάθεια αστυνόµευσης και επιβολής, καθώς η εφαρµογή της διαδικασίας είναι
εκούσια.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και
Επιθεώρησης είχε µεγάλη ανταπόκριση από την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, και όχι
µόνον από αυτήν. Ενδιαφέρον έχει επιδειχθεί και από εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που διαβλέπουν ενδεχόµενη λειτουργία του EMAS ως ένα ανταγωνιστικό
εργαλείο υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2000).
Η πορεία της υλοποίησης του συστήµατος έχει ως εξής:
1. Περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης: Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση
καλείται να διατυπώσει στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης µια περιβαλλοντική
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πολιτική σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών. Η προσπάθεια αυτή
συνίσταται στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα που να
µην υπερβαίνουν εκείνα που αντιστοιχούν στην οικονοµικά βιώσιµη
εφαρµογή της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας.
2. Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση: Απαιτείται µια αρχική εκτίµηση της
παρούσας κατάστασης. Στη φάση αυτή καταγράφονται οι παραγωγικές και
άλλες διαδικασίες που εφαρµόζονται στον υπό εξέταση χώρο των
δραστηριοτήτων και οι επιδράσεις αυτών στο περιβάλλον.
3. Εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράµµατος: Με βάση τα αποτελέσµατα της
περιβαλλοντικής ανάλυσης και τις δεσµεύσεις της περιβαλλοντικής
πολιτικής, η επιχείρηση καλείται να εκπονήσει πρόγραµµα δράσης για την
επίτευξη αυτών των στόχων.
4. Εφαρµογή

περιβαλλοντικού

προγράµµατος:

Η

εφαρµογή

του

περιβαλλοντικού προγράµµατος συνίσταται στην υλοποίηση των ενεργειών
που προβλέφθηκαν κατά τη σύνταξη του και στη διενέργεια περιβαλλοντικών
ελέγχων για την εκτίµηση της πορείας εφαρµογής του συστήµατος, την
καταγραφή νέων δεδοµένων και την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών
ενεργειών. Μετά από κάθε έλεγχο αναπροσαρµόζονται οι στόχοι της
επιχείρησης από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης µε βάση την αρχική
διατύπωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και αναπροσαρµόζεται το
πρόγραµµα δράσης.
5. Περιβαλλοντική δήλωση: ∆ιατυπώνεται γραπτά και επίσηµα το σύνολο των
στόχων και των εφαρµοζόµενων και προγραµµατισµένων δράσεων σχετικά
µε το περιβάλλον. Περιλαµβάνονται επίσης στοιχεία που αφορούν την
παρούσα κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον και την εναρµόνιση της
επιχείρησης µε τους σχετικούς ρυθµιστικούς κανόνες που προβλέπονται από
το νόµο.
6. Επαλήθευση-∆ηµοσιοποίηση: Η περιβαλλοντική δήλωση διαβιβάζεται στον
αρµόδιο οργανισµό επαλήθευσης του κάθε κράτους-µέλους. Η δήλωση αυτή
και κατά συνέπεια το σύνολο των ενεργειών που αφορούν το οικολογικό
σύστηµα

διαχείρισης

και

ελέγχου,

εξετάζονται

από

∆ιαπιστευµένο

Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, ο οποίος πιστοποιεί ή όχι τη δήλωση. Κάθε
χώρος δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού που καταχωρείται
στο µητρώο ΕΜΑS µπορεί να χρησιµοποιεί το σύµβολο του ΕΜΑS στην
αλληλογραφία και στα επίσηµα έγγραφα του, στην Ετήσια Έκθεση Αναφοράς
και σε λογαριασµούς (αλλά όχι στα προϊόντα της επιχείρησης), συνοδευόµενο

38

Κεφάλαιο3ο:ISO 14001 και λοιπά ΣΠ∆

από µια σύντοµη δήλωση. Επιπλέον η περιβαλλοντική δήλωση είναι διαθέσιµη
σε όποιον τη ζητήσει.

Σχήµα 3.2: Κύκλος εφαρµογής του ΕΜΑS

Η διαδικασία επικύρωσης των επιχειρήσεων και οργανισµών κατά το σύστηµα ΕΜΑS
πρέπει να επαναλαµβάνεται ετησίως. Στην Ελλάδα ο αρµόδιος φορέας για τη
διαπίστευση των επιθεωρητών είναι το ΕΣΥ∆ (Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης) που
υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας. H µέχρι
σήµερα πιλοτική εφαρµογή του EMAS στον ελληνικό χώρο µέσω προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συµβάλλει στην εξαγωγή ορισµένων αρχικών
σηµαντικών συµπερασµάτων ως προς την εφαρµοσιµότητα, τις προοπτικές, τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια εφαρµογής
του, την εναρµόνιση µε την υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία στα θέµατα
περιβάλλοντος και τις διαδικασίες καταχώρησης στους καταλόγους του αρµόδιου
εθνικού φορέα.
Είναι βέβαιο ότι σε επιχειρήσεις εξαγωγικού κυρίως χαρακτήρα, η ένταξη στο
EMAS αποτελεί ισχυρότατο ανταγωνιστικό εργαλείο στην ευρωπαϊκή αγορά. Η
περιβαλλοντική δήλωση είναι ο ταχύτερος τρόπος να δηλώσει η επιχείρηση τις
περιβαλλοντικές της επιδόσεις στους συνεργάτες της, στη διοίκηση, στο κοινό και
στα πιστωτικά ιδρύµατα. Εξάλλου, η ένταξη στο EMAS θεωρείται ήδη κριτήριο
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επιλεξιµότητας για κοινοτικά προγράµµατα επιδοτήσεων σε βιοµηχανίες. Στα
πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του κανονισµού EMAS περιλαµβάνεται η χορήγηση
δανείων µε ευνοϊκότερους όρους από πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες και η πρόθεση
χορήγησης διοικητικών κινήτρων από πολλές διοικήσεις Ευρωπαϊκών χωρών, όπως
συµβαίνει για παράδειγµα µε την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, η
απαλλαγή από τη διεξαγωγή ελέγχων καθώς και η αποφυγή προστίµων λόγω
παραβάσεως των κανονισµών.
3.7.2 Σύγκριση του ΕΜΑS µε το ISO 14001
Ο Κανονισµός EMAS και το πρότυπο ISO 14001 έχουν κοινή υποδοµή, πολλές
κοινές απαιτήσεις και αποτελέσµατα και παρόµοια προσέγγιση και συλλογιστική.
Ένα ουσιώδες κοινό χαρακτηριστικό και των δύο συστηµάτων είναι η συµβατότητά
τους µε τα Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές που εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο πιστοποίησης και
καταχώρησης. Πέρα από το γεγονός ότι το EMAS αποτελεί έναν Ευρωπαϊκό
κανονισµό ενώ το ISO 14001 ένα διεθνές πρότυπο, η πιο εµφανής διαφορά είναι ότι
το EMAS υπάγεται στην κατηγορία της εθελοντικής συµµόρφωσης µε τους νόµους,
ενώ το ISO 14001 αποτελεί ένα πλήρως ανεπτυγµένο διεθνές πρότυπο. Επίσης, το
EMAS εφαρµόζεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ISO 14001
χαίρει παγκόσµιας αναγνώρισης. Άλλες σηµαντικές διαφορές συνοψίζονται στα
ακόλουθα (Αρβατινογιάννης, 2000):
•

Το EMAS εξειδικεύεται σε κάθε εργοστασιακή εγκατάσταση και σχετίζεται
µε βιοµηχανικές διεργασίες, ενώ το ISO 14001 εφαρµόζεται σε διεργασίες,
προϊόντα και υπηρεσίες όλων των τµηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και µη
βιοµηχανικής φύσεως, όπως οι κυβερνήσεις.

•

Το EMAS απαιτεί µια εκτεταµένη περιβαλλοντική αρχική ανασκόπηση ως
µέρος του ΣΠ∆, ενώ αυτό δεν απαιτείται από το ISO 14001, αλλά
προτείνεται απλώς στο Παράρτηµα Α.3.1 του ISO 14001.

•

Το EMAS απαιτεί την έκδοση µιας θεωρηµένης δηµόσιας περιβαλλοντικής
δήλωσης και µια ετήσια σχετικά απλοποιηµένη δήλωση, ενώ το ISO 14001
δεν απαιτεί καµία δηµόσια δήλωση. Στην ουσία, εναπόκειται στην
επιχείρηση να αποφασίσει εάν και ποιες από τις πληροφορίες θα
κοινοποιήσει. Επίσης, ενώ το EMAS απαιτεί από την εταιρεία να
ανακοινώσει δηµόσια την πολιτική, τα προγράµµατα και το ΣΠ∆ της, το
ISO 14001 απαιτεί µόνο τη δηµόσια δήλωση της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής.
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•

Το EMAS επιζητά πιο εκτεταµένο και αυστηρό έλεγχο από το ISO 14001,
το οποίο απαιτεί έλεγχο του ΣΠ∆ κάθε τρία χρόνια, αν και ο φορέας που
εφαρµόζει το σύστηµα ISO 14001 θα πρέπει να αποτιµήσει την
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του. Αντιθέτως, ο κανονισµός EMAS
απαιτεί την επικύρωση του ΣΠ∆ και της περιβαλλοντικής δήλωσης κάθε
χρόνο.

•

Οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ στο EMAS απαιτούν την προετοιµασία ενός
καταλόγου που περιλαµβάνει τις δράσεις της βιοµηχανίας στο περιβάλλον,
σε αντίθεση µε το ISO 14001. Επιπροσθέτως, το EMAS προβλέπει την
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ το σύστηµα ISO 14001
περιορίζεται

στη

βελτίωση

του

ΣΠ∆

ως

µέσο

βελτίωσης

των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των οργανισµών επιλέγουν την εφαρµογή του
ISO 14001 και όχι του EMAS. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη (Ιωαννίδου, 2000) ο
βαθµός εξωστρέφειας επηρεάζει κατά κύριο λόγο την επιλογή µεταξύ εφαρµογής ISO
14001 ή EMAS, καθώς παρατηρείται ότι πιο «εξωστρεφείς» επιχειρήσεις προτιµούν
την καταχώρηση τους στο µητρώο EMAS ενώ άλλες λιγότερο «εξωστρεφείς», που δεν
επιθυµούν τη δηµοσιοποίηση ποσοτικών στοιχείων της επιχείρησης τους µέσω της
περιβαλλοντικής τους δήλωσης, προτιµούν την πιστοποίηση τους µε το πρότυπο ISO
14001.

3.8 Άλλα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
3.8.1 Το πρότυπο BS 7750
Πριν από τα γνωστά διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα ISO 14000 και EMAS, σε
προηγµένες περιβαλλοντικά Ευρωπαϊκές χώρες είχαν θεσπιστεί τοπικά πρότυπα. Ένα
από αυτά είναι το Βρετανικό πρότυπο BS 7750, το οποίο αποτελεί και το πρώτο
πρότυπο παγκοσµίως και στο οποίο βασίστηκε µετέπειτα η σειρά των ISO 14000
αλλά και ο κανονισµός EMAS. Το Πρότυπο BS 7750 εµφανίστηκε για πρώτη φορά
το 1992 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης (B.S.I.) και τροποποιήθηκε
στη συνέχεια το 1994. Ουσιαστικά, το αρχικό πρότυπο του BS 7750 αποτέλεσε τον
βασικό άξονα για τις εργασίες του SAGE και επηρέασε το ISO 14001.
Βασικό τµήµα του BS 7750 αποτελεί το σύνολο των απαιτήσεων για το ΣΠ∆.
Επιπλέον, το πρότυπο BS 7750 περιλαµβάνει δύο παραρτήµατα µε πληροφορίες που
δεν κατέχουν θέση απαιτήσεων, αλλά παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη
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χρήση του προτύπου. Το πρώτο παράρτηµα παρέχει λεπτοµερή ερµηνεία του
προτύπου καθώς και οδηγίες για την οργάνωση µιας αρχικής ανασκόπησης. Η
αρχική ανασκόπηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται ως το πρώτο βήµα για
τις εταιρείες που δεν εφαρµόζουν ήδη ένα ΣΠ∆. Φορείς διαπίστευσης στην Ευρώπη
είναι το United Kingdom Accreditation Service (UKAS) της Βρετανίας και το
Ολλανδικό Συµβούλιο Πιστοποίησης (Raar voor der Certifiatie, RvC).
3.8.2 Το σύστηµα CERES
Ο Συνασπισµός των Περιβαλλοντικά Υπευθύνων Οικονοµιών (Coalition for
Environmentally Responsible Economies - CERES) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί
έναν οργανισµό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που απαρτίζεται από εξέχουσες
φυσιογνωµίες του τοµέα των επενδύσεων, από περιβαλλοντικές οργανώσεις και
οµάδες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τα κοινά. Οι αρχές του CERES,
οι οποίες δηµοσιεύτηκαν το 1989, περιλαµβάνουν έναν κώδικα δέκα σηµείων που
επινοήθηκε για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη προγραµµάτων που θα απέτρεπαν την
περαιτέρω υποβάθµιση του περιβάλλοντος, θα βοηθούσαν τις βιοµηχανίες τροφίµων
και άλλες εταιρείες να χαράξουν µία ορθή και ασφαλή περιβαλλοντική πολιτική και
θα παρείχαν τη δυνατότητα στους επενδυτές να λάβουν ορθές αποφάσεις σχετικά µε
τα περιβαλλοντικά θέµατα. Η έκταση και ο βαθµός κάλυψης των περιβαλλοντικών
αναφορών του συστήµατος ποικίλουν σηµαντικά.
Συγκρίνοντας το πρότυπο ISO 14001 µε τις βασικές αρχές του CERES, προκύπτει
ότι υπάρχουν διαφορές στα σηµεία όπου δίνει έµφαση το κάθε σύστηµα. Το ISO
14001 αποτελεί ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο, σε αντίθεση µε
το CERES, αν και αναγνωρίζει τη σηµασία της διαχείρισης, δίνει έµφαση στις
βασικές αρχές. Έτσι, παρόλο που το CERES εστιάζεται στην προστασία του
περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει τις τελευταίες να υιοθετήσουν
µια πιο υπεύθυνη στάση στον τοµέα αυτό, το πρότυπο ISO 14001 είναι πιο φιλικό
απέναντι στις εταιρείες και υποδεικνύει µόνο ότι «η εταιρεία θα πρέπει να λάβει
υπόψη της» την εφαρµογή κάποιας συγκεκριµένης αρχής. Είναι φανερό ότι το 14001
διέπεται από την αρχή της «συµβιβαστικής πρακτικής», ώστε να µην έρθει σε
αντιπαράθεση και να µη δυσαρεστήσει τον επιχειρηµατικό κύκλο (Jackson, 1997).
3.8.3 Το σύστηµα Responsible Care
Οι περισσότερες από τις βασικές αρχές του συστήµατος ISO 14001 έχουν ήδη
διατυπωθεί από άλλα προγράµµατα, µάλιστα κάποιες φορές µε περισσότερη

42

Κεφάλαιο3ο:ISO 14001 και λοιπά ΣΠ∆

σαφήνεια και αυστηρότητα. Ως παράδειγµα θα µπορούσαν να αναφερθούν οι δέκα
βασικές αρχές του κώδικα ασφαλούς επεξεργασίας και διαχείρισης (Process Safety
Code of Management Practices), οι οποίες διατυπώθηκαν στα πλαίσια του
συστήµατος Responsible Care της Ένωσης Παραγωγών Χηµικών Υλών (Chemical
Manufacturers Association - CMA). Η γενική ιδέα της διατύπωσης ενός συνόλου
βασικών αρχών που θα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της διαχείρισης των χηµικών
υλών διατυπώθηκε αρχικά από την καναδική χηµική βιοµηχανία το 1984. Η χηµική
βιοµηχανία των ΗΠΑ (όπως επίσης και του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γαλλίας)
υιοθέτησαν τις βασικές αρχές του το 1988, ενώ οι κύριες οδηγίες του Responsible
Care ανακοινώθηκαν επίσηµα τον Οκτώβριο του 1990 (Jackson, 1997).
Συγκρίνοντας το Responsible Care µε το ISO 14001, προκύπτει ότι το δεύτερο είναι
εξ ανάγκης πιο γενικό. Κατά συνέπεια, οι 22 διαχειριστικές πρακτικές που
συµπεριλαµβάνονται στο Responsible Care πληρούν σε όλες τις περιπτώσεις τις
απαιτήσεις που διατυπώνονται στο ISO 14001, αλλά δεν περιλαµβάνουν όλες τις
απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Ειδικότερα, είναι εµφανής η απουσία
οποιασδήποτε αναφοράς σε αρχεία ή ανάκτηση αρχείων (παράγραφος 4.5.3. του ISO
14001) καθώς και η ανάγκη για τον έλεγχο του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης (παράγραφος 4.5.4). Ωστόσο, αν µια χηµική βιοµηχανία έχει
πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 ή 9002, τότε οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν ήδη
υλοποιηθεί και θεωρείται σχετικά εύκολη η περαιτέρω εφαρµογή τους στα
περιβαλλοντικά αρχεία και ελέγχους. Τέλος, µία ακόµα σηµαντική διαφορά µεταξύ
των δύο συστηµάτων είναι ότι ο κώδικας που αναφέρεται στην ασφάλεια
επεξεργασίας του Responsible Care είναι πιο λεπτοµερής και εξειδικευµένος, καθώς
έχει συνταχθεί για την ένωση CMA.
Συµπερασµατικά λοιπόν, προκύπτει ότι τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
αποτελούν µία µεθοδολογία συστηµατοποίησης των διεργασιών ενός οργανισµού, µε
σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών του επιδόσεων. Αυτό που
πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ δεν είναι µία ακόµη
γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα στελέχη, που ενδεχοµένως να αποσπά την
προσοχή του οργανισµού από την καθηµερινή αντιµετώπιση του ανταγωνισµού,
αλλά αποτελεί ευκαιρία για τη δηµιουργία µίας µεθοδολογίας, η οποία µπορεί να
υπηρετήσει εξίσου αποτελεσµατικά τους στόχους του µάρκετινγκ, αλλά και του
τρόπου

διοίκησης

για

κερδοφόρες

οικονοµικά

επιδόσεις.

Τα

συστήµατα

περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί να αποτελέσουν ένα σηµαντικό µέσο για τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Για τη σωστή εφαρµογή τους, προϋπόθεση αποτελεί η συµµετοχή
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όλων των αρµοδίων παραγόντων για µία κατάλληλη και σωστή ενηµέρωση του
κοινού. Η διάδοσή τους µπορεί να ενισχυθεί στα πλαίσια, κατά τα οποία οι δηµόσιες
αρχές επιδιώκουν µία ενεργή πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης µε τη συµµετοχή όλων
των κοινωνικών φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα.
Αρκεί να αξιοποιηθούν οι συσσωρευµένες γνώσεις και οι εµπειρίες που έχουν πλέον
αποκτηθεί από την εφαρµογή των υπαρχόντων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και να προωθηθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και µηχανισµοί πιστοποίησης που
θα επιβραβεύουν και θα ενισχύουν τις πραγµατικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων, εκεί όπου θα συνυπάρχει το όραµα για βιώσιµη ανάπτυξη µε την
πραγµατικότητα της Καθαρής Παραγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14031

4.1 Εισαγωγή
Κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, η παγκόσµια κοινότητα έχει γίνει
µάρτυρας της αυξανόµενης ανάγκης των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων
και οργανισµών να αναγνωρίσουν τις περιβαλλοντικές τους πλευρές και επιπτώσεις
και να ικανοποιήσουν τις αυξανόµενες προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών για
βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση. Επιπλέον, προβάλλει πλέον επιτακτική η
ανάγκη για εµφάνιση νέων περιβαλλοντικών διοικητικών εργαλείων µε τα οποία
µπορούν να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, των
προϊόντων και των υπηρεσιών ενός οργανισµού. Όπως ακριβώς η διαχείριση της
ποιότητας, της υγείας και της ασφάλειας έχει καθιερωθεί ως ουσιαστική για την
αποτελεσµατική επιχειρησιακή πρακτική, µε τον ίδιο τρόπο, έχει πλέον καταστεί
απαραίτητη για την εύρυθµη και επιτυχή λειτουργία ενός οργανισµού και η
διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
Η αυξανόµενη εξάλλου ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει επηρεάσει σε
σηµαντικό βαθµό τις βιοµηχανικές πρακτικές παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια,
δεδοµένου ότι οι οργανισµοί προσπαθούν να συµµορφώνονται συγχρόνως µε τους
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κυβερνητικούς κανονισµούς, τις ανησυχίες των µετόχων και τις προσδοκίες των
ενδιαφερόµενων µερών.
Πολλοί είναι εποµένως οι οργανισµοί, οι οποίοι αναζητούν τρόπους ώστε να
κατανοήσουν, να καταδείξουν και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.
Το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 14001:1996, διευκρινίζει ότι όσοι χρησιµοποιούν το ISO
14001 πρέπει να αξιολογούν και να βελτιώνουν την επίδοση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισής τους. Υπάρχει, εξάλλου, αναγνώριση της ανάγκης για
προσδιορισµό των κατάλληλων µέτρων απόδοσης, τα οποία θα στρέψουν τους
οργανισµούς µακριά από το κυνήγι της πιστοποίησης, βοηθώντας τους ταυτόχρονα
να εστιάσουν στα σηµαντικότερα θέµατα του ΣΠ∆. Κατά συνέπεια, καθίσταται
πλέον απαραίτητο ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να βοηθήσει τους οργανισµούς,
ανεξαρτήτως κλάδου και µεγέθους, να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική τους
επίδοση. Το γεγονός αυτό οδήγησε την επιτροπή ISO/ TC207/SC 4 να επεκταθεί και
να καθιερώσει νέα πρότυπα στον τοµέα της Αξιολόγησης της Περιβαλλοντικής
Επίδοσης.
Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι ένας σχετικά νέος όρος µε τον
οποίο περιγράφεται µία εσωτερική διοικητική διαδικασία, η οποία παρέχει
αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισµού ώστε να διευκολύνει τις
διοικητικές αποφάσεις σχετικά µε την περιβαλλοντική του απόδοση. Η αξιολόγηση
της περιβαλλοντικής επίδοσης βοηθά έναν οργανισµό να προσδιορίσει τις
σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές του και να ορίσει οποιεσδήποτε απαραίτητες
ενέργειες ώστε να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς και περιβαλλοντικούς
στόχους του σε συνεχή βάση (Kuhre W. Lee, 1998).
Ορισµένες έννοιες και συνιστώσες της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης
εφαρµόζονται για περισσότερα από δέκα έτη. Επί του παρόντος, η διαδικασία
υπόκειται σε µια διεθνή προσπάθεια τυποποίησης από τον οργανισµό ISO µέσω της
σειράς ISO 14000 και συγκεκριµένα µε τα πρότυπα ISO 14031 (Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση- Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης - Οδηγίες) και ISO 14032
(Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση - παραδείγµατα της αξιολόγησης περιβαλλοντικής
επίδοσης), τα οποία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν εκτενέστερα στις επόµενες
παραγράφους. Ειδικότερα, το πρότυπο ISO 14031 παρέχει πλέον µια δοµηµένη
προσέγγιση για τους οργανισµούς, ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση, το
µέγεθος, την πολυπλοκότητα και τον τύπο των δραστηριοτήτων τους.
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4.2 Η Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης
Κατά γενική πλέον οµολογία, σηµειώνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο και εντατικό
ενδιαφέρον όσον αφορά την αξιολόγηση, τη µέτρηση και την τεκµηρίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων και οργανισµών, καθιστώντας την ως
ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα της επιτυχίας όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο. Καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες αποκτούν αυξανόµενη
συνείδηση όσον αφορά την περιβαλλοντική ποιότητα και την κοινωνική τους
υπευθυνότητα, προβάλλει πλέον επιτακτική η ανάγκη για εργαλεία τα οποία θα
εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αντικειµενική ποσοτικοποίηση ή εκτίµηση της
απόδοσης όσον αφορά το περιβάλλον. Ορισµένοι οργανισµοί έχουν εισάγει και
υιοθετήσει εθελοντικούς στόχους και δείκτες που αφορούν την ενεργειακή
αποδοτικότητα και τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων και πρώτων υλών. Ωστόσο,
πολλοί περισσότεροι είναι οι οργανισµοί, οι οποίοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη και χρήση βελτιωµένων δεικτών επίδοσης (Kuhre W. Lee, 1998).
Για τον λόγο αυτό, η µέτρηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης
αποτελεί µια κρίσιµη και συστηµατική διαδικασία για τις επιχειρήσεις όλων των
βιοµηχανικών κλάδων, οι οποίες επιδιώκουν να συµβαδίζουν µε τις αρχές της
βιώσιµης ανάπτυξης και ταυτόχρονα να παρακολουθούν την απόδοση τους µε βάση
το τρίπτυχο "περιβάλλον- κοινωνία- οικονοµική βιωσιµότητα".
Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης ορίζεται ως "µία συνεχής εσωτερική
διαδικασία και ένα διοικητικό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί δείκτες µε σκοπό την
εξαγωγή στοιχείων και πληροφοριών συγκρίνοντας την παρελθοντική και παρούσα
περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού σε σχέση µε τα κριτήρια της
περιβαλλοντικής επίδοσης που ο ίδιος έχει ορίσει" (ISO 14031, 1997). Με τον όρο
κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης νοούνται οι αναµενόµενοι περιβαλλοντικοί
σκοποί ή στόχοι που τίθενται από τη διοίκηση ενός οργανισµού.
Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
επίσηµη, µεθοδική διαδικασία της καταµέτρησης, ανάλυσης, έκθεσης και
επικοινωνίας της απόδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας επιχείρησης. Η
διαδικασία αυτή αφορά τη συλλογή πληροφοριών και τη µέτρηση της
αποτελεσµατικότητας µε την οποία ένας οργανισµός συνεχώς διαχειρίζεται τα
περιβαλλοντικά του ζητήµατα.
Κατά συνέπεια, µε απλά λόγια, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης µπορεί
να οριστεί ως ένα εργαλείο που βοηθά στη σύγκριση της πραγµατικής
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περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισµού µε τη στοχοθετηµένη επίδοση του, όπου
η σύγκριση είναι δυνατή µέσω της χρήσης δεικτών. Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό,
η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης αποτελεί "µια συγκεντρωτική µέθοδο
µέτρησης και καταγραφής των αποτελεσµάτων της διαχείρισης του οργανισµού υπό
τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών
του" (Kuhre W. Lee, 1998).
Ανεξάρτητα από τον ορισµό, η ΑΠΕ πρέπει να διενεργείται τακτικά από τον
οργανισµό και, δεδοµένου ότι πρόκειται για µια τρέχουσα διαδικασία, είναι συνήθως
προτιµότερο για τον οργανισµό να καθιερώσει ένα σύστηµα συνεχούς ελέγχου για τις
σηµαντικότερες περιβαλλοντικές παραµέτρους. Εποµένως, η ΑΠΕ δεν θα πρέπει να
πραγµατοποιείται περιστασιακά µόνο από εξωτερικά συµβαλλόµενα µέρη όπως
συµβαίνει στην περίπτωση των εξωτερικών συµβούλων.
Η διαδικασία της αξιολόγησης µπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά, όπως στο Σχήµα
4.1, µε βάση τη ροή των πληροφοριών και τις σχέσεις που λαµβάνουν χώρα µέσα σε
ένα οργανισµό. Η εκτίµηση της επίδοσης βρίσκεται στο κέντρο. Οι αρνητικές
πλευρές που υπόκεινται σε αξιολόγηση τοποθετούνται δεξιά και οι θετικές αριστερά.
Περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες πλευρές όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος.
Το σχήµα δείχνει παραστατικά τον τρόπο µε τον οποίο οι θετικές και αρνητικές
πλευρές πρέπει να αξιολογηθούν σε µια συνεχή µορφή. Επιπλέον, πρέπει να
συµπεριληφθεί η µετάδοση και επικοινωνία της επίδοσης. Εσωτερικά, η επικοινωνία
είναι σηµαντική ώστε να βοηθήσει τους υπαλλήλους στην πραγµατοποίηση των
ευθυνών τους. Εξωτερικά, είναι απαραίτητη η µετάδοση και επικοινωνία της
περιβαλλοντικής επίδοσης σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (Kuhre W. Lee, 1998).
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης
αποτελεί µία διαδικασία συγκρίσιµη και συµβατή µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης, καθώς και ένα εργαλείο το οποίο αφορά τον καθορισµό και την
εφαρµογή δεικτών, για την παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισµού. Ένας
οργανισµός µε κάποιο ΣΠ∆ σε ισχύ µπορεί να αξιολογήσει την περιβαλλοντική του
απόδοση µε βάση την περιβαλλοντική του πολιτική, τους αντικειµενικούς σκοπούς
και στόχους και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης µε το περιβάλλον. Ένας οργανισµός,
από την άλλη, που δε διαθέτει κάποιο ΣΠ∆ µπορεί να χρησιµοποιήσει την ΑΠΕ ως
µέσο του προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πλευρών του, καθορίζοντας ποιες από
αυτές θα µεταχειριστεί εφεξής ως σηµαντικές, θέτοντας κριτήρια για την απόδοσή
του όσον αφορά το περιβάλλον και τις επιπτώσεις σε αυτό και αξιολογώντας στη
συνέχεια µε βάση αυτά τα κριτήρια, την περιβαλλοντική του επίδοση. Η ΑΠΕ µπορεί
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επίσης να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο της αρχικής ανασκόπησης του Κοινοτικού
Κανονισµού EMAS µε το οποίο πραγµατοποιείται η γενική εκτίµηση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων ενός οργανισµού και το οποίο συµβάλλει καθοριστικά
στην επιτυχή συµµετοχή του οργανισµού στον κανονισµό.

Εξωτερική Επικοινωνία

Ανάδραση

Ανάδραση

Εσωτερική Επικοινωνία
Συνεχής ή τακτική
αξιολόγηση της
επίδοσης
ελαχιστοποίησης των
αποβλήτων, π.χ.
επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωση κτλ.

Βελτίωση ΣΠ∆

Αξιολόγηση των
επιπτώσεων

Συνεχής ή τακτική
αξιολόγηση των
επιπτώσεων, πλευρών,
επίδρασης στον αέρα,
το νερό, το έδαφος και
την πανίδα

Σχήµα 4.1 Η διαδικασία της ΑΠΕ

Η ΑΠΕ, όπως συµβαίνει και µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, βοηθά τη
διοίκηση µιας επιχείρησης να αξιολογήσει µε ορθό τρόπο την περιβαλλοντική της
επίδοση και να προσδιορίσει τις περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.
Αποτελεί µια συνεχή διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και
πληροφοριών ώστε να προκύψει µια έγκυρη εκτίµηση της επίδοσης, καθώς επίσης
και οι διακυµάνσεις και τάσεις της περιβαλλοντικής απόδοσης διαχρονικά. Η
διαφορά της ΑΠΕ µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έγκειται στο ότι οι
τελευταίες διεξάγονται περιοδικά για να ελεγχθεί η προσαρµογή και συµµόρφωση µε
τις καθορισµένες απαιτήσεις. Παραδείγµατα άλλων εργαλείων που η διοίκηση ενός
οργανισµού θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ώστε να παρέχει επιπρόσθετες
πληροφορίες στην ΑΠΕ, περιλαµβάνουν τις αρχικές περιβαλλοντικές ανασκοπήσεις
καθώς και την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής. Ενώ όµως η ΑΠΕ εστιάζεται στη συνεχή
περιγραφή της περιβαλλοντικής επίδοσης και περιγράφει την απόδοση των
προϊόντων και υπηρεσιών καθ’όλη τη διάρκεια ζωής τους, οι αρχικές
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περιβαλλοντικές αναθεωρήσεις αντικατοπτρίζουν µια πρώτη ανάλυση των
επιλογών προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος.
Η µέτρηση και παρακολούθηση της απόδοσης µε τη βοήθεια των δεικτών είναι
σηµαντική για τον έλεγχο της συµµόρφωσης ενός οργανισµού µε την απαίτηση για
συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Οι δείκτες οφείλουν να
καθιστούν σαφές µέχρι ποιο σηµείο έχουν γίνει κατανοητοί οι περιβαλλοντικοί
στόχοι και εάν έχουν επιτευχθεί.
Ένα

περιβαλλοντικό

πρόγραµµα

πρέπει

να

αποσκοπεί

στην

καθιέρωση

συγκεκριµένων µέτρων, που απορρέουν από ποσοτικούς στόχους οι οποίοι
προσδιορίστηκαν µέσω της περιβαλλοντικής αποτίµησης. Συχνά, οι εταιρίες
σχεδιάζουν µέτρα και προσπαθούν έπειτα να αξιολογήσουν τη δυνατότητα βελτίωσής
τους, και µόνο στη συνέχεια αποφασίζουν για τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Με τη βοήθεια της ΑΠΕ, ελέγχονται επισταµένως τα σχετικά
στοιχεία των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων όπως οι πρώτες ύλες,
η ενέργεια, οι αέριες και άλλες εκποµπές, τα απόβλητα, ο θόρυβος, οι νοµικές
απαιτήσεις και η οργάνωση της προστασίας του περιβάλλοντος στους χώρους του
οργανισµού και εν συνεχεία τίθενται νέοι στόχοι βάσει τόσο των παροντικών, όσο
και των προηγούµενων στοιχείων.
Η µέθοδος της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης έχει µεγάλο αριθµό
εφαρµογών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πλήθος οργανισµών, ανεξαρτήτως
κλίµακας και δραστηριότητας και σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας. Εφαρµόζεται ήδη παγκοσµίως από οργανισµούς του κατασκευαστικού
τοµέα, υγειονοµικές υπηρεσίες, εταιρείες µεταφορών, οργανισµούς ηλεκτροδότησης
αλλά και στον δηµόσιο τοµέα µε σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης,
την παροχή µιας βάσης για την αξιολόγηση της επίδοσης, τη συµµόρφωση µε τους
κανονισµούς και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Η διαδικασία της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης συµβάλει ώστε ένας
οργανισµός να κατορθώσει (Kuhre, W. Lee, 1998):
9 Να βελτιώσει το ίδιο το περιβάλλον: δεδοµένου ότι ο οργανισµός
παρακινείται να ελαχιστοποιήσει τις αποτιµηµένες περιβαλλοντικές πλευρές
και επιδράσεις, υπάρχει µια άµεση θετική επίδραση στο περιβάλλον.
9 Να βελτιώσει την οργανωτική του αποτελεσµατικότητα και κερδοφορία: Σαν
έκβαση της διαδικασίας της ΑΠΕ, µπορεί να παρουσιαστεί βελτίωση των
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παραγωγικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο συµβάλει σε αυξηµένη
αποδοτικότητα και σε µείωση του κόστους.
9 Να υποβοηθήσει τη διαχείριση του κόστους και των δαπανών: Ως συνέπεια
της ορθότερης κατανοµής των πόρων, η διοίκηση του οργανισµού ωφελείται
µε τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών ή του κόστους. Με τη βοήθεια της
ΑΠΕ, διευκολύνεται ο εντοπισµός των περιβαλλοντικών εξόδων και των
οικονοµικών κερδών, καθώς και η µείωση του κόστους. Ορισµένοι δείκτες
µπορούν να συνδεθούν µε τις δαπάνες και συνεπώς να οδηγήσουν στην
επιτυχηµένη διαχείριση του κόστους.
9 Να καθορίσει τον κατάλληλο επιµερισµό της ενέργειας και των πόρων: Η
ΑΠΕ µπορεί να παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες για τις βασικές περιοχές
όπου πρέπει να διατεθούν οι πόροι και η χρησιµοποιούµενη ενέργεια,
προκειµένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση του οργανισµού.
9 Να καθορίσει εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης που
έχουν τεθεί από τον ίδιο τον οργανισµό: Καθώς παράγονται στοιχεία και
πληροφορίες κατά τη διαδικασία της ΑΠΕ, η διοίκηση οφείλει να γνωρίζει
εάν επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί σκοποί και οι αντικειµενικοί στόχοι.
Μέσω της ΑΠΕ, οι διορθωτικές ενέργειες καθίστανται πλέον εµφανείς.
9 Να κατανοήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον:
Αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη της ΑΠΕ και εάν δεν
επιτυγχάνεται, τουλάχιστον εν µέρει, η διαδικασία της ΑΠΕ είναι ανεπιτυχής.
Η αξιολόγηση πρέπει να περιέχει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για
την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
9 Να επιτύχει και να καταδείξει συµµόρφωση µε τους νόµους και τους
κανονισµούς: Μέσω της εκτίµησης της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο
οργανισµός θα είναι σε θέση να προσδιορίσει το βαθµό στον οποίο πληροί τις
περιβαλλοντικές ρυθµιστικές απαιτήσεις.
9 Να θέσει τη βάση για τη συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆): ∆εδοµένου ότι η ΑΠΕ σε συνεχή βάση
επιτρέπει την άµεση σύγκριση µε τα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης και
καθώς τα αποτελέσµατα της διαδικασίας χρησιµοποιούνται για τις
απαραίτητες διορθώσεις, ενθαρρύνεται η συνεχής βελτίωση του ΣΠ∆.
9 Να θέσει τη βάση για την ανταµοιβή των υπαλλήλων: Οι πληροφορίες που
προκύπτουν κατά την ΑΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
επιβράβευση εκείνων των υπαλλήλων που φροντίζουν πραγµατικά για την
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πορεία του οργανισµού προς τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση
επιδεικνύοντας ταυτόχρονα οικολογική ευαισθητοποίηση.
9 Να βελτιώσει τις σχέσεις µε την τοπική κοινωνία και τους πελάτες του:
Καθώς πραγµατοποιείται η εξωτερική επικοινωνία των αποτελεσµάτων της
ΑΠΕ, τουλάχιστον εν µέρει, βελτιώνονται οι σχέσεις µε την κοινωνία και
τους πελάτες καθώς η επιχείρηση καταδεικνύει το ενδιαφέρον της για το
περιβάλλον. Η διαδικασία αποτελεί την κατάλληλη βάση για µια τέτοια
επικοινωνία, καθώς και για την εκπόνηση περιβαλλοντικών εκθέσεων.
9

Να άρει το επίπεδο πληροφόρησης και ετοιµότητας µέσα στον οργανισµό:
δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα και τα ευρήµατα της ΑΠΕ αναµεταδίδονται
µέσα στην οργάνωση, το επίπεδο της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης
αυξάνεται.

9 Να πραγµατοποιεί συνεχή έλεγχο και συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων
(benchmarking): εφόσον οι πληροφορίες από τη διαδικασία της ΑΠΕ είναι
κατάλληλα τεκµηριωµένες και όλοι οι οργανισµοί είναι πρόθυµοι να
καταδείξουν την απόδοση τους, η ΑΠΕ αποτελεί ένα άριστο όργανο για την
ενθάρρυνση της αξιολόγησης µέσα στις επιχειρήσεις όσον αφορά την
περιβαλλοντική τους απόδοση.
9 Να υποστηρίξει προγράµµατα και συστήµατα οικολογικής σήµανσης: καθώς
πραγµατοποιείται ο άµεσος έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης µέσω της
ΑΠΕ, είναι εύκολο να εντοπιστεί η συµµόρφωση µε τα αυστηρά κριτήρια που
τίθενται στα προγράµµατα οικολογικής σήµανσης.
Η διαδικασία αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης επιπλέον:
9 Παρέχει

ενδείξεις

των

περιβαλλοντικών

κινδύνων,

τους

οποίους

αντιµετωπίζει ο οργανισµός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
9 Παρέχει κίνητρα για στρατηγική δράση, σύµφωνη µε τις αρχές της αειφόρου
και βιώσιµης ανάπτυξης και από όλα τα διαφορετικά συµβαλλόµενα µέρη
µέσα στον οργανισµό
9 Παρέχει πληροφορίες για την σύγκριση της απόδοσης των οργανισµών του
ίδιου τοµέα
9 Παρέχει την απαραίτητη δοµή και στρατηγική για την πλήρωση των
περιβαλλοντικών στόχων των εµπλεκόµενων µερών και των πελατών.
Ένα από τα πρώτα βήµατα κατά την εφαρµογή της ΑΠΕ αφορά στην αναγνώριση
των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων του οργανισµού, καθώς και στην
καθιέρωση

κατάλληλων

δεικτών

απόδοσης

για

την

παρακολούθηση

της
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περιβαλλοντικής του πορείας, που αποτελούν άλλωστε και το αντικείµενο της
παρούσας εργασίας.

4.3 ∆οµή και Αρχές του προτύπου ISO 14031
Το πρότυπο ISO 14031 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο περιγράφει τη διαδικασία
που απαιτείται για την µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και το οποίο έχει
σχεδιαστεί για την παροχή αξιόπιστων και επαληθεύσιµων πληροφοριών στη
διοίκηση ενός οργανισµού σε τρέχουσα βάση ώστε να καθορίσει εάν η
περιβαλλοντική του απόδοση ικανοποιεί ή όχι τα κριτήρια που ο ίδιος ο οργανισµός
έχει θέσει. Το πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς κάθε τύπου,
µεγέθους και πολυπλοκότητας µε πολλαπλά οφέλη για αυτούς, ανεξάρτητα από το αν
διαθέτουν ή όχι κάποιο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ισχύ (ISO 14031,
1997).
Αποτελεί κατά βάση ένα πρότυπο καθοδήγησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να
συµπληρώσει τη σειρά ISO 14000 που αφιερώνεται στην περιβαλλοντική διαχείριση
και να ενσωµατωθεί σε αυτή ώστε να συµβάλλει στην απόκτηση πιστοποίησης κατά
ISO 14001. Το πρότυπο εστιάζει στην ανάπτυξη δεικτών επίδοσης, τους οποίους
ένας οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει κατά τον προσδιορισµό και την
εκτίµηση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
προαιρετικό επιπρόσθετο του προτύπου ISO 14001, αν και έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την εφαρµογή ενός τυποποιηµένου ΣΠ∆.
Αντίθετα από το ISO 14001, δεν αποτελεί ένα πρότυπο προσδιορισµών ή λεπτοµερών
όρων, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει καµία επίσηµη πιστοποίηση όσον
αφορά το ISO 14031. Επιπλέον, το εν λόγω πρότυπο δεν ορίζει οποιαδήποτε ελάχιστα
περιβαλλοντικά κριτήρια επίδοσης ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την υποβολή
εξωτερικής έκθεσης.
Κατά την εφαρµογή του ISO 14031 ένας οργανισµός µε κάποιο περιβαλλοντικό
σύστηµα διαχείρισης σε ισχύ, καλείται να αξιολογήσει την απόδοσή του βάση της
περιβαλλοντικής του πολιτικής, των αντικειµενικών του στόχων και άλλων
κριτηρίων που περιέχονται στο υπάρχον ΣΠ∆. Ο οργανισµοί χωρίς κάποιο ΣΠ∆
µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν την ΑΠΕ για να προσδιορίσουν τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα και να καθορίσουν ποια από αυτά θεωρούνται σηµαντικά
ώστε να καθιερώσουν στη συνέχεια τα κατάλληλα κριτήρια περιβαλλοντικής
απόδοσης και να αξιολογήσουν την επίδοση τους έναντι αυτών των κριτηρίων.
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Ακολουθώντας το µοντέλο βελτίωσης µιας λειτουργικής διαδικασίας, υπό τη µορφή
«Σχεδιασµός- Ενέργεια - Έλεγχος- ∆ράση», -γνωστού και ως κύκλος του Deming
(Plan-Do-Check-Act)-, κατά τον ίδιο τρόπο µε τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 9000,
το συγκεκριµένο πρότυπο παρουσιάζει «ευέλικτες» οδηγίες για την καθιέρωση των
συστηµάτων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης απεικονίζοντας ταυτόχρονα τη
φύση και το µέγεθος του οργανισµού. Βασικό άξονα του ISO 14031 αποτελεί η
εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης µέσω της
χρήσης βασικών δεικτών απόδοσης σε ένα πλαίσιο το οποίο θα περιγράφει τη συλλογή,
ανάλυση, εκτίµηση, παρουσίαση και αναθεώρηση των δεδοµένων. Το πρότυπο
προσδιορίζει δύο κύριες κατηγορίες δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης: τους ∆είκτες
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ) (Οperational performance indicators, OPIs) και τους
∆είκτες ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε) (Μanagement performance indicators, MPIs).
Επιπλέον, το πρότυπο εισάγει µια ακόµη κατηγορία δεικτών, τους ∆είκτες
Περιβαλλοντικής Κατάστασης (∆ΠΚ) (Εnvironmental condition indicators, ECIs). Όλοι
οι παραπάνω δείκτες έχουν θεσπιστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την
κατάσταση και την πορεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό ή διεθνές επίπεδο (Putnam, 2002).
Η επιλογή των δεικτών εναπόκειται στην κρίση του ίδιου του οργανισµού αλλά
σύµφωνα µε το πρότυπο, οι δείκτες θα πρέπει να εξετάζουν τις σηµαντικές
περιβαλλοντικές πλευρές που ο οργανισµός µπορεί να ελέγξει και πάνω στους
οποίους µπορεί να έχει επιρροή, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και
τα προσδιορισθέντα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης.
Επιπροσθέτως,

το

πρότυπο

παρέχει

επιπλέον

εκτιµήσεις

επιχειρησιακού

προγραµµατισµού, τις οποίες ένας οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιήσει κατά τον
προσδιορισµό των δεικτών και την ανάπτυξη της αξιολόγησης της επίδοσης στα
πλαίσια του συστήµατος περιβαλοντικής διαχείρισης του.
Από πολλούς έχει ασκηθεί κριτική στο ISO 14031, καθώς δεν ορίζει συγκεκριµένα
κριτήρια ή ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης. Αυτή η ευελιξία ωστόσο, µπορεί
πραγµατικά να καταστήσει το πρότυπο ένα πολύτιµο εργαλείο για ένα ευρύ φάσµα
οργανισµών και σεναρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι σηµαντικό να
τονιστεί ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση του προτύπου να οριστούν συγκεκριµένοι
δείκτες ή ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί πρέπει να ανακοινωθούν ή να µεταδοθούν.
Σκοπός υπήρξε ανέκαθεν η παροχή καθοδήγησης σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
η ΑΠΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εσωτερικό διοικητικό εργαλείο που
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κατευθύνεται από τις ανάγκες του µεµονωµένου οργανισµού και τις απόψεις των
ενδιαφερόµενων συµβαλλόµενων µερών (ISO 14031, 1997).

4.4 Περιγραφή της δοµής του προτύπου ISO 14031
Η διαδικασία που περιγράφεται στο πρότυπο είναι βασισµένη στην προσέγγιση
«Σχεδιασµός- Ενέργεια - Έλεγχος- ∆ράση», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα
(ISO 14031, 1997). Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
επικεντρώνεται στη φάση του σχεδιασµού, καθώς συνδέεται άµεσα µε την επιλογή και
διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης, σύµφωνα µε τις
σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν
τεθεί από τη γαλακτοβιοµηχανία. Οι υπόλοιπες φάσεις (ενέργεια – έλεγχος – δράση)
υπόκεινται στην εφαρµογή από την ίδια τη βιοµηχανία µε την έναρξη της εφαρµογής
της διαδικασίας της ΑΠΕ.

Α. Σχεδιασµός της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης
Α.1 Επιλογή δεικτών για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης

Β. Ανάπτυξη και χρήση δεδοµένων και πληροφοριών
Β.1 Συγκέντρωση δεδοµένων

Β.2 Ανάλυση και µετατροπή δεδοµένων

Β.3 Εκτίµηση πληροφοριών

Β.4 Αναφορά και επικοινωνία

Γ. Αναθεώρηση και βελτίωση της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης
Σχήµα 4.2 Η διαδικασία της ΑΠΕ σύµφωνα µε το ISO 14031

Αναλυτικά για το κάθε στάδιο, όπως αυτά περιγράφονται στο πρότυπο της ΑΠΕ,
ισχύουν τα εξής:
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4.4.1 Σχεδιασµός
Η εστίαση των προσπαθειών του σχεδιασµού εναπόκειται στην επιλογή των δεικτών,
οι οποίοι θα πρέπει να βασιστούν στις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, στα
κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών
κριτηρίων και των ρυθµιστικών προτύπων, καθώς επίσης και στις απόψεις και
επιθυµίες των µετόχων και των εµπλεκόµενων µερών. Η αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών πλευρών πρέπει να πραγµατοποιηθεί είτε ο οργανισµός έχει ένα
ΣΠ∆ σε ισχύ είτε όχι.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο του σχεδιασµού είναι η εξασφάλιση των
απαιτούµενων πληροφοριών και δεδοµένων από τη διοίκηση έτσι ώστε ο στόχος και
η επικέντρωση του προγράµµατος της ΑΠΕ να αρµόζουν στον γενικό επιχειρηµατικό
σχεδιασµό του οργανισµού. Οι εκτιµήσεις σχετικά µε τους τιθέµενους στόχους
µπορούν να καθορίσουν (Jasch, 1999):
•

Το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη της
γενικής περιβαλλοντικής πολιτικής και των στόχων

•

Τον τρόπο ενσωµάτωσης των δεδοµένων στα υπάρχοντα συστήµατα
µέτρησης και ελέγχου

•

Την αναφορά του προγράµµατος σε ολόκληρο τον οργανισµό ή σε
συγκεκριµένες φάσεις, επιλεγµένες δραστηριότητες ή επιχειρησιακές
µονάδες

•

Τις δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν τις
σηµαντικότερες ευκαιρίες µείωσης του κόστους και βελτίωσης της
απόδοσης

•

Τον αριθµό των δεικτών απόδοσης οι οποίοι µπορούν να είναι ελέγξιµοι,
σύµφωνα πάντοτε µε τους πόρους που διατίθενται στο πρόγραµµα

Το πρόγραµµα της ΑΠΕ πρέπει να είναι έτσι δοµηµένο, ώστε να είναι σύµφωνο µε
τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης και συστήµατα συλλογής
δεδοµένων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να καθοριστεί ο σωστός τύπος
και αριθµός δεικτών που θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στη διοίκηση για το εάν
πληρούνται ή όχι οι στόχοι του οργανισµού και της διαδικασίας αξιολόγησης. Πάρα
πολλοί, ελάχιστοι ή λανθασµένου τύπου δείκτες µπορούν να οδηγήσουν σε
παραπλανητικές πληροφορίες και απώλεια σηµαντικού µέρους των πόρων.
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Το πρότυπο ISO 14031 επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισµό και τη λεπτοµερή
αναζήτηση τριών βασικών τύπων δεικτών οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
να υποστηρίξουν την περιβαλλοντική διαχείριση. Το πρότυπο διακρίνει µεταξύ των
∆εικτών Περιβαλλοντικής Κατάστασης (∆ΠΚ) και των ∆εικτών Περιβαλλοντικής
Επίδοσης (∆ΠΕ), και υποδιαιρεί τους τελευταίους σε ∆είκτες ∆ιοικητικής Επίδοσης
(∆∆Ε) και ∆είκτες Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ).
4.4.2 Εκτίµηση της Επίδοσης (Ενέργεια)
Η αξιολόγηση της επίδοσης περιλαµβάνει τη συλλογή στοιχείων, τη µετατροπή των
στοιχείων σε πληροφορίες, την αξιολόγηση των πληροφοριών και την επικοινωνία
και µετάδοση των αποτελεσµάτων. Για τον υπολογισµό των τιµών των επιλεγµένων
δεικτών επίδοσης είναι απαραίτητο για έναν οργανισµό να συλλέξει τα απαιτούµενα
δεδοµένα σε µία συνήθη, στερεότυπη βάση. Ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών
που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τη διαδικασία της ΑΠΕ µπορεί να ληφθεί από
τις υπάρχουσες πηγές στοιχείων, όπου περιλαµβάνονται κανονισµοί, άδειες
λειτουργίας,

διαδικασίες

και

αρχεία

ΣΠ∆,

εκθέσεις

προς

κυβερνητικούς

οργανισµούς, στοιχεία της παραγωγής, στοιχεία ελέγχου ορισµένων διαδικασιών
(ποιότητα του αέρα και ποιότητα νερού), δηλώσεις επικίνδυνων αποβλήτων,
συνεντεύξεις µε τους υπαλλήλους και τους γείτονες του οργανισµού, επιχειρησιακά
έγγραφα και σχέδια, περιβαλλοντικοί προϋπολογισµοί, χηµικοί κατάλογοι, αρχεία
αποθήκευσης και διακίνησης.
Η ποιότητα των στοιχείων αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο και όλα τα δεδοµένα
πρέπει να συλλεχθούν και να χρησιµοποιηθούν µε έναν δοµηµένο και συστηµατικό
τρόπο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ερµηνεία των αποτελεσµάτων θα
είναι αξιόπιστη, επαληθεύσιµη και πλήρης. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να
αναθεωρηθούν και να εκτιµηθούν µε άξονες την ακρίβεια, τη δυνατότητα
εξακρίβωσης και την πληρότητα. Το πρώτο βήµα για τη µετατροπή των στοιχείων σε
πληροφορίες είναι η επισταµένη εξέτασή τους όσον αφορά τα θεσµικά και
τεχνολογικά πλαίσια, τις δίµορφες κατανοµές, τα δεδοµένα, καθώς και οι
απαιτούµενες µετατροπές των µονάδων. Παραδείγµατος χάριν, η κανονικοποίηση
των φορτώσεων µολυσµατικών παραγόντων ανά µονάδα παραγωγής (κιλά
µολυσµατικού παράγοντα /µονάδες του προϊόντος που παράχθηκαν) παρέχει
περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τις συγκεντρώσεις µολυσµατικών
παραγόντων. Συχνά, η χρήση των βασικών περιγραφικών στατιστικών ή η γραφική
περιγραφή των στοιχείων βοηθά στην εξαγωγή πληροφοριών. Χρήσιµα εργαλεία
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ανάλυσης των αποτελεσµάτων αποτελούν τα ιστογράµµατα, τα διαγράµµατα
διασποράς, τα διαγράµµατα ελέγχου και η ανάλυση πιθανοτήτων.
Επόµενο βήµα στην ανάλυση των στοιχείων αποτελεί η σύγκριση των πληροφοριών
µε τα κριτήρια και τους στόχους της περιβαλλοντικής επίδοσης που έχουν
καθιερωθεί από τον οργανισµό. Τα κριτήρια απόδοσης µπορούν να προέλθουν από
τις προδιαγραφές που βρίσκονται στους κανονισµούς, τις λειτουργούσες άδειες ή τα
στοιχεία αξιολόγησης και κατάταξης. Αυξανόµενο ενδιαφέρον σηµειώνεται στις
βιοµηχανίες όσον αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης µέσω του καθορισµού των
"βέλτιστων βιοµηχανικών πρακτικών" και των οικονοµικώς αποδοτικών µεθόδων για
τη βελτίωση της απόδοσης, οι οποίοι θεωρούνται ως συµπληρωµατικές προσεγγίσεις
στις ήδη υπάρχουσες ρυθµιστικές προσεγγίσεις.
Τελευταίο βήµα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ΑΠΕ ή της φάσης
"∆ράση" του κύκλου του Deming, είναι η µετάδοση των αποτελεσµάτων τόσο στους
εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς φορείς. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα
κρίσιµο εφόσον αφορά τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις που πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν και το οποίο θα οδηγήσει στην ετοιµότητα, την ταυτοποίηση των
υποχρεώσεων και τη διαχείριση των πληροφοριών από τους αρµόδιους για τη
µεθόδευση των βελτιώσεων. Σηµαντικά σηµεία τα οποία πρέπει να εξεταστούν κατά
την υποβολή των περιβαλλοντικών εκθέσεων και της µετάδοσης των αποτελεσµάτων
περιλαµβάνουν:
•

την περιγραφή των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών
του οργανισµού

•

τη δήλωση της δέσµευσης του οργανισµού για τη χρήση της ΑΠΕ ως
εργαλείο της περιβαλλοντικής διαχείρισης

•

τη δήλωση των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των σχετικών
δεικτών επίδοσης του οργανισµού

•

τη σύγκριση των δεικτών επίδοσης σε σχέση µε τους καθιερωµένους
στόχους και κριτήρια

•

τις προκύπτουσες τάσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική επίδοση του
οργανισµού

•

τη νοµοθετική και ρυθµιστική συµµόρφωση

•

τη µείωση του κόστους και τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

•

τις ευκαιρίες και τις απαιτούµενες συµµορφώσεις για τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης και

•

τις ενέργειες βελτίωσης οι οποίες προκύπτουν από την ΑΠΕ
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Τα αποτελέσµατα της ΑΠΕ µπορούν να µεταδοθούν µέσω περιβαλλοντικών
εκθέσεων ή δηλώσεων οι οποίες θα δηµοσιεύονται και θα αναθεωρούνται σε τακτική
βάση. Κατά την προετοιµασία των εκθέσεων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στο κοινό όπου εν προκειµένω θα απευθύνεται ο οργανισµός, δεδοµένου ότι σε
διαφορετικούς δέκτες πρέπει να µεταδίδονται διαφορετικές µορφές πληροφοριών.
4.4.3 Ανασκόπηση και βελτίωση της Επίδοσης (Έλεγχος & ∆ράση)
Τα αποτελέσµατα της ΑΠΕ οφείλουν να αναθεωρούνται περιοδικά για τον
προσδιορισµό ευκαιριών αναφορικά µε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
Οι οργανισµοί οι οποίοι πιστοποιούνται κατά ISO 14001 ενδιαφέρονται για τον
προσδιορισµό των βελτιώσεων στο υπάρχον ΣΠ∆ ώστε να καταδείξουν συνεχή
βελτίωση καθώς και ευκαιρίες πρόληψης και ελαχιστοποίησης της ρύπανσης. Είτε ο
οργανισµός πιστοποιείται κατά ISO 14001 είτε όχι, η αναθεώρηση των
αποτελεσµάτων της ΑΠΕ θα πρέπει να εξετάζει (Jasch, 1999):
•

Τις δαπάνες και τα κέρδη του προγράµµατος

•

Την πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων

•

Την καταλληλότητα των κριτηρίων της περιβαλλοντικής επίδοσης

•

Την καταλληλότητα των επιλεγµένων περιβαλλοντικών δεικτών απόδοσης

•

Την ποιότητα των στοιχείων και των µεθόδων συλλογής δεδοµένων

Κατά την αναθεώρηση αυτών των παραγόντων, οι προσπάθειες βελτίωσης µπορούν
να εστιάσουν στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων, στην ενίσχυση των
αναλυτικών δυνατοτήτων και των ικανοτήτων αξιολόγησης, στην ανάπτυξη νέων και
καταλληλότερων δεικτών επίδοσης, στην αλλαγή των στόχων του προγράµµατος και
στην παροχή πρόσθετων πόρων ή στην αναδιανοµή αυτών.
Αυτή η τελευταία φάση της αναθεώρησης και βελτίωσης της ΑΠΕ είναι πρωτίστης
σηµασίας καθώς αποτελεί τη βάση για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης του οργανισµού µέσω της οποίας η διοίκηση µπορεί να εισάγει και να
υιοθετήσει τα κατάλληλα µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του ίδιου του
περιβάλλοντος.

4.5 Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του προτύπου ISO 14031
Κύριο σκοπό του προτύπου ISO 14031 αποτελεί η µέτρηση και η αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής επίδοσης και η χρήση της εν λόγω αξιολόγησης για τη λήψη
59

Κεφάλαιο 4ο:Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης- το πρότυπο ISO 14031

διοικητικών αποφάσεων. Επιπλέον, οι δείκτες απόδοσης µπορούν να βοηθήσουν
στον προσδιορισµό των σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων και τον καθορισµό
των αντικειµενικών σκοπών και στόχων ενός οργανισµού.
Παρέχοντας πληροφορίες για όλα τα σηµαντικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, το
πρότυπο ISO 14031 παρέχει σε έναν οργανισµό σηµαντικά πλεονεκτήµατα, δίνοντας
τη δυνατότητα στην ανώτερη διοίκηση (Kuhre, W. Lee, 1998):
9 να µελετά όλα τα ζητήµατα υπό µια κοινή βάση και µια κατανοητή γλώσσα,
9 να παρακολουθεί την πρόοδο αναφορικά µε τους προγραµµατισµένους
στόχους,
9 να αξιολογεί ευκολότερα την απόδοση του οργανισµού,
9 να αποτιµά την αποτελεσµατικότητα και τη δυνατότητα των περιβαλλοντικών
διοικητικών ενεργειών και εγχειρηµάτων,
9 να προσδιορίζει την αλληλεξάρτηση των διαφορετικών λειτουργιών της
διοίκησης και της περιβαλλοντικής επίδοσης,
9 να επικοινωνεί αποτελεσµατικότερα µέσω της χρήσης απτών στοιχείων,
9 να παράγει πληροφορίες για τους µετόχους που αφορούν άµεσα τις
ανησυχίες και τις απαιτήσεις τους,
9 να εστιάζει στις πρωταρχικές αιτίες και τους κινδύνους που προσδιορίζουν τις
περιοχές για δράση,
9 να παρέχει τακτικά πληροφορίες για την υποστήριξη οποιασδήποτε
διαδικασίας αναθεώρησης,
9 να αξιολογεί τη σηµασία των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και των επιπτώσεων
τους.
Όπως συµβαίνει σε οποιοδήποτε σύστηµα διαχείρισης, η αποτελεσµατικότητα της
διαδικασίας της ΑΠΕ εξαρτάται από τον προγραµµατισµό και την εστίαση γύρω από
τους περιβαλλοντικούς στόχους του οργανισµού. Για το λόγο αυτό, η σαφής
κατανόηση των ζητηµάτων που απασχολούν έναν οργανισµό είναι απαραίτητη πριν
από οποιοδήποτε προγραµµατισµό.
Οι εµπειρίες από την υιοθέτηση των διαδικασιών µέτρησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης έχουν καταδείξει την αποτελεσµατικότητα των βελτιώσεων της απόδοσης,
όχι µόνο όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και άλλες βασικές λειτουργικές περιοχές.
Επιπλέον, η χρήση των δεικτών έχει συµβάλλει ώστε να διατηρήσουν οι οργανισµοί
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την εστίαση των προσπαθειών τους στην προσπάθεια υποστήριξης των εταιρικών
πολιτικών και αξιών, µε βάση τους σκοπούς και τους στόχους τους, εξασφαλίζοντας
παράλληλα συνεχή βελτίωση.
Ένα πιλοτικό έργο του προτύπου ISO 14031, το οποίο έλαβε χώρα στη Γερµανία,
έχει ήδη καταλήξει στο συµπέρασµα ότι "το πρότυπο ISO 14031 είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς µπορεί να εφαρµοστεί και να
διατηρηθεί ακόµη και µε λιγοστό προσωπικό και πενιχρούς οικονοµικούς πόρους"
(ISO 14032, 1999). Αυτή η δήλωση είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος δεδοµένου ότι
συχνά, οι απαιτήσεις των πιστοποιηµένων ΣΠ∆ µπορούν να είναι ιδιαίτερα επαχθείς
και επιβαρυντικές για έναν οργανισµό. Το ISO 14031 θα µπορούσε να προσφέρει µια
οικονοµικώς βιώσιµη µεθοδολογία, µέσω της οποίας οι οργανισµοί µπορούν να
ωφεληθούν µε τρόπο απτό, εστιάζοντας σε κρίσιµους τοµείς της περιβαλλοντικής
επίδοσης.

4.6 Προσαρµογή του ISO 14031 σε ένα ΣΠ∆
Τα κοινά συστήµατα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών έχουν διαµορφωθεί
σύµφωνα µε συγκεκριµένα επιχειρησιακά πρότυπα και δεν παρουσιάζουν πληροφορίες
που θα µπορούσαν να αποδειχτούν κατάλληλες για την αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής επίδοσης. Καθώς η ανάπτυξη των δεικτών οφείλει να θεωρήσει τα
τρέχοντα συστήµατα συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων, δεν υπάρχει κάποιος
περιορισµός όσον αφορά τη δοκιµή και την αξιολόγηση.
Στην εταιρεία «Unique Images», η οποία συµµετείχε στην παραπάνω µελέτη, πολλοί
από τους δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) βασίστηκαν σε πληροφορίες που
έχουν ήδη συλλεχθεί, συγκριθεί και ταξινοµηθεί και στηρίζονται σε ένα ισχυρό
σύστηµα καταµέτρησης. Η εισαγωγή δεικτών διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε)
αποδείχτηκε εξαιρετικά πολύτιµη, καθώς παρείχε µέτρα τα οποία η περιβαλλοντική
διοικητική λειτουργία θα µπορούσε να εντοπίσει, να ελέγξει και να εφαρµόσει
σχετικά µε την αποτελεσµατική επίδοση του ΣΠ∆. Σύµφωνα µε την εταιρεία: "Με τη
χρήση της προσέγγισης του ISO 14031 στην ΑΠΕ, προσδιορίστηκε ευκολότερα,
γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια, η πρωταρχική αιτία των περιβαλλοντικών
προβληµάτων, τόσο όσον αφορά την επιχειρηµατική λειτουργία όσο και τη
λειτουργία της διοίκησης, παρέχοντας στην εταιρεία τον πλήρη έλεγχο της
βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η ΑΠΕ παρέχει πολύτιµες
πληροφορίες για την αναφορά και επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα µέσα στον
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οργανισµό, εξασφαλίζοντας τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων" (ISO 14032,
1999).
Σαφώς, το κόστος αποκόµισης των απαιτούµενων δεδοµένων αποτελεί ένα βασικό
ανασταλτικό παράγοντα. Εντούτοις, η χρησιµοποίηση και διαµόρφωση των
υπαρχόντων στοιχείων είναι συνήθως απροσδόκητα ανέξοδη. Ένα σύνολο
χρησιµοποιήσιµων στοιχείων υπάρχει σε οποιοδήποτε οργανισµό και αποµένει µόνο
να τυποποιηθεί καταλλήλως για τη διαδικασία της ΑΠΕ. Σχετικά στοιχεία πρέπει
επίσης να αναπτυχθούν. Η περιβαλλοντική επίδοση πρέπει να εξεταστεί παράλληλα
µε την παραγωγή, τις πωλήσεις και τον αριθµό των υπηρεσιών. Όπου η αποκόµιση
στοιχείων ή δεικτών αποδεικνύεται πολύ δύσκολη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα
προσωρινό µέτρο.
Αρκετοί οργανισµοί µε ώριµα ΣΠ∆ έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν συστήµατα
εκτίµησης της περιβαλλοντικής επίδοσης, σύµφωνα µε τις αρχές του προτύπου ISO
14031 ώστε να ενισχύσουν τα ήδη πιστοποιηµένα τους συστήµατα. Ένας από τους
κύριους λόγους προτίµησης του προτύπου ISO 14031 για αυτούς τους οργανισµούς
είναι η δυνατότητα παροχής καθοδήγησης για συνεχή βελτίωση µετά την
πιστοποίηση, αλλά και ο εντοπισµός των απαραίτητων ενεργειών όσον αφορά την
αυξανόµενη αποδοτικότητα και την αποτελεσµατική διάθεση της ενέργειας και των
πόρων.
Οι περισσότεροι οργανισµοί έχουν ήδη διαπιστώσει ότι η εφαρµογή ενός
συστήµατος ΑΠΕ παρέχει πολύτιµη ενίσχυση του υπάρχοντος ΣΠ∆. Πολλές από τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα πιστοποιηµένο ΣΠ∆ γνωρίζουν πού πρέπει να
στραφεί η προσοχή τους για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης τους και την
αποκόµιση σηµαντικών οφελών. Συχνά, παλαιότερα, η προσοχή εστιάστηκε στη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου και αγνοήθηκε η ίδια η
λειτουργία του συστήµατος. Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης
επικεντρώνεται σε αυτή τη λειτουργία, µε αυξηµένη δέσµευση από τη διοίκηση.
Όσοι οργανισµοί εφάρµοσαν το ISO 14031 συγχρόνως µε το ήδη υπάρχον ΣΠ∆ τους,
διαπίστωσαν ότι η ΑΠΕ βοήθησε τη διοίκηση να καθορίσει σαφέστερα τους
αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι, µε την αµεσότερη
εστίαση στις ανάγκες των συµβαλλόµενων µερών όπως υπαγορεύεται από το ISO
14031, τα στοιχεία που προέκυψαν αποδείχτηκαν πιο χρήσιµα για περισσότερους
φορείς, διευκολύνοντας την επικοινωνία και ενισχύοντας τα κίνητρα για µετάδοση
των αποτελεσµάτων. Η ίδια η φύση των αποτελεσµάτων της ΑΠΕ συντελεί επίσης
στην αποτελεσµατικότερη γνωστοποίηση και µετάδοσή τους µέσα στον οργανισµό.
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Η χρήση του προτύπου ISO 14031 και οι ποσοτικές προσεγγίσεις που προκύπτουν
από αυτό παρέχουν εξάλλου µια ουσιαστική επιπλέον αξία στο πρότυπο ISO 14001.
∆εδοµένου ότι το ISO 14001 δεν απαιτεί ούτε θέτει ποσοτικά στοιχεία, οι οδηγίες
του ISO 14031 ενισχύουν την εργασία του ΣΠ∆ ενός οργανισµού κατά τρόπο απλό,
άµεσο και συµβατό. Η χρήση των ποιοτικών πληροφοριών παράλληλα µε τη χρήση
των ποσοτικών στοιχείων δύναται να συµβάλλει σε µια αντικειµενικότερη
αξιολόγηση της σηµαντικότητας τους. Εντούτοις, η διαδικασία είναι πιθανό να
αποβεί χρονοβόρα και ενδεχοµένως δαπανηρή, εκτός αν οι σχετικές πληροφορίες
υπάρχουν ήδη σε χρησιµοποιήσιµη µορφή και τα στοιχεία είναι αξιόπιστα, γεγονός
το οποίο δε συναντάται συχνά στα αρχικά στάδια εφαρµογής ενός ΣΠ∆.
Η προσέγγιση του προτύπου ISO 14031 είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως
εναλλακτική λύση σε ένα επίσηµο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ως εκ
τούτου, για µεγάλους οργανισµούς µε σύνθετα δεδοµένα και πολύπλοκες απαιτήσεις
τεκµηρίωσης και επικοινωνίας, η ύπαρξη κάποιας επίσηµης προσέγγισης
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι απαραίτητη ώστε να επιτρέψει στο σύστηµα
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης να λειτουργήσει κατά αξιόπιστο και
συνεπές τρόπο. Οι οργανισµός συχνά αναγκάζονται να προσλάβουν αρµόδιους
υπαλλήλους ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συγκέντρωση των απαιτούµενων
δεδοµένων

και

η

υποβολή

περιβαλλοντικής

έκθεσης

θα

διεκπεραιωθούν

ικανοποιητικά. Με αυτή την προσέγγιση, οι προσπάθειες των οργανισµών
στρέφονται πλέον στους βασικούς τοµείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο,
έλεγχος θα πρέπει να ασκηθεί πέρα από τις διαδικασίες και τις πρακτικές που
εφαρµόζονται για τη συλλογή, την ανάλυση και τη χρήση των στοιχείων σε έναν
µεγάλο και πολύπλοκο οργανισµό.
Στην περίπτωση των µικρότερων και λιγότερο σύνθετων οργανισµών, υπάρχει µια
µειωµένη απαίτηση υποστήριξης του συστήµατος ISO 14031 από τα επίσηµα
στοιχεία ενός ΣΠ∆. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση του

ISO 14031 µπορεί να

χρησιµοποιηθεί ως µια εναλλακτική λύση παρά το γεγονός ότι η πίεση της αγοράς
µπορεί να µην την καθιστά ως µια εµπορικά βιώσιµη εναλλακτική λύση.
Η µέθοδος της ΑΠΕ, καθώς και η χρήση των περιβαλλοντικών δεικτών αποτελεί µια
ιδιαιτέρως χρήσιµη εναλλακτική προσέγγιση, η οποία µπορεί επιτυχώς να
ενσωµατωθεί στα υπάρχοντα ΣΠ∆, καθώς ένα σύστηµα αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής επίδοσης µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµο για όλα τα
ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη.
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Λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του προτύπου ISO 14031 για τη συµπλήρωση της
σειράς 14000 και ειδικότερα του προτύπου ISO 14001, η χρησιµοποίηση της ΑΠΕ
για την ανάπτυξη και ενίσχυση των επίσηµων ΣΠ∆ δύναται να προσφέρει µέγιστη
αξία. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν αποκλείει την εφαρµογή των αρχών του ISO 14031
και σε άλλα ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, είτε ως µέρος ενός πιο επίσηµου
ΣΠ∆, είτε ως µια αυτόνοµη εναλλακτική προσέγγιση. Αυτή η περίπτωση ισχύει
ιδιαίτερα στις µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται έναν αποτελεσµατικό
και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο για τη διαχείριση της βελτίωσης της
περιβαλλοντικής τους επίδοσης (Kuhre, 1998).
Η εφαρµογή της µεθοδολογίας του ISO 14031 είναι ακόµη σε πρωταρχικό στάδιο
και η αληθινή αξία και χρησιµότητα του προτύπου θα αποκαλυφθεί µόνο µέσω του
πειραµατισµού και της ευρύτερης χρήσης του. Τα αρχικά οφέλη τα οποία
αναγνωρίστηκαν παραπάνω, όπως η αποτελεσµατικότερη εστίαση στους στόχους
του οργανισµού, η ενίσχυση της επικοινωνίας και η πορεία προς τη συνεχή
βελτίωση, δεν αποτελούν τα µοναδικά πλεονεκτήµατα της προσέγγισης του ISO
14031. Ωστόσο, το πρότυπο αξίζει να εφαρµοστεί και να υιοθετηθεί καθώς
συµβάλλει στην τήρηση από τους οργανισµούς της υπόσχεσης για βελτιωµένη
περιβαλλοντική επίδοση και µείωση των επιδράσεων τους στο περιβάλλον.
Παράλληλα µε το πρότυπο ISO 14031, µία τεχνική έκθεση – το πρότυπο ISO 14032 αναπτύχθηκε και δηµοσιεύθηκε για να υποστηρίξει το πρότυπο ISO 14031 και το
οποίο περιγράφει παραδείγµατα των εφαρµογών της ΑΠΕ ανά τον κόσµο. Αυτά τα
παραδείγµατα δείχνουν εµφανώς το ευρύ φάσµα της εφαρµογής της µεθοδολογίας
της ΑΠΕ όσον αφορά το µέγεθος του οργανισµού, τους διάφορους τοµείς
δραστηριοτήτων, αλλά και της γεωγραφικής θέσης. Κατά έναν ενδιαφέροντα τρόπο,
µόνο τέσσερις από τους οργανισµούς που περιγράφονται στο πρότυπο είχαν
πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρά το γεγονός ότι
πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν την
επιθυµητή πιστοποίηση κατά ISO 14001, πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την
ΑΠΕ είτε ως πρώτο βήµα προς την πιστοποίηση του ΣΠ∆, είτε ως ένα αυτόνοµο
σύστηµα διαχείρισης και αξιολόγησης. Η χρησιµοποίηση της ΑΠΕ ως αυτόνοµο
σύστηµα είναι ιδιαιτέρως ελκυστική για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
επιθυµούν ένα γρήγορο και αποτελεσµατικό µέσο ώστε να αρχίσουν την µέτρηση της
απόδοσης τους και το σχεδιασµό των βελτιώσεων χωρίς να τελµατώνονται στη
διαδικασία της πιστοποίησης. Αρκετοί είναι τέλος οι οργανισµοί οι οποίοι
χρησιµοποιούν της ΑΠΕ ως αφετηρία και µέσο για την εφαρµογή ενός
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επικυρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ΑΠΕ στα επόµενα
χρόνια αναµένεται να διαδραµατίσει έναν σηµαντικότατο ρόλο καθώς οι επιχειρήσεις
ενσωµατώνουν πλέον τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε µια
ευρύτερα βασισµένη µέτρηση µε σκοπό την αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξη.

4.7 Το πρότυπο ISO 14032
Προκειµένου να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο η διαδικασία της ΑΠΕ εφαρµόζεται
στην ουσία, καθώς και οι τύποι και ο αριθµός των περιβαλλοντικών δεικτών που
χρησιµοποιούνται, πραγµατοποιείται σε αυτό το σηµείο µια σύντοµη ανάλυση του
πρότυπου ISO 14032. Τo πρότυπo περιλαµβάνει δεκαεπτά παραδείγµατα ΑΠΕ
καθώς και τους δείκτες οι οποίοι διαµορφώθηκαν για καθένα από αυτά. ∆εκαπέντε
από τα παραδείγµατα αφορούν επιχειρήσεις, άλλα δύο ολόκληρες πόλεις, (Σιάτλ,
Ουάσιγκτον) και το τελευταίο έναν κυβερνητικό οργανισµό. Από τα παραδείγµατα
αυτά, δεκατέσσερα έχουν περιλάβει τους συγκεκριµένους δείκτες περιβαλλοντικής
επίδοσης που χρησιµοποιούνται µέσα στο πρότυπο.
Μερικά

γενικά

αποτελεσµάτων

συµπεράσµατα
µε

βάση

τους

που

προκύπτουν

δείκτες

των

από

την

δεκατεσσάρων

ανάλυση

των

επιχειρήσεων

περιλαµβάνουν τα εξής (ISO -14032, 1999):
9 ∆εν φαίνεται να υπάρχει άµεσος συσχετισµός µεταξύ του µεγέθους του
οργανισµού και του αριθµού των περιβαλλοντικών δεικτών οι οποίοι
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Ο αριθµός
των δεικτών που χρησιµοποιούνται φαίνεται ότι είναι απλά προσαρµοσµένος
στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους πόρους κάθε επιχείρησης. Παρόλα αυτά,
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ο συνολικός αριθµός των χρησιµοποιούµενων
δεικτών είναι περίπου είκοσι ένας ή µικρότερος.
9

Οι επιχειρήσεις φαίνονται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους δείκτες
περιβαλλοντικής επίδοσης (∆ΠΕ), οι οποίοι αποτελούν το 77% των συνολικών
δεικτών παρά για τους δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης (∆ΠΚ). Επίσης, το
ενδιαφέρον όσον αφορά τους δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης (∆ΠΕ)
επικεντρώνεται στους δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) κατά ένα ποσοστό
66% συγκριτικά µε τους δείκτες διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε). Ο συνολικός
αριθµός των δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν στις δεκατέσσερις περιπτώσεις
ήταν 234, εκ των οποίων το 91% ήταν ποσοτικοί δείκτες και το 62% απόλυτοι
δείκτες.
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Τόσο οι µικροµεσαίοι οργανισµοί όσο και οι µεγάλες -ακόµα και οι πολυεθνικέςεπιχειρήσεις έχουν χρησιµοποιήσει δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης (∆ΠΕ) για
τη διεξαγωγή της ΑΠΕ. Επιπροσθέτως, οι διαφορετικοί τύποι βιοµηχανιών και οι
διαφορετική

γεωγραφική

θέση

των

εγκαταστάσεων

δεν

φαίνεται

να

παρεµποδίζουν τη χρήση των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης για την
πραγµατοποίηση της ΑΠΕ, καθώς το ίδιο το πρότυπο παρέχει παραδείγµατα από
οκτώ χώρες και δεκατέσσερις διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής που
κυµαίνονται από τον τοµέα των τροφίµων ως τις χηµικές επιχειρήσεις.

4.8 Ο ρόλος των δεικτών
Οι δείκτες γενικά, µπορούν να οριστούν ως "οι παράµετροι ή οι τιµές που απορρέουν
από τις παραµέτρους, που παρέχουν πληροφορίες για κάποιο φαινόµενο και των
οποίων η σηµασία επεκτείνεται πέρα από τις ιδιότητες που συνδέονται άµεσα µε την
αξία των παραµέτρων. Με τη βοήθεια των δεικτών µπορούν να µειωθούν οι
απαιτούµενες µετρήσεις και παράµετροι που θα απαιτούταν κανονικά για την ακριβή
παρουσίαση της περιβαλλοντικής κατάστασης ενός οργανισµού" (Έκθεση ΟΟΣΑ,
1993).
Οι δείκτες χρησιµοποιούνται για να απεικονίσουν την πολύ µεγάλη ποσότητα των
περιβαλλοντικών δεδοµένων µιας εταιρίας κατά τρόπο περιεκτικό και συνοπτικό.
Εφαρµόζονται συνήθως για να θέσουν τα απόλυτα στοιχεία υλικών και ενέργειας σε
σχέση µε άλλες µεταβλητές, προκειµένου να αυξηθεί η ενηµερωτική αξία των
ποσοτικών δεδοµένων.
Οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρέχουν απαντήσεις όσον αφορά τη θέση ενός
οργανισµού σε σχέση µε την περιβαλλοντική του επίδοση, ή την απόστασή του από
τους περιβαλλοντικούς του στόχους και την περιβαλλοντική του πολιτική.
Επιτρέπουν και προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα βασικά
ζητήµατα που αντιµετωπίζουν και, ως εργαλεία διοικητικού ελέγχου, µπορούν να
παρέχουν στους αποφασίζοντες σηµαντικές πληροφορίες, για περαιτέρω δράση και
σχεδιασµό της περιβαλλοντικής στρατηγικής. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες έχουν ως
σκοπό:
9 τη σύγκριση της περιβαλλοντικής επίδοσης διαχρονικά,
9 την εστίαση του οργανισµού στις δυνατότητες βελτιστοποίησης της επίδοσης
του,
9 την παραγωγή και αναζήτηση περιβαλλοντικών στόχων,
66

Κεφάλαιο 4ο:Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης- το πρότυπο ISO 14031

9 την ταυτοποίηση των ευκαιριών της αγοράς και τις δυνατότητες για µείωση
των δαπανών,
9 την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ εταιριών του ίδιου
κλάδου (benchmarking),
9 τη δράση ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο για τις περιβαλλοντικές εκθέσεις,
9 τη χρησιµοποίηση τους ως όργανο ανάδρασης για την παροχή πληροφοριών
και την υποκίνηση του εργατικού δυναµικού,
9 την τεχνική υποστήριξη και συµπλήρωση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού

EMAS, του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO 14001 καθώς και άλλων ΣΠ∆.
Οι περιβαλλοντικοί δείκτες προσφέρονται για χρήση από την ανώτατη διοίκηση, τους
υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και από άλλα τµήµατα ενός
οργανισµού ως κατανοητά και συνοπτικά βασικά σύνολα των περιβαλλοντικών
στοιχείων. Παρέχουν στους αποφασίζοντες και την ανώτερη διοίκηση των
εταιρειών µια επισκόπηση της σχετικής προόδου, αλλά και τις κυριότερες
προβληµατικές περιοχές. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι περιβαλλοντικοί στόχοι
µπορούν να υποστηριχτούν µε συγκεκριµένους αριθµούς, οι οποίοι καθιστούν τον
καθορισµό και την αναζήτηση των περιβαλλοντικών στόχων ελέγξιµους και
επαληθεύσιµους. Επιπλέον, η σύνδεσή τους µε τους παραδοσιακούς δείκτες επιτρέπει
την ταυτοποίηση των πιθανών οικονοµικών οφελών που µπορούν να προκύψουν
από την επιτυχή περιβαλλοντική διαχείριση.
Η δύναµη των περιβαλλοντικών δεικτών βρίσκεται πρωτίστως στην αριθµητική
ανάλυση των τάσεων και των συγκρίσεων ανά έτος. Καθώς υπόκεινται σε τακτική
αξιολόγηση και έλεγχο των στόχων, οι περιβαλλοντικοί δείκτες µπορούν να
επικεντρωθούν στις δυσµενείς τάσεις µέσω του περιβαλλοντικού ελέγχου,
υιοθετώντας

τη λειτουργία ενός "συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης" (Jasch,

1999). Επιπλέον, η αξιολόγηση και κατάταξη των αποτελεσµάτων µέσα σε έναν
κλάδο προσφέρει την ευκαιρία προσδιορισµού των αδυνάτων σηµείων και των
πιθανών βελτιώσεων.

4.9 Τύποι και κατηγορίες περιβαλλοντικών δεικτών
Τα στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τους περιβαλλοντικούς δείκτες απόδοσης
µπορούν να εκφραστούν ως απόλυτες ή σχετικές µετρήσεις και, ανάλογα µε τη
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χρήση και την εφαρµογή τους, µπορούν να αθροιστούν ή και να σταθµιστούν. Οι
δείκτες µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής (Federal Environment Ministry, 1997):
•

Απόλυτοι δείκτες, π.χ. τόνοι πρώτης ύλης, εκποµπές ρύπων κτλ, οι οποίοι
λαµβάνονται από την ανάλυση εισροών-εκροών. Οι απόλυτοι δείκτες
αποτελούν την αρχική εστίαση ενός οργανισµού από περιβαλλοντική άποψη.
Εντούτοις, για τη µέτρηση της αποδοτικότητας, οι απόλυτοι δείκτες πρέπει να
εξετάζονται αναλογικά προς έγκυρους αριθµούς αναφοράς. Κατ' αυτό τον τρόπο,
µπορούν να µετρήσουν και να απεικονίσουν την περιβαλλοντική επίδοση όσον
αφορά το µέγεθος ή την ικανότητα παραγωγής.

•

Σχετικοί δείκτες, όπου τα µεγέθη των εισροών παραπέµπουν σε άλλες
µεταβλητές όπως η παραγωγή σε τόνους, το εισόδηµα, ο αριθµός των
υπαλλήλων, το µέγεθος των γραφείων σε m2, κτλ. Οι σχετικοί δείκτες µπορούν
να προσδιοριστούν µε δύο µορφές, τους ποσοστιαίους και τους αναλογικούς
δείκτες. Οι ποσοστιαίοι δείκτες χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν το
ποσοστό ή µερίδιο µιας υποοµάδας του συνόλου. Οι αναλογικοί συνδέουν τους
απόλυτους δείκτες µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες από τις οποίες προέρχονται.

•

Συνταγµένοι/ καταχωρηµένοι δείκτες, όπου τα µεγέθη εκφράζονται ως ένα
ποσοστό του συνόλου, ή ως ποσοστιαία µεταβολή των τιµών σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη κλπ.

•

Συνολικοί δείκτες, όπου τα µεγέθη των ίδιων µονάδων αθροίζονται για
περισσότερα από ένα βήµατα της παραγωγής ή κύκλους ζωής των προϊόντων.
Πρόκειται ουσιαστικά για δείκτες στους οποίους τα δεδοµένα ή οι πληροφορίες
είναι του ίδιου τύπου, αλλά προέρχονται από διαφορετικές πηγές, οι οποίες
συλλέγονται και εκφράζονται ως συνδυασµένες.

•

Σταθµισµένοι δείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν µεγέθη ποικίλης σπουδαιότητας
µε τη βοήθεια των παραγόντων µετατροπής. Στους δείκτες αυτούς τα στοιχεία
τροποποιούνται µε την εφαρµογή ενός παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται µε τη
σηµαντικότητα.

•

Εταιρικοί δείκτες, δείκτες περιοχών ή διαδικασιών. Οι δείκτες σε επίπεδο
διαδικασιών είναι καταµερισµένοι όσον αφορά το σχεδιασµό, τον έλεγχο και τα
όργανα παρακολούθησης για κάθε εξεταζόµενο τµήµα. Ο καθορισµός αυτών
των δεικτών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την κύρια πηγή κατανάλωσης πόρων
και η κύρια αιτία των εκποµπών κάθε τύπου. Οι δείκτες περιοχών και οι
εταιρικοί δείκτες χρησιµεύουν ως γενικά εργαλεία πληροφοριών απόδοσης της
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περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς επίσης και ως µηχανισµοί εσωτερικών
πληροφοριών.
•

Ποσοτικοί δείκτες και σχετικοί µε το κόστος δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι
συνήθως συσχετισµένοι µε την ποσότητα, πρόκειται δηλαδή για φυσικές
µετρήσεις όπως είναι τα κιλά, οι τόνοι, τα τεµάχια κλπ. Καθώς βέβαια υπάρχει
αυξανόµενη συσχέτιση του κόστους και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι
σχετικοί µε το κόστος δείκτες µπορούν να αναπτυχθούν ταυτόχρονα µε τους
ποσοτικούς.

Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14031, οι περιβαλλοντικοί δείκτες διαιρούνται σε δύο
γενικές κατηγορίες: τους ∆είκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης (∆ΠΕ) και τους ∆είκτες
Περιβαλλοντικής Κατάστασης (∆ΠΚ). Οι ∆είκτες Περιβαλλοντικής Κατάστασης
(∆ΠΚ) παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι οποίες
µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες κατά την εφαρµογή της αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής επίδοσης µέσα σε έναν οργανισµό. Οι δείκτες περιβαλλοντικής
επίδοσης (∆ΠΕ) υποδιαιρούνται σε δύο ακόµη κατηγορίες, τους ∆είκτες
∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε) και τους ∆είκτες Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ).
Προφανώς, υπάρχει άµεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση µεταξύ της διοίκησης ενός
οργανισµού, της λειτουργίας του και της περιβαλλοντικής του κατάστασης.
Οι δείκτες διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε) αποτελούν ένα τύπο περιβαλλοντικών
δεικτών, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τις προσπάθειες της διοίκησης και τη
συµβολή της στην περιβαλλοντική επίδοση των λειτουργιών και διαδικασιών του
οργανισµού. Οι ∆∆Ε περιγράφουν τα µέτρα που λαµβάνονται από τη διοίκηση ώστε
να διαµορφώσει και να επηρεάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται
από την εταιρία. ∆είκτες, όπως ο αριθµός των περιβαλλοντικών ελέγχων που
πραγµατοποιούνται, το ποσοστό των υπαλλήλων µε περιβαλλοντική κατάρτιση, ο
αριθµός των παραβάσεων όσον αφορά τα όρια των ρύπων ή ο αριθµός των φιλικών
προς το περιβάλλον προµηθευτών προσφέρουν πληροφορίες για τις προσπάθειες
της διοίκησης, αποτυγχάνουν παρόλα αυτά να προσφέρουν ολοκληρωµένες
πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίδοση ή τις καθεαυτό περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της λειτουργίας ενός οργανισµού. Η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον
αφορά την ΑΠΕ µε µοναδικό δεδοµένο τους δείκτες διοικητικής επίδοσης θα ήταν
εσφαλµένη, καθώς αυτοί δεν τονίζουν, και συχνά καλύπτουν, τις υλικές επιπτώσεις.
Είναι,

εντούτοις,

χρήσιµοι

κατά

τον

προσδιορισµό

της

ποσότητας

των

περιβαλλοντικών στόχων της διοίκησης (Putnam, 2002).
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Οι δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) αφορούν την πολιτική, το προσωπικό, τις
πρακτικές, τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και τις ενέργειες σε όλα τα επίπεδα του
οργανισµού. Επίσης σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την λειτουργία και τη διατήρηση
των κτιρίων και του εξοπλισµού, την προµήθεια των υλικών, τη διαχείριση της
ενέργειας, την παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και τις εκποµπές αποβλήτων και
ρύπων. Οι ∆ΛΕ αξιολογούν τις πραγµατικές περιβαλλοντικές πλευρές των
οργανισµών. Υποδιαιρούνται µε τη σειρά τους σε ποσοτικούς και ενεργειακούς
δείκτες όπως προκύπτει από την ανάλυση εισροών- εκροών, καθώς και σε δείκτες
υποδοµής και κυκλοφορίας. Παραδείγµατα τέτοιων δεικτών περιλαµβάνουν την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά µονάδα παραγωγής, τα συνολικά απόβλητα
και τη µέση κατανάλωση βενζίνης του στόλου µεταφορών µιας εταιρείας. Οι ∆ΛΕ
αποτελούν

τη

βάση

της

εσωτερικής

και

εξωτερικής

επικοινωνίας

των

περιβαλλοντικών δεδοµένων, όπως π.χ. συµβαίνει στον κανονισµό EMAS ή κατά
την εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού. Η επέκταση της εφαρµογής τους στην
ανάλυση του κόστους επιτρέπει επίσης τη χρήση τους στην διαχείριση των
περιβαλλοντικών δαπανών. Οι λειτουργίες ενός οργανισµού περιλαµβάνουν τις
φυσικές του λειτουργίες και τον εξοπλισµό του, καθώς επίσης και την προσφορά
και ζήτηση που απορρέουν από αυτές.
Οι δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης (∆ΠΚ) περιγράφουν τις άµεσες τάσεις και τις
επιδράσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, µπορούν να δώσουν έµφαση στην
επίδραση των αερίων εκποµπών στην τοπική ατµοσφαιρική ποιότητα, ή την
επίδραση των υγρών αποβλήτων σε διόδους νερού κοντά σε µια περιοχή παραγωγής.
Καθώς η επίδραση πολλών περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως ο ευτροφισµός, η
µείωση της βιοποικιλότητας, η παγκόσµια άνοδος της θερµοκρασίας κλπ.
επιδεικνύουν µια υψηλή αλληλεξάρτηση των αιτιών (π.χ. εκποµπές άλλων σταθµών
παραγωγής, νοικοκυριών κλπ.), οι δείκτες κατάστασης συνήθως εφαρµόζονται µόνο
από τους δηµόσιους οργανισµούς. Μαζί µε τη θέσπιση περιβαλλοντικών πολιτικών
και στόχων, αυτοί οι δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις εταιρίες ώστε να
βοηθήσουν στην επιλογή των δεικτών απόδοσης, καθώς επίσης και για την
ενίσχυση του καθορισµού των προτεραιοτήτων και των στόχων. Στην περίπτωση
κατά την οποία µια εταιρία αποτελεί την κύρια αιτία της επίδρασης σε µια περιοχή,
όπως π.χ. ένας αερολιµένας που παράγει ηχορύπανση, τότε οι δείκτες περιβαλλοντικής
κατάστασης µπορούν να υιοθετηθούν και από µεµονωµένες επιχειρήσεις (Putnam,
2002).
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4.10 Χρήσεις των περιβαλλοντικών δεικτών
Οι χρήσεις των περιβαλλοντικών δεικτών είναι πολλαπλές και ποικίλλουν ανάλογα
µε το είδος δεικτών που έχει υιοθετηθεί. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριες
χρήσεις κάθε τύπου περιβαλλοντικών δεικτών (ISO 14031, 1997):
Ö ∆είκτες διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε)
•

Εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης

•

∆ιοικητικές ενέργειες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική επίδοση των
διαδικασιών του οργανισµού

•

Προσπάθειες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την επιτυχή οργάνωση της
περιβαλλοντικής διαχείρισης

•

Βελτιωµένες ικανότητες περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισµού,
συµπεριλαµβανοµένης

της

ευελιξίας

για

την

αντιµετώπιση

των

µεταβαλλόµενων συνθηκών, την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, τον
αποτελεσµατικό συντονισµό και την ικανότητα επίλυσης των προβληµάτων
•

Συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις, καθώς επίσης και προσαρµογή σε
άλλες απαιτήσεις

•

Οικονοµικές δαπάνες ή κέρδη

•

Πιθανές αλλαγές στην απόδοση

•

Πρωταρχικές αιτίες όπου η απόδοση υπερβαίνει ή δεν ικανοποιεί τα
σχετικά κριτήρια επίδοσης

•

Ευκαιρίες για προληπτική δράση

Ö ∆είκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ)
•

Κατανάλωση υλικών

•

Προϊόντα και εκποµπές ως αποτέλεσµα των διαδικασιών και επιχειρήσεων
του οργανισµού

•

Φυσικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, σχεδιασµός, λειτουργία τους και
συντήρησή τους

Ö ∆είκτες περιβαλλοντικής κατάστασης (∆ΠΚ)
•

Προσδιορισµός και έλεγχος των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών

•

Επιλογή ∆ΛΕ και ∆∆Ε

•

Καθιέρωση µιας βασικής γραµµής για τη µέτρηση των αλλαγών
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•

Αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου σε σχέση µε ένα τρέχον
περιβαλλοντικό πρόγραµµα

•

Σχέσεις µεταξύ της περιβαλλοντικής κατάστασης και των δραστηριοτήτων
του οργανισµού, των προϊόντων και υπηρεσιών

•

Ανάγκες για δράση

4.11 Γενικά κριτήρια επιλογής δεικτών
Τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από έναν οργανισµό κατά την αρχική
επιλογή των περιβαλλοντικών δεικτών συνοψίζονται στα εξής:
• Γενική επιχειρησιακή και λειτουργική στρατηγική του οργανισµού
• Πλήρες φάσµα των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του
• Σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές τις οποίες ο οργανισµός µπορεί να

ελέγξει και πάνω στις οποίες αναµένεται και µπορεί να έχει επιρροή
• Περιβαλλοντική πολιτική και περιβαλλοντικά κριτήρια απόδοσης
• Περιβαλλοντικές δαπάνες και κέρδη
• Πληροφορίες για τους τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και παγκόσµιους

περιβαλλοντικούς κανόνες
• Πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των νοµικών

και λοιπών απαιτήσεων
• Πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες
• Κατανόηση

των απόψεων και των επιθυµιών των ενδιαφερόµενων

συµβαλλόµενων µερών
• Απαιτούµενοι οικονοµικοί, φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι
• Οργανωτική δοµή του οργανισµού

Η επιλογή και ο υπολογισµός της µονάδας αναφοράς των περιβαλλοντικών δεικτών
είναι στοιχείο κεντρικής σπουδαιότητας κατά την ερµηνεία των δεδοµένων. Για το
λόγο αυτό, οι µονάδες αναφοράς θα πρέπει να εξηγηθούν σαφώς και να καθοριστούν
εγγράφως. Ακόµη και οι δευτερεύουσες διαφορές, για παράδειγµα στον υπολογισµό
του αριθµού των υπαλλήλων του οργανισµού, µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές
ερµηνείες και διαστρεβλώσεις κατά τη σύγκριση των στοιχείων.
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Οι κύριες αρχές για την επιλογή των περιβαλλοντικών δεικτών όπως καθορίζεται
στο πρότυπο ISO 14031 είναι:
• Συγκρισιµότητα: οι δείκτες πρέπει να είναι συγκρίσιµοι και να απεικονίζουν τις

αλλαγές της περιβαλλοντικής επίδοσης.
• Προσανατολισµός όσον αφορά τους στόχους: οι επιλεγµένοι δείκτες

πρέπει να επιλεχτούν έτσι ώστε να µπορούν να ενεργήσουν ως προς τους
στόχους που είναι σε θέση να καθοριστούν και να επηρεαστούν από την
εταιρία.
• Ισορροπία: οι δείκτες πρέπει να απεικονίζουν την περιβαλλοντική επίδοση

κατά τρόπο συνοπτικό και να επισηµαίνουν τις προβληµατικές περιοχές
καθώς επίσης και τα οφέλη µε τρόπο ισορροπηµένο.
• Συνοχή: για χάρη της σύγκρισης, οι δείκτες πρέπει να απορρέουν µε βάση

τα ίδια κριτήρια και να συσχετίζονται µεταξύ τους µέσω των αντίστοιχων
χρονικών σειρών και µονάδων.
• Συχνότητα: οι δείκτες πρέπει να αναπαράγονται αρκετά συχνά (ανά µήνα,

τρίµηνο ή έτος) έτσι ώστε τα απαραίτητα µέτρα να µπορούν να ληφθούν σε
εύθετο χρόνο.
• Ευκρίνεια: οι δείκτες πρέπει να είναι κατανοητοί για το χρήστη και να

ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές ανάγκες του. Το σύστηµα πρέπει να
είναι ευκρινές και να επικεντρώνεται στα σηµαντικότερα µεγέθη.
Πριν από τις παραπάνω αρχές, που περιλαµβάνονται στο πρότυπο ISO 14031, ο
Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) έχει καθορίσει
από το 1993 µια σειρά κριτηρίων, τα οποία οι περιβαλλοντικοί δείκτες θα πρέπει να
πληρούν, υπογραµµίζοντας ότι οι δείκτες θα εφαρµόζονται ανά χώρα και όχι
συγκεκριµένα σε εταιρικό επίπεδο. Αυτά τα κριτήρια περιλαµβάνουν (Έκθεση
ΟΟΣΑ, 1993):
Ö Όσον αφορά την συσχέτιση µε τη πολιτική


Την παραστατική περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών, των
πιέσεων στο περιβάλλον και την ανταπόκριση της κοινωνίας



Την απλότητα και εύκολη ερµηνεία



Την

ευελιξία

και

προσαρµοστικότητα

στις

αλλαγές

του

περιβάλλοντος, καθώς και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων


Την παροχή µίας αξιόπιστης βάσης για διεθνείς συγκρίσεις
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Την προσαρµογή τόσο σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, όσο και
σε περιβαλλοντικά θέµατα εθνικής σηµασίας



Τη θέσπιση ενός κατωφλίου ή µιας ενιαίας τιµής αναφοράς για τη
σύγκριση και τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας και των
υπολοίπων τιµών

Ö Όσον αφορά την αναλυτική σταθερότητα


Τη στέρεη δόµηση πάνω σε τεχνικούς και επιστηµονικούς όρους



Τη στήριξη πάνω σε διεθνή πρότυπα για την εξασφάλιση της
απαιτούµενης εγκυρότητας



Τη διασύνδεση µε οικονοµικά µοντέλα, µοντέλα πρόβλεψης και
πληροφοριακά συστήµατα

Ö Όσον αφορά τη µετρησιµότητα


Την ακριβή τεκµηρίωση και γνωστοποίηση της ποιότητας



Την αναβάθµιση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, πάντοτε σε
συµφωνία µε αξιόπιστες και έγκυρες διαδικασίες



Τη διαθεσιµότητα και άµεση απόκριση όσον αφορά το λόγο οφέλουςκόστους

Επιπροσθέτως, τόσο στο διεθνές πρότυπο ISO 14031 όσο και στο γερµανικό
πρότυπο για την Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Federal Environment
Ministry, 1997) περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν τον αριθµό των
περιβαλλοντικών δεικτών που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την ΑΠΕ, καθώς επίσης
και τη δυνατότητα χρήσης της ΑΠΕ και των ∆εικτών Περιβαλλοντικής Επίδοσης
(∆ΠΕ) σε έναν οργανισµό ο οποίος εφαρµόζει ή όχι κάποιο ΣΠ∆.
Όσον αφορά τον αριθµό των δεικτών, θεωρείται ότι δεν πρέπει να είναι "πάρα πολλοί
αλλά ούτε και ελάχιστοι". Το γερµανικό έγγραφο προτείνει τη χρήση δέκα έως
δεκαπέντε δεικτών όταν ένα άτοµο είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της ΑΠΕ, ενώ
το πρότυπο ISO 14031 δηλώνει µόνο ότι ο αριθµός δεικτών πρέπει να απεικονίζει τη
φύση και την κλίµακα των διαδικασιών και λειτουργιών του οργανισµού.
Όσον αφορά τη χρήση της ΑΠΕ και των ∆εικτών Περιβαλλοντικής Επίδοσης,
υπάρχει επίσης η πεποίθηση ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ένας οργανισµός
διαθέτει ένα ΣΠ∆ σε ισχύ είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ίδιοι οι δείκτες
περιβαλλοντικής επίδοσης πραγµατοποιούν την αξιολόγηση της απόδοσης έναντι
της πολιτικής, των σκοπών και των στόχων. Στην αντίθετη περίπτωση, η µέθοδος της
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ΑΠΕ συµβάλει στον προσδιορισµό από τον οργανισµό των περιβαλλοντικών
πλευρών, της σηµαντικότητας αυτών και τη θέσπιση στη συνέχεια των κατάλληλων
σκοπών και στόχων.
Με βάση τα παραπάνω, µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
Αναγνωρίζεται πλέον παγκοσµίως η επικρατούσα τάση όσον αφορά την υποβολή
περιβαλλοντικών

εκθέσεων

χωρίς

τις

αµιγώς

ποιοτικές

περιγραφές

των

περιβαλλοντικών πρακτικών και µε σκοπό την περιεκτικότερη ποσοτική απεικόνιση
της περιβαλλοντικής επίδοσης µε χρήση της ανάλυσης εισροών-εκροών των υλικών
καθώς και των περιβαλλοντικών δεικτών. Το νέο πρότυπο ISO 14031 για την
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης χρησιµοποιεί το µοντέλο της ροής υλικών
ως βάση για τους δείκτες σε λειτουργικό επίπεδο και µε τον τρόπο αυτό παρέχει ένα
παγκόσµιο πλαίσιο για τη µεθοδολογία της ΑΠΕ. Πολλοί εµπειρογνώµονες
υποστηρίζουν ότι το ISO 14031 είναι το καλύτερο πρότυπο όσον αφορά τα
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς βασίζεται στην προσέγγιση
«σχεδιασµός- ενέργεια- έλεγχος- δράση», εστιάζοντας ταυτόχρονα µε άµεσο τρόπο
στην προστασία του περιβάλλοντος, την καθαρότερη παραγωγή, τη βιώσιµη
ανάπτυξη και την επικοινωνία των σχετικών επιτευγµάτων, χωρίς την επιφόρτωση
των επιχειρήσεων µε την απαίτηση γραπτών διαδικασιών και την τεκµηρίωση όπως
απαιτείται και ορίζεται από το πρότυπο ISO 14001. Αποτελεί για τους λόγους
αυτούς, ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τους οργανισµούς µικρού και µεσαίου
µεγέθους.
Για την ορθή ερµηνεία, ωστόσο, των διαθέσιµων στοιχείων, το ενδιαφέρον θα πρέπει
να επικεντρωθεί στο συνεπή καθορισµό των περιορισµών του συστήµατος, καθώς
και των µονάδων αναφοράς. Προς το σκοπό αυτό, αναπτύσσονται ήδη συγκεκριµένα
πλαίσια καθώς οι απαιτήσεις για την ανάλυση εισροών-εκροών αυξάνονται και τα
αποκτηθέντα στοιχεία επί του παρόντος µπορούν µετά βίας να συγκριθούν.
Επιπροσθέτως, η συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο κλάδου και περιοχής επιτρέπει
τη διασύνδεση µε την οικονοµικό-περιβαλλοντική λογιστική και την αξιολόγηση της
κατάστασης του περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον προς το παρόν για την υποβολή των
περιβαλλοντικών

εκθέσεων

δεν

επικεντρώνεται

στον

αρχικό

στόχο

των

αντιπροσώπων της βιοµηχανίας, αλλά στην έρευνα και την περιβαλλοντική πολιτική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

5.1 Εισαγωγή
Για την ορθή καταγραφή και την ολοκληρωµένη εκτίµηση των περιβαλλοντικών
πλευρών και επιπτώσεων της βιοµηχανίας γάλακτος, απαραίτητη είναι η αναλυτική
παρουσίαση και κατανόηση των παραγωγικών διεργασιών και της γενικότερης
λειτουργίας της, µε σκοπό την αναγνώριση των καίριων σηµείων πάνω στα οποία θα
στηριχτεί στη συνέχεια το σύνολο των δεικτών για την αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής επίδοσης. Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται η εκτενής
παρουσίαση της γαλακτοβιοµηχανίας και των εφαρµοζόµενων σε αυτή παραγωγικών
πρακτικών έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόµενοι, τελικοί δείκτες θα
προσαρµόζονται απόλυτα σε όλα τα στάδια λειτουργίας της βιοµηχανικής µονάδας,
καθώς και στη γενική οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική της στρατηγική.
Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα βιοµηχανικό συγκρότηµα παραλαβής,
επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος, γαλακτοκοµικών προϊόντων και χυµών.
Ειδικότερα, τα προϊόντα της γαλακτοβιοµηχανίας είναι:
 γάλα (λευκό και κακάο)
 τυριά
 γιαούρτια
 παγωτά
 βούτυρο
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 χυµοί
Τα τµήµατα που λειτουργούν στην βιοµηχανία είναι τα τµήµατα:
 τυροκοµείου
 γιαούρτης
 βουτύρου
 γάλακτος
 παγωτού
 αποστείρωσης
 εµφιάλωσης
 γενικής επεξεργασίας
Εκτός από τους χώρους παραγωγής, στη γαλακτοβιοµηχανία λειτουργούν επίσης
συνεργεία, µία µονάδα βιολογικού καθαρισµού, ψυχροστάσιο, ξυλουργείο, βαφείο,
καθώς και ένας χώρος επισκευής και καθαρισµού των ψυγείων. Στη βιοµηχανία
απασχολούνται περίπου 420 εργαζόµενοι.
Η εν λόγω γαλακτοκοµική µονάδα βρίσκεται σε περιοχή, η οποία ανήκει στην
ευρύτερη λεκάνη απορροής λίµνης, σε απόσταση από τη λίµνη ίση µε 6 χλµ. Η
περιοχή γενικά είναι γεωργική µε κύριες καλλιέργειες τα κηπευτικά, τα δηµητριακά
και λίγες δενδροκαλλιέργειες. Σε απόσταση 3 χλµ. περίπου υπάρχει δάσος µε πεύκα
που ανήκει στο πρόγραµµα αναδάσωσης της δ/νσης ∆ασών. Η περιοχή δεν έχει
χαρακτηριστεί προστατευόµενη µε Προεδρικό ∆ιάταγµα σύµφωνα µε το άρθρο 21
του Ν. 1650/86 ή βάση κάποιας άλλης νοµοθετικής ρύθµισης ή διεθνούς συνθήκης.
Η λίµνη απορροής, ωστόσο, αποτελεί υγροβιότοπο προστατευµένο από τη σύµβαση
Ramsar (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, 1999).
Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 115.000 τ.µ και οι εγκαταστάσεις καλύπτουν
έκταση 30.360 τ.µ.
Η βιοµηχανία διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO
9001 και σύστηµα ασφαλούς διαχείρισης τροφίµων HACCP, σύµφωνα µε την Γενική
Οδηγία Υγιεινής των Τροφίµων της ΕΕ (93/43/EEC). Επίσης έχει πιστοποιηθεί κατά
ISO 14001 µε σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και φιλικών ως προς το περιβάλλων
προϊόντων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Tη συνολική ευθύνη για την περιβαλλοντική επίδοση της βιοµηχανίας φέρει ο
Γενικός ∆ιευθυντής. Υπεύθυνη για τον σχεδιασµό και τη λειτουργία του ΣΠ∆ είναι η
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Οµάδα Περιβάλλοντος, η οποία διευθύνεται και συντονίζεται από τον Υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΥΠ∆). Η Οµάδα Περιβάλλοντος επιλέγεται από τον
ΥΠ∆. Τα µέλη της κατέχουν καίριες θέσεις στη βιοµηχανία που σχετίζονται µε
σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα. Ο ΥΠ∆ και η Οµάδα Περιβάλλοντος
εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ έχουν καθιερωθεί, εφαρµόζονται και
τηρούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 και τέλος, δίνουν αναφορά στην
ανώτατη διοίκηση σχετικά µε την επίδοση του ΣΠ∆.
Η οργανωτική δοµή της γαλακτοβιοµηχανίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τµήµα Εσωτερικού
Ελέγχου

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γραµµατεία

Νοµική Υπηρεσία

∆ηµόσιες Σχέσεις

Τµήµα Προµηθειών

∆ιοικητικό-Οικονοµική
∆ιεύθυνση

Υποδιεύθυνση

Εµπορική
∆ιεύθυνση

Υποδιεύθυνση
∆ιακίνησης

Υποδιεύθυνση
Πωλήσεων

Τεχνική ∆ιεύθυνση

Υποδιεύθυνση
Συντήρησης

Υποδιεύθυνση
Παραγωγής

Σχήµα 5.1 Γενική οργανωτική δοµή της εταιρείας

5.2 ∆ιαδικασία Παραγωγής
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η περιγραφή και ανάλυση των παραγωγικών
διαδικασιών της εταιρείας καθώς και των παραγόµενων προϊόντων µε σκοπό την
αναγνώριση των καίριων σηµείων της παραγωγικής διαδικασίας και των
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

που

προκύπτουν

κατά

τη

λειτουργία

της
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γαλακτοβιοµηχανίας. Η ανάλυση των διαδικασιών παραγωγής πραγµατοποιείται
ξεχωριστά για κάθε ένα από τα τµήµατα της βιοµηχανίας.
5.2.1. Τµήµα Γενικής Επεξεργασίας Γάλακτος
Το Τµήµα Γενικής Επεξεργασίας περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους τµήµατα:
1. Τµήµα Παραλαβής γάλακτος
2. Τµήµα Παστερίωσης γάλακτος
3. Τµήµα Παραγωγής κρέµας
4. Τµήµα Συσκευασίας γάλακτος σε σακούλες
5. Τµήµα Κεντρικού CΙΡ (Clean In Place- Καθαρισµός επί Τόπου)
Στο ακόλουθο σχήµα πραγµατοποιείται η σχηµατική απεικόνιση των εισροών και
εκροών καθώς και των τελικών παραγόµενων προϊόντων του εν λόγω τµήµατος:

γάλα διαφόρων τύπων

Τµήµα Γενικής
Επεξεργασίας Γάλακτος

κρέµα
βοηθητικές Ά υλες
υλικά συσκευασίας
υλικά καθαρισµού
νερό

Τµήµα παραλαβής γάλακτος
Τµήµα παστερίωσης
Τµήµα παραγωγής κρέµας
Τµήµα συσκευασίας γάλακτος
σε σακούλες
Τµήµα κεντρικού CIP

υγρά
απόβλητα
στερεά απόβλητα
θερµική
ενέργεια
αέριες ακποµπές

οσµές

Προϊόντα τµήµατος
λευκό γάλα, γάλα
τυροκόµησης, κρέµα
ζαχαρο(πλαστικής,
βουτύρου, UHT)

Σχήµα 5.2: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Γενικής Επεξεργασίας Γάλακτος

Αναλυτικά, η παραγωγική διαδικασία σε καθένα από τα επιµέρους τµήµατα, είναι η
ακόλουθη:
Παραλαβή Γάλακτος
Το γάλα µεταφέρεται στη βιοµηχανία µε 14 ή 15 βυτία µεταφοράς γάλακτος, σε
θερµοκρασία <10° C. Καθένα από τα βυτία µεταφοράς διαθέτει 4 ανεξάρτητα
διαµερίσµατα δεξαµενών, χωρητικότητας 3-4 τόνων. Κάθε δεξαµενή φέρει στο άνω
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µέρος ανθρωποθυρίδα ενώ στο κάτω µέρος της καταλήγει σε σωλήνα εξόδου. Κάθε
σωλήνας εξόδου συνδέεται σε ένα κοινό σωλήνα εξόδου του βυτίου. Αµέσως µετά την
άφιξη του βυτίου ανοίγεται η ανθρωποθυρίδα, αναδεύεται το γάλα, λαµβάνεται
δείγµα σε καθαρή πλαστική φιάλη, γίνεται η σήµανση του δείγµατος και φέρεται
στο Χηµείο της βιοµηχανίας για τις εξετάσεις της µέτρησης του pΗ και της οξύτητας,
της ανίχνευσης αντιβιοτικών, της µέτρησης του λίπους, της µέτρησης του σηµείου πήξεως
σε κρυοσκόπιο για διαπίστωση τυχόν νοθείας νερού και τέλος, για την παρατήρηση του
γάλακτος όσον αφορά τις χρώσεις, την ελαφρά θέρµανση και όσφρηση
Η γραµµή παραλαβής του νωπού γάλακτος ακολουθεί την εξής διαδροµή. Το γάλα
αντλείται από το βυτίο, κατ' επιλογή, σε µια από τις δύο δεξαµενές παραλαβής του
νωπού γάλακτος των 10 τόνων µέσα στη βιοµηχανία αφού διέλθει από µηχανικό
φίλτρο, για µια πρώτη διήθηση, αµέσως µετά την αντλία. Από τη δεξαµενή
παραλαβής, το γάλα µε αντλία οδηγείται σε έναν από τους δύο διαυγαστές. Η
διαύγαση πραγµατοποιείται σε φυγόκεντρη µηχανή, η οποία αυτοκαθαρίζεται
(γίνεται απολάσπωση) αυτόµατα περίπου κάθε 30 min µε αποβολή περίπου 25
λίτρων µίγµατος γάλακτος και νερού το οποίο περιέχει περίπου 10 kg γάλα. Αυτή
είναι η µικρή απολάσπωση. Η µεγάλη απολάσπωση γίνεται χειροκίνητα κάθε 1 ή 11/2
ώρα και κατ' αυτήν αποβάλλονται 55 λίτρα µίγµατος γάλακτος και νερού.
Η παραλαβή του νωπού γάλακτος γίνεται µε χειρισµούς από τον κεντρικό Η/Υ. Οι
ανωτέρω διατάξεις, οι χρόνοι ελέγχου του νωπού γάλακτος στο χηµείο και ο
αυτοµατισµός των διαδικασιών επιτρέπουν το διαχωρισµό του επιλεγµένου
γάλακτος σε ξεχωριστές δεξαµενές ανάλογα µε τις ανάγκες χρησιµοποίησης του. Το
σύστηµα παραλαβής, καθαρισµού και ψύξης του γάλακτος έχει δυναµικότητα 25
τόνων ανά ώρα.
Οι δεξαµενές διατήρησης έχουν µονωµένα τοιχώµατα και µπορούν να διατηρούν τη
θερµοκρασία των 4°C του περιεχοµένου γάλακτος µε άνοδο της θερµοκρασίας µέχρι
1°C µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40°C επί ένα 24ωρο.
Η παραµονή του γάλακτος στις δεξαµενές κυµαίνεται από µερικές έως 12 ώρες µέχρι
να αρχίσει η παστερίωση. Μετά το τέλος της παραλαβής, ορισµένη ποσότητα
γάλακτος παραµένει στον κεντρικό σωλήνα. Με την έναρξη του καθαρισµού επί
τόπου (Clean In Place – CΙΡ) το γάλα αυτό ωθείται µε νερό στις ανακτήσεις, δηλαδή
στο συµπυκνωτή έξω από τη βιοµηχανία για 4 min.
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Μετά την πλήρωση της δεξαµενής και πριν αρχίσει η διοχέτευση του νωπού
γάλακτος προς την παστερίωση, γίνεται και δεύτερη δειγµατοληψία του νωπού
γάλακτος.
Παστερίωση Γάλακτος
Η έναρξη της παστερίωσης πραγµατοποιείται όταν έχουν ήδη γεµίσει δύο δεξαµενές
αποθήκευσης νωπού γάλακτος. Από τη δεξαµενή νωπού γάλακτος, το γάλα
εισέρχεται µέσω αντλία σε δύο παστεριωτήρες. Το γάλα θερµαίνεται στους
παστεριωτήρες, παροχετεύεται στον βακτηριοκαθαριστή και στον οµογενοποιητή,
εφόσον χρειάζεται. Έπειτα, επιστρέφει στον εναλλάκτη θερµότητας όπου
ολοκληρώνεται η παστερίωση, γίνεται η ψύξη στους 3°C και κατόπιν οδηγείται στις
δεξαµενές του παστεριωµένου γάλακτος, σε εσωτερικό χώρο, όπου διατηρείται σε
θερµοκρασία <4°C µέχρι να αρχίσει η εµφιάλωση. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται
διανοµή του γάλακτος σε 7 δεξαµενές των 30 τόνων, ενώ το παστεριωµένο γάλα
τυροκόµησης διατηρείται στις δεξαµενές του τµήµατος τυροκοµίας.
Υπάρχει µόνο ένας βακτηριοκαθαριστής, ο οποίος αυτοκαθαρίζεται κάθε 10 λεπτά
και ο οποίος µπορεί να συνδεθεί κατά επιλογή µε έναν από τους δύο παστεριωτήρες.
Το γάλα παραµένει στις δεξαµενές παστερίωσης µέχρι την έναρξη της εµφιάλωσης.
Το γάλα που έχει αποµείνει στις δεξαµενές µέχρι την παστερίωση αδειάζει µε
διοχέτευση νερού επί 4 λεπτά, εφόσον αρχίσει ο καθαρισµός CΙΡ και οδηγείται στην
ανάκτηση. Από τον παστεριωτήρα µέχρι τις δεξαµενές παστερίωσης το γάλα αυτό
διοχετεύτεται επίσης στην ανάκτηση.
Οι δειγµατοληψίες κατά την παστερίωση πραγµατοποιούνται είτε απευθείας κάθε
φορά που αρχίζει η τροφοδοσία από την επόµενη δεξαµενή, είτε µία φορά την ηµέρα
από την είσοδο και έξοδο του βακτηριοκαθαριστή και την έξοδο του εναλλάκτη
θερµότητας, είτε µε σύριγγα τρυπώντας ελαστικά πώµατα στις θέσεις αυτές, είτε από
τις δεξαµενές του παστεριωµένου γάλακτος από κρουνό δειγµατοληψίας κατά την
έναρξη και το τέλος της παστερίωσης.
Παραγωγή κρέµας
Η κρέµα προέρχεται από την αποκορύφωση του γάλακτος στους 60°C. Μετά το
διαχωρισµό της από τον κορυφολόγο οδηγείται στη δεξαµενή νωπής κρέµας. Ο
κορυφολόγος ρυθµίζεται ώστε η κρέµα να έχει λίπος περίπου 48%, ενώ όταν
προορίζεται για κρέµα UΗΤ έχει λίπος 32%. Η παστερίωση της κρέµας αρχίζει πριν
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από την πλήρωση της δεξαµενής κρέµας και ακολουθούν οι εξής φάσεις ανάλογα µε
τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Κρέµα ζαχαροπλαστικής
Η κρέµα εισέρχεται σε κατάλληλη δεξαµενή παστερίωσης, όπου πραγµατοποιείται η
προσθήκη των απαραίτητων σταθεροποιητών και άλλων πρόσθετων ουσιών εφόσον
χρειάζονται. Η παστερίωση σε εναλλάκτη θερµότητας γίνεται στους 80°C σε 15 sec
και η ψύξη σε 16°C και ακολούθως σε 7-8° C. Η παστεριωµένη κρέµα ακολούθως
οδηγείται σε µία από τις δύο δεξαµενές των 2 τόνων, ή µία δεξαµενή των 10 τόνων
για προσωρινή διατήρηση.
Η συσκευασία αρχίζει αµέσως µετά την παστερίωση και ψύξη. Συσκευάζεται
µηχανικά σε πλαστικές σακούλες των 5 ή 10 kg, οι οποίες µεταφέρονται στο
κεντρικό ψυγείο όπου ψύχονται στους 3-4°C µέχρι την επόµενη ηµέρα. Ακολούθως,
η κάθε σακούλα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο και γίνεται η διανοµή στην αγορά.
Κρέµα βουτύρου
Η κρέµα παραγωγής βουτύρου παστεριώνεται ως ανωτέρω, εισάγεται σε δεξαµενή
των 2 τόνων και ακολουθεί συσκευασία της σε κοινά µεταλλικά δοχεία καθώς και
µεταφορά της στο κεντρικό ψυγείο όπου διατηρείται µέχρι να γίνει η
βουτυροποίηση.
Κρέµα UΗΤ
Η κρέµα UΗΤ λίπους 32%, από τη δεξαµενή νωπής κρέµας εισάγεται στο ΒΤD της
παστερίωσης κρέµας όπου συγχρόνως εισάγεται και ο σταθεροποιητής σε µικρές
δόσεις. Παστεριώνεται σε 80°C για 20 sec, ψύχεται σε 8°C και διατηρείται σε
δεξαµενή των 2 τόνων µέχρι την επόµενη ηµέρα, για 5 ώρες περίπου µέχρι την
επόµενη θερµική επεξεργασία του.
∆ειγµατοληψία κρέµας
∆είγµατα λαµβάνονται είτε από τον κρουνό εισαγωγής κρέµας στη δεξαµενή της
νωπής κρέµας για προσδιορισµό της οξύτητας και του λίπους, είτε από τον κρουνό
δειγµατοληψίας από τη δεξαµενή παστεριωµένης κρέµας για τον προσδιορισµό του
λίπους, του pΗ, της οξύτητα και του ιξώδους. Στην κρέµα ζαχαροπλαστικής 2 τόνων
προστίθενται 20 kg λακτόζης και 4 kg άπαχης σκόνης γάλακτος καθώς και οι
κατάλληλοι σταθεροποιητές.
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Συσκευασία του γάλακτος σε σακούλες
Το πλήρες γάλα εµφιάλωσης, το πλήρες µη οµογενοποιηµένο γάλα ζαχαροπλαστικής
και το γάλα λίπους 8% συσκευάζονται σε σακούλες ως εξής:


Το πλήρες γάλα εµφιάλωσης απο τη δεξαµενή παστεριωµένου γάλακτος
τροφοδοτείται στη µηχανή συσκευασίας σε σακούλες των 5 και 10 kg. Οι
σακούλες

τοποθετούνται

χειρονακτικά

σε

χαρτοκιβώτια,

γίνεται

παλετοποίηση τους και µεταφέρονται στο κεντρικό ψυγείο. Η διανοµή γίνεται
την ίδια ή την επόµενη ηµέρα.


Το παστεριωµένο πλήρες µη οµογενοµοιηµένο γάλα διατηρείται σε δεξαµενή
κοντά στο κεντρικό ψυγείο και συσκευάζεται σε σακούλες των 20 kg ενώ οι
υπόλοιπες διαδικασίες είναι ίδιες µε τις προηγούµενες.



Όσον αφορά το γάλα µε περιεκτικότητα λίπους 8%, από τη σακούλα
γάλακτος των 10 kg αφαιρείται 1 kg γάλα, το οποίο αντικαθίσταται µε 1 kg
κρέµας 48%.

Πραγµατοποιείται δειγµατοληψία στην αρχή της διαδικασίας για να επιβεβαιωθεί ότι
το γάλα δεν περιέχει νερό και να αρχίσει η συσκευασία σε σακούλες, αλλά και κατά
τη διάρκεια της συσκευασίας σε σακούλες.
5.2.2 Τµήµα Επεξεργασίας Γάλακτος Κακάο
Οι εργασίες που συντελούνται στο Τµήµα Επεξεργασίας Γάλακτος Κακάο είναι η
παραγωγή του γάλακτος κακάο και ο καθαρισµός και οι απολυµάνσεις των µηχανών.
Στο ακόλουθο σχήµα πραγµατοποιείται η σχηµατική απεικόνιση των εισρεόµενων
πρώτων υλών, του τελικού παραγόµενου προϊόντος καθώς και των διαφορετικών ειδών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εν λόγω τµήµατος:
υγρά
απόβλητα

γάλα
µίγµα κακάο

στερεά απόβλητα

βοηθητικές Ά υλες
υλικά συσκευασίας

Τµήµα Επεξεργασίας
Γάλακτος Κακάο

θερµική
ενέργεια

αέριες ακποµπές

υλικά καθαρισµού
νερό

οσµές

γάλα
κακάο

Σχήµα 5.3: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Επεξεργασίας Γάλακτος Κακάο
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Όσον αφορά τις διεργασίες παραγωγής που πραγµατοποιούνται στο συγκεκριµένο
τµήµα, έχουν ως εξής: Το γάλα για την παραγωγή του γάλακτος κακάο είναι
παστεριωµένο, άπαχο και προέρχεται από τη δεξαµενή διατήρησης του
παστεριωµένου γάλακτος της Γενικής Επεξεργασίας.
Στο Τµήµα Κακάο υπάρχουν 4 δεξαµενές των τριών τόνων, οι οποίες συνδέονται µε
τους εναλλάκτες θερµότητας. Το γάλα από το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας
Γάλακτος προθερµαίνεται στον ένα από τους δύο εναλλάκτες θερµότητας και
διοχετεύεται σε µια από τις δεξαµενές των τριών τόνων. Το γάλα ανακυκλοφορεί
από τη δεξαµενή προς τον εναλλάκτη για να θερµανθεί στους 42° C για περίπου 10
min. Στη θερµοκρασία αυτή αρχίζει η προσθήκη ζάχαρης, σκόνης κακάο,
σταθεροποιητή και βανίλιας. Στη συνέχεια, το γάλα κακάο συγκεντρώνεται σε ειδική
δεξαµενή των 10 τόνων.
Ακολουθεί οµογενοποίηση υπό πίεση 130 bar, παστερίωση σε εναλλάκτη
θερµότητας, κατακράτηση και ψύξη στους 3-4°C και διατήρηση στις δεξαµενές
ώστε να γίνει η εµφιάλωση την επόµενη µέρα.
Ο υπεύθυνος του τµήµατος συνεργάζεται µε το χηµικό και µικροβιολογικό
εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών και του
παρασκευαζόµενου προϊόντος. Μεριµνά επίσης για τον καθηµερινό εφοδιασµό του
τµήµατος του µε ζάχαρη, κακάο, σταθεροποιητές, αρωµατικές ύλες κ.τ.λ.
Ο υπεύθυνος ακολουθεί τις οδηγίες του τµήµατος Συντήρησης για την σωστή
λειτουργία και συντήρηση των µηχανηµάτων του τµήµατος. Ενηµερώνει τους
αρµόδιους συντηρητές για περιπτώσεις βλαβών ή συντηρήσεις όπου κρίνεται
απαραίτητη η επέµβαση τους σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης
από τα τµήµατα Συντήρησης.
Ο καθαρισµός και οι απολυµάνσεις στο Τµήµα Κακάο πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε το πρόγραµµα που εφαρµόζεται και στα άλλα τµήµατα της βιοµηχανίας. Στον
παστεριωτήρα του τµήµατος η χρησιµοποιούµενη σόδα προέρχεται από τη δεξαµενή
πυκνής σόδας και µέτα τη χρησιµοποίηση της αποχετεύεται. Η τακτική αυτή
ακολουθείται επίσης για το καθάρισµα των τεσσάρων δεξαµενών των τριών τόνων.
Μετά από κάθε απολύµανση διοχετεύεται στο κύκλωµα πεπιεσµένος αέρας για να
αποµακρύνει το νερό που έχει αποµείνει στις σωληνώσεις.
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5.2.3 Τµήµα Τυροκοµείου
Το Τµήµα Τυροκοµείου περιλαµβάνει την παραγωγή πλαθόµενων τυριών, την
παραγωγή Τελεµέ, την παραγωγή τυριών τυρογάλακτος καθώς και τους καθαρισµούς
και απολυµάνσεις των γραµµών, σκευών και εργαλείων. Στο σχήµα 5.4
παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή των τελικών προϊόντων και τα είδη των διαφορετικών αποβλήτων που
προκύπτουν από τη λειτουργία του τµήµατος:
γάλα

υγρά
απόβλητα

τυροµαγιά
στερεά απόβλητα
(τυρόγαλο)

καλλιέργειες τυριών
βοηθητικές Ά υλες

Τµήµα Τυροκοµείου

υλικά συσκευασίας

θερµική
ενέργεια
αέριες ακποµπές

υλικά καθαρισµού
νερό

οσµές

Προϊόντα τµήµατος
πλαθόµενα τυριά,
τυριά τυρογάλακτος,
τυρί Τελεµέ

Σχήµα 5.4: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Τυροκοµείου

Στη συνέχεια περιγράφεται γενικά η διαδικασία παραγωγής των τριών ειδών τυριών,
ενώ δε γίνεται αναφορά σε κάθε είδος ξεχωριστά.
Τα είδη των παραγόµενων τυριών παράγονται κατά παρόµοιο τρόπο.Το γάλα, µετά
τους ελέγχους του Χηµείου, τυποποιείται σε λίπος 3,2%, παστεριώνεται, ψύχεται στο
τµήµα Γενικής Επεξεργασίας και τροφοδοτεί τις δεξαµενές των 30 τόνων του
τυροκοµείου όπου παραµένει για 2 ηµέρες µέχρι να τυροκοµηθεί. Στη συνέχεια
οδηγείται κατά ηλεκτρονικό τρόπο στους τυρολέβητες των 6 ή 4 τόνων αφού
προηγουµένως έχει προθερµανθεί σε εναλλάκτη θερµότητος στους 36°C. Στο γάλα
προστίθεται η ενδεικνυόµενη καλλιέργεια από την έναρξη πλήρωσης, υπό συνεχή
ανάδευση. Μετά την πλήρωση του τυρολέβητα και παρέλευση περίπου 20 λεπτών
προστίθεται µαγιά ώστε το γάλα να πήξει και αµέσως µετά αφαιρούνται οι
αναδευτήρες και τοποθετούνται οι τυροκόπτες.
Μετά την πήξη ακολουθεί η διαίρεση και ανάδευση για περίπου 5 λεπτά. Η
αναθέρµανση του τυρογάλακτος και του τυροπήγµατος πραγµατοποιείται µέχρι
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θερµοκρασίας 46°C για 20 λεπτά υπό συνεχή ανάδευση και η ανάδευση συνεχίζεται
στη θερµοκρασία αυτή µέχρι το τυρόγαλα να αποκτήσει ίσο µε pΗ 6.2.
Το περιεχόµενο του τυρολέβητα κατέρχεται µε ελαστικό σωλήνα στο πιεστήριο
τυρού όπου το τυρόγαλα διαχωρίζεται από το τυρόπηγµα και παραλαµβάνεται µε
αντλία ξεχωριστά ενώ το τυρόπηγµα πιέζεται ώστε να στραγγίσει, να δέσει η
τυροµάζα και να κοπεί σε µεγάλα τεµάχια.
Όταν το τυρόπηγµα αποκτήσει pΗ 5,4 τα τεµάχια του τυριού τοποθετούνται σε
καρότσια µέχρι να γίνει το pH 5,1 οπότε τα τεµάχια οδηγούνται στη µηχανή κοπής
και µάλαξης. Η µάλαξη πραγµατοποιείται αρχικά σε νερό θερµοκρασίας 76°C και
στη συνέχεια µε ατέρµονα κοχλία µεταφέρεται σε µποτίλιες δοσιµετρικές από όπου
το τυρί βγαίνει µηχανικά και τοποθετείται µε το χέρι σε κυλινδρικό ή ορθογώνιο
καλούπι.
Τα καλούπια τοποθετούνται σε τελάρα και φέρονται σε νερό θερµοκρασίας 6-8°C
υπό ανακυκλοφορία µέχρι να ψυχθεί το τυρί ώστε να συγκρατεί το σχήµα του.
Κατόπιν τοποθετούνται σε δεξαµενές άλµης και θερµοκρασίας < 10°C. Μετά από
δύο ηµέρες τα τυριά εξάγονται από την άλµη και φέρονται στο χώρο αφύγρανσης. Η
άλµη ψύχεται κάθε φορά που εισέρχονται νέα τυριά, συνήθως ανά διήµερο και
συµπληρώνεται ώστε να έχει την κατάλληλη πυκνότητα άλατος, ενώ κατά καιρούς
καθαρίζεται και παστεριώνεται.
Τα τυριά παραµένουν στο χώρο αφύγρανσης σε θερµοκρασία 16°C και σχετική
υγρασία 70% µέχρι να στεγνώσει η επιφάνεια τους και στη συνέχεια φέρονται σε
ωριµαντήρα όπου παραµένουν για ωρίµανση για περίπου τρεις µήνες. Κατά την
εξαγωγή από τον ωριµαντήρα, πλένονται µε νερό, καθαρίζονται και συσκευάζονται
προς πώληση.
Όσον αφορά τον καθαρισµό και τις απολυµάνσεις του Τµήµατος Τυροκοµείου, αυτές
γίνονται είτε µε τα µηχανήµατα CIΡ, είτε χειρωνακτικά. Τα µηχανήµατα CIΡ
ελέγχονται από τον Η/Υ του τµήµατος τυροκοµείου και µε αυτά πραγµατοποιείται ο
καθαρισµός των δεξαµενών τυρογάλακτος, των εναλλακτών, του κορυφολόγου, του
συγκροτήµατος βαλβίδων και του εναλλάκτη θερµότητας.
Χειρονακτικά καθαρίζονται κατά κύριο λόγο οι πρέσες και οι σκάφες, τα καλούπια
τυριού, η ζυµωτική µηχανή, οι τυρολέβητες καθώς και οι σανίδες τοποθέτησης
τυριών.
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5.2.4. Τµήµα Βουτύρου
Ο όρος «βούτυρο» αναφέρεται στο προϊόν που λαµβάνεται µε απόδαρση γάλακτος ή
αφρογάλακτος ή µίγµατος αυτών µε βιολογικό τρόπο ενώ η περιεκτικότητα του σε
λίπος είναι τουλάχιστον 80%.
Το λίπος στο βούτυρο υπάρχει σε 2 µορφές, υπό µορφή λιποσφαιρίων και υπό µορφή
«ελεύθερου λίπους». Τόσο στα λιποσφαίρια όσο και στο ελεύθερο λίπος, µέρος του
λίπους απαντάται σε κρυσταλλική κατάσταση και µέρος σε υγρή κατάσταση. Έτσι,
το βούτυρο αποτελείται από µια συνεχή φάση ελεύθερου λίπους σε υγρή µορφή στην
οποία είναι διεσπαρµένα λιποσφαίρια, κρύσταλλοι λίπους, σταγονίδια νερού και
φυσαλίδες αερίων.
Στο ακόλουθο σχήµα πραγµατοποιείται η σχηµατική απεικόνιση των εισροών και
εκροών του εν λόγω τµήµατος:
γάλα

υγρά απόβλητα
(βουτυρόγαλο,
νερόγαλο)

µαγιά
οσµές

καλλιέργεια
κρέµα

Τµήµα Βουτύρου

υλικά συσκευασίας

θερµική
ενέργεια
αέριες ακποµπές

υλικά καθαρισµού
νερό

στερεά απόβλητα
(συσκευασίες,
επιστροφές)

Προϊόν τµήµατος
βούτυρο

Σχήµα 5.5: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Βουτύρου

Όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής, για την παρασκευή του βουτύρου
χρησιµοποιείται παστεριωµένη κρέµα γάλακτος από το τµήµα επεξεργασίας κρέµας,
λιπαρών περίπου 50%, έπειτα από δίµηνη και πλέον φυσική ωρίµανση σε ψυγεία
συντήρησης.
Η µετατροπή της κρέµας σε βούτυρο (βουτυροποίηση) γίνεται µε την ανάδευση
(δάρσιµο) της κρέµας µέσα σε ειδικό περιστρεφόµενο κάδο, ενώ µε την ανάδευση
πραγµατοποιείται αναστροφή των φάσεων.
Η κρέµα γάλακτος τοποθετείται στον ειδικό περιστρεφόµενο κάδο, από τον
υπεύθυνο παρασκευαστή βουτύρου, σε ποσότητα περίπου 520 κιλά όπου και
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προστίθεται πόσιµο νερό ώστε η συνολική µάζα να καταλαµβάνει τον µισό όγκο του
κάδου. Η θερµοκρασία του µίγµατος κατά την ανάδευση είναι 10-12°C περίπου.
Ο ρυθµός περιστροφής του κάδου παίζει σηµαντικό ρόλο. Για την ανάδευση της
κρέµας ο ρυθµός περιστροφής αρχικά είναι µικρός και στη συνέχεια αυξάνει. Στο
στάδιο αυτό πραγµατοποιείται αλλαγή των φάσεων.
Η όλη διαδικασία της ανάδευσης (απόδαρσης) της κρέµας διαρκεί περίπου 25-35
λεπτά. Ο χρόνος απόδαρσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το µέγεθος
των λιποσφαιρίων της κρέµας, αλλά και την οξύτητα της κρέµας, καθώς η γλυκιά
κρέµα βουτυροποιείται πιο δύσκολα και απαιτεί χαµηλή θερµοκρασία ώστε να µην
σηµειώνονται απώλειες λίπους στο βουτυρόγαλο.
Μετά την απόδαρση της κρέµας αφαιρείται το βουτυρόγαλα και το βούτυρο
πλένεται µε πόσιµο νερό. Η πλύση του βουτύρου συνεχίζεται έως ότου το
γαλακτώδες µίγµα γίνει διαυγές.
Ακολουθεί η ρύθµιση της υγρασίας του βουτύρου. Στο στάδιο αυτό προστίθενται
περίπου 50-60 κιλά νερό και το βούτυρο τίθεται σε αργή περιστροφή για χρονικό
διάστηµα 5-7 λεπτών, έως ότου αποκτήσει την σωστή υγρασία, περίπου 18%. Η
απόδοση του τελικού προϊόντος κυµαίνεται στο 60% περίπου.
Το βούτυρο που λαµβάνεται συσκευάζεται σε πακέτα των 10, 125, 250 και 500
γραµµαρίων, καθώς και σε πακέτα των 5 κιλών, µε τη βοήθεια του εργατικού
δυναµικού. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος ανέρχεται σε 3 µήνες µε συντήρηση
στους +2° έως +4°C.
5.2.5. Τµήµα Γιαούρτης
Το Τµήµα Γιαούρτης περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες:
Παραγωγή βιοµηχανικής γιαούρτης συµπαγούς λίπους 4% και επιδορπίων γιαούρτης
Παραγωγή παραδοσιακής γιαούρτης λίπους 10% και 8%
Παραγωγή επιδορπίου στραγγιστής γιαούρτης 2% µε φρουτοπαρασκευάσµατα
Καθαρισµούς και απολυµάνσεις γραµµών, σκευών και εργαλείων
Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζονται οι πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή των προϊόντων, τα τελικά προϊόντα και τα είδη των διαφορετικών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του τµήµατος:
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γάλα

υγρά απόβλητα
(νερόγαλο)

βοηθητικές Ά ύλες
υλικά συσκευασίας

οσµές

Τµήµα Γιαούρτης

θερµική
ενέργεια
αέριες ακποµπές

υλικά καθαρισµού
νερό

στερεά απόβλητα
(συσκευασίες,
επιστροφές)

Προϊόντα τµήµατος
στραγγιστό γιαούρτι
παραδοσιακό γιαούρτι
γιούρτι µε φρούτα

Σχήµα 5.6: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Γιαούρτης

Στη συνέχεια περιγράφεται γενικά η διαδικασία παραγωγής των παραπάνω ειδών
γιαούρτης, ενώ δε γίνεται αναφορά σε κάθε είδος ξεχωριστά εφόσον οι κύριες
διαφορές µεταξύ των διαφορετικών ειδών υφίστανται κυρίως στο ποσοστό λίπους
και στην προσθήκη ή όχι λοιπών παρασκευασµάτων στο παραγώµενο µίγµα.
Το νωπό γάλα εισκόµισης µετά τον ποιοτικό έλεγχο (θερµοκρασία, χηµική σύνθεση
ως προς το στερεό υπόλειµα άνευ λίπους και λιποπεριεκτικότητα, ολική ενεργό
οξύτητα, ανίχνευση αντιβιοτικών, εξέταση πήξεως) αποθηκεύεται στις δεξαµενές
αποθήκευσης νωπού γάλακτος για το Τµήµα Γιαούρτης σε θερµοκρασία <5°C. Στη
συνέχεια, το αποθηκευµένο νωπό γάλα υφίσταται και δεύτερο έλεγχο για τις
παραπάνω παραµέτρους.
Το νωπό επιλεγµένο πλέον γάλα οδηγείται από τις εξωτερικές δεξαµενές µε
χειρισµούς από τον Η/Υ του τµήµατος γιαούρτης στο τµήµα της γενικής
επεξεργασίας ώστε να υποστεί την θερµική επεξεργασία και την τυποποίηση του
λίπους. Στη συνέχεια µε αντλία µεταφέρεται στο πρώτο στάδιο του παστεριωτήρα
όπου θερµαίνεται στους 55°C και εν συνεχεία τυποποιείται στο επιθυµητό λίπος. Το
γάλα ακολουθώντας την γραµµή επιστρέφει στον εναλλακτή όπου θερµαίνεται και
τελικά συµπυκνώνεται. Από την έξοδο της συµπύκνωσης οδηγείται στον εναλλάκτη
θερµότητας όπου θερµαίνεται στους 87°C και παραµένει στη σωληνωτή
κατακράτηση για 12 λεπτά, ενώ εν συνεχεία ψύχεται στους 4°C και οδηγείται
προσωρινά στις δεξαµενές.
Το συµπυκνωµένο ψυγµένο γάλα από τις δεξαµενές αυτές, µεταφέρεται στο
συγκρότηµα

αναθέρµανσης

και

αποθηκεύεται

προσωρινά

σε

δεξαµενή

χωρητικότητας 2.000 λίτρων. Από την δεξαµενή αποθήκευσης αποστέλλεται στην
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δεξαµενή εξισορρόπησης όπου δια φυσικής ροής και µε ελαστικούς σωλήνες
(κατάλληλους για τρόφιµα) χρησιµοποιείται για την πλήρωση των πλαστικών
κυπέλλων που είναι ταξινοµηµένα σε καρότσια. Μετά την πλήρωση των κυπέλλων
το καρότσι αφήνεται στο χώρο για 10-15 λεπτά περίπου για να πέσει η θερµοκρασία
στους 46°C. Στην θερµοκρασία αυτή αρχίζει ο ενοφθαλµισµός της καλλιέργειας
οξύτητας ρΗ 4,9 ή ολικής οξύτητας 26-28 SΗ0.
Η καλλιέργεια ετοιµάζεται σε ειδικό πλαστικό δοχείο µε την ανάµιξη γιαούρτης από
την προηγούµενη ηµέρα και αποστειρωµένου ατµού, κατάλληλων για τρόφιµα ώστε
να αποκτήσει την κατάλληλη θερµοκρασία και οξύτητα.
Από τις άνω καλλιέργειες τροφοδοτείται η δεξαµενή τροφοδοσίας καλλιέργειας από
όπου µε ελαστικούς σωλήνες, κατάλληλους για τρόφιµα, γίνεται ο ενοφθαλµισµός
της καλλιέργειας στα κύπελλα γάλακτος.
Μετά τον ενοφθαλµισµό της καλλιέργειας τα καρότσια οδηγούνται στο θάλαµο
επώασης ώστε τα γιαούρτια να αποκτήσουν οξύτητα 36-38 SΗ° ή ρΗ 4,6 (ενεργός
οξύτητα).
Μετά την επώαση και εφόσον η οξύτητα των γιαουρτιών είναι η ενδεδειγµένη, τα
καρότσια φέρονται στο χώρο πρόψυξης όπου η θερµοκρασία των γιαουρτιών εντός
10-15 λεπτών πέφτει στους 30°C περίπου. Ο αέρας του ψυγείου θερµοκρασίας 46°C φιλτράρεται από φίλτρα που καθαρίζονται εβδοµαδιαίως.
Τα γιαούρτια φέρονται εν συνεχεία στο κυρίως ψυγείο όπου ψύχονται για να
αποκτήσουν θερµοκρασία <10°C ώστε να είναι κατάλληλα για συσκευασία. Η
ατµόσφαιρα του ψυγείου είναι ελεγχόµενη διότι ο αέρας φιλτράρεται σε ειδικά
φίλτρα σε δύο στάδια.
Τα καρότσια έπειτα φέρονται έξω από το ψυγείο όπου γίνεται διαλογή των
γιαουρτιών ενώ τα κύπελλα νέου τύπου σφραγίζονται µε αλουµινόφυλλα στην
θερµοσυγκολυτική µηχανή. Στο κάλυµµα των κυπέλλων ή στο αλουµινόφυλλο
τυπώνεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος που δεν υπερβαίνει τις 10 ηµέρες. Εν
συνεχεία συσκευάζονται σε πλαστικά κιβώτια γίνεται παλετοποίηση και µεταφορά
στο ψυγείο. Από το ψυγείο φορτώνονται µε θερµοκρασία <6°C σε φορτηγά ψυγεία
και διανέµονται την επόµενη ηµέρα.
Όσον αφορά τον καθαρισµό και την απολύµανση, µετά το τέλος της χρησιµοποίησης
της κάθε γραµµής, το τελευταίο γάλα ωθείται από τη γραµµή µε νερό και το µίγµα
γάλακτος και νερού προωθείται έξω από τον κυρίως βιοµηχανικό χώρο. Στη
συνέχεια, πραγµατοποιείται πλύση µε νερό και καθάρισµα µε διάλυµα σόδας. Η
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περιεκτικότητα % σε σόδα ελέγχεται αυτόµατα µε αισθητήρα. Ο έλεγχος της
ακρίβειας του αισθητήρα γίνεται εργαστηριακά ανά 20ήµερο περίπου. Το διάλυµα
της σόδας ωθείται µε νερό προς τη δεξαµενή σόδας και από εκεί το νερό οδηγείται
στο βιολογικό καθαρισµό.
Ενδεικτικά ο χρόνος καθαρισµού µε σόδα για δεξαµενές διαρκεί περίπου 50 min,
µε σόδα και µε οξύ διαρκεί 75 min και η απολύµανση µε καυτό νερό 30-50 min. Οι
χρόνοι εξαρτώνται από το µέγεθος της χρησιµοποίησης ατµού µέσα στη
βιοµηχανία

κατά

την

ώρα

εκτέλεσης

των

εργασιών

καθαρισµού

και

απολυµάνσεων. Ο συνολικός χρόνος πλήρους καθαρισµού χαι απολύµανσης είναι 1
ώρα και 45 λεπτά. Για τον καθαρισµό και την απολύµανση των συσκευαστικών
µηχανών απαιτούνται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας
εταιρείας, περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.
5.2.6. Τµήµα Παγωτών
Στο Τµήµα Παγωτών παράγονται παγωτά τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
ανάλογα µε τη σύσταση, τη γεύση, τα πρόσθετα (άρωµα, φρούτα) και τη
συσκευασία. Τα κύρια συστατικά του παγωτού είναι το γάλα και τα πρόσθετα
ζάχαρης, λίπους, σκόνης γάλακτος και κακάο, γαλακτοµατοποιητής, σταθεροποιητής
και άρωµα, ενώ ισχύει το ακόλουθο διάγραµµα εισροών-εκροών:
γάλα

υγρά απόβλητα
(νερόγαλο)

βοηθητικές Ά ύλες
υλικά συσκευασίας

οσµές
θερµική
ενέργεια

Τµήµα Παγωτών
αέριες ακποµπές
(CFCs, φρέον,
αµµωνία, άζωτο)

υλικά καθαρισµού
αµµωνία, άζωτο
νερό

στερεά απόβλητα
(συσκευασίες)

Προϊόντα τµήµατος
παγωτά διαφόρων
τύπων και γεύσεων

Σχήµα 5.7: ∆ιάγραµµα εισροών-εκροών στο Τµήµα Παγωτών

Η παραγωγή όλων των παγωτών ακολουθεί τις κοινές επεξεργασίες, δηλαδή
προετοιµασία του µίγµατος παγωτού και ωρίµανση του µέχρι την εποµένη.
Ακολουθεί η κατάψυξη του µίγµατος στους -5°C, συσκευασία και άµεση σκλήρυνση
σε σήραγγα κατάψυξης σε -30°C και µεταφορά σε καταψύκτη διατήρησης στους 91
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25°C για άµεση διάθεση ή µέχρι τη διάθεση στην αγορά.
Το γάλα από το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας αποστέλλεται σε κάποια από τις
δεξαµενές του Τυροκοµείου απ' όπου παραλαµβάνεται στο Τµήµα Παγωτού. Το
γάλα ελέγχεται ώστε να έχει ρΗ >6.6 στη δεξαµενή διατήρησης και ποσότητα 3.500
κιλών διέρχεται αρχικά από εναλλάκτη θερµότητας, θερµαίνεται και εισάγεται σε
δεξαµενές των 5 τόνων µε εντολή από τον Η/Υ. Το γάλα αυτό ανακυκλοφορεί µέχρι
να θερµανθεί στους 45°C. Στη θερµοκρασία αυτή µπαίνουν τα παραπάνω πρόσθετα,
τα οποία ζυγίζονται στον ηµιόροφο του χώρου παραγωγής του µίγµατος και από
ξεχωριστό χωνί το καθένα κατεβαίνει σε ειδικό ανάµικτη (mixer) το οποίο βρίσκεται
στη γραµµή ανακυκλοφορίας και θέρµανσης του γάλακτος. Η διάρκεια της
προσθήκης είναι µεγαλύτερη όταν υπάρχει προσθήκη κακάο. Στο σηµείο αυτό έχει
συµπληρωθεί η παραγωγή του µίγµατος.
Στη συνέχεια, δίνεται νέα εντολή από τον Η/Υ και συνεχίζει η επεξεργασία του
µίγµατος το οποίο οδεύει στην παστερίωση. Στην πορεία του µίγµατος προς τον
οµογενοποιητή γίνεται προσθήκη επί της γραµµής καθορισµένης ποσότητας
λιωµένου βουτύρου καθώς και καθορισµένης ποσότητας γλυκόζης. Κατόπιν
ακολουθεί οµογενοποίηση και παστερίωση, ψύξη σε 2-3°C και διατήρηση στις
δεξαµενές ωρίµανσης. Στη φάση αυτή προστίθεται το άρωµα και το µίγµα αφήνεται
να ωριµάσει στη θερµοκρασία αυτή, υπό συνεχή ανάδευση, µέχρι την επόµενη
ηµέρα οπότε γίνεται η κατάψυξη του.
Τα διάφορα είδη αρώµατος προστίθενται στο µίγµα παγωτού όταν αυτό οδηγηθεί
στις δεξαµενές ωρίµανσης. Το οποιοδήποτε άρωµα διαλύεται σε νερό και
προστίθεται στη δεξαµενή από το καπάκι της θυρίδας που έχει στο άνω µέρος της.
Μετά τη λήξη της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται αυτόµατο πλύσιµο (CΙΡ) όλων
των κυκλωµάτων, δεξαµενών κ.τ.λ. µε ευθύνη των χειριστών κονσόλας, σε
συνεργασία µε τους παρασκευαστές µίγµατος παγωτών και τους χειριστές
γεµιστικών µηχανών.
5.2.7. Τµήµα Αποστείρωσης
Kεντρικός Καθαρισµός επί τόπου (CIP-Clean in Place)
Η βιοµηχανία διαθέτει τρεις κεντρικές δεξαµενές CIP οι οποίες ελέγχονται από το
Τµήµα Γενικής Επεξεργασίας και οι οποίες περιέχουν διάλυµα αραιής ή πυκνής
σόδας ή νιτρικού οξέος. Από αυτές τις δεξαµενές τροφοδοτούνται µε διαλύµατα
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καθαρισµού 11 δορυφόροι CIP οι οποίοι λειτουργούν σε διάφορα τµήµατα και 3 CIP
βυτίων.
Η αραιή σόδα παρασκευάζεται από την πυκνή. Η εκτίµηση της πυκνότητας της
γίνεται από τον κεντρικό Η/Υ µε τις ενδείξεις αγωγιµότητας και πραγµατοποιούνται
διορθώσεις κατά την αρχή κάθε βάρδιας.
Τα CIP όλων των παστεριωτήρων και των συσκευαστικών µηχανών τροφοδοτούνται
µε πυκνή σόδα από την κεντρική δεξαµενή, πραγµατοποιούν δική τους αραίωση και
µετά το τέλος της χρησιµοποίησης της η σόδα αποχετεύεται.
Οι δορυφόροι CIP για όλες τις άλλες ανάγκες παίρνουν έτοιµο διάλυµα από την
κεντρική δεξαµενή της αραιής σόδας η οποία µετά τη χρησιµοποίηση της επιστρέφει
πάλι σε αυτή για επαναχρησιµοποίηση. Οι δορυφόροι CIP χρησιµοποιούν επίσης
πυκνό νιτρικό οξύ το οποίο στο τέλος της χρήσης του αποχετεύεται.
Στο σχήµα 5.8 παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρώτες ύλες και τα υλικά που
χρησιµοποιούνται, καθώς και τα είδη των διαφορετικών αποβλήτων που προκύπτουν από
τη λειτουργία του τµήµατος:
γάλα

υγρά απόβλητα

βοηθητικές Ά ύλες
υλικά συσκευασίας

οσµές
θερµική
ενέργεια

Τµήµα Αποστείρωσης
αέριες ακποµπές (από
θερµική επεξεργασία)

υλικά καθαρισµού
νερό

στερεά απόβλητα
(πυκνό νιτρικό οξύ)

Σχήµα 5.8: ∆ιάγραµµα ροής στο Τµήµα Αποστείρωσης

5.2.8. Τµήµα Εµφιάλωσης
Οι εργασίες που λαµβάνουν χώρα στο Τµήµα Εµφιάλωσης είναι η εµφιάλωση των
διαφόρων ρευστών προϊόντων, καθώς και ο καθαρισµός και οι απολυµάνσεις των
µηχανών.
Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζονται οι πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται
για την εµφιάλωση και τα είδη των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του
τµήµατος:
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υγρά απόβλητα
γάλα

οσµές

υλικά συσκευασίας

θερµική
ενέργεια

Τµήµα Εµφιάλωσης

υλικά καθαρισµού

θόρυβος

στερεά απόβλητα
(υλικά συσκευασιών)

Σχήµα 5.9: ∆ιάγραµµα εισροών-εκροών στο Τµήµα Εµφιάλωσης

Η εµφιάλωση γίνεται από πέντε εµφιαλωτικές µηχανές οι οποίες εµφιαλώνουν
συσκευασίες των 0.25, 0.5, 1 και 2 λίτρων. Η κάθε µηχανή διαθέτει δύο γραµµές
συσκευασίας και µπορεί να εµφιαλώσει συνολικά 10.000 συσκευασίες ανά ώρα υπό
συνεχείς συνθήκες λειτουργίας.
Κατά την έναρξη λειτουργίας των µηχανών, αποµακρύνεται το νερό αποστείρωσης
των γραµµών, µε το γάλα το οποίο έρχεται από τις δεξαµενές διατήρησης του
παστεριωµένου και ψυγµένου γάλακτος. Το νερό απορρίπτεται και το πρώτο γάλα
το οποίο έρχεται ανακατεµένο µε νερό µαζεύεται σε δοχεία γάλακτος, µέχρι να
εισέλθει γάλα χωρίς νερό.
Το γάλα εισέρχεται στη µηχανή εµφιάλωσης µέσω συστήµατος βαλβίδων οι οποίες
λειτουργούν ηλεκτρονικά από τον πίνακα ελέγχου της µηχανής. Αρχικά γεµίζει η
µικρή δεξαµενή των 60 λίτρων της µηχανής και στη συνέχεια γεµίζουν µε γάλα οι
συσκευασίες, ενώ προηγουµένως το γάλα έχει περάσει από µεταλλικό φίλτρο για
συγκράτηση τυχόν αντικειµένων τα οποία θα µπορούσαν να διαφύγουν µέσα στις
σωληνώσεις των γραµµών εµφιάλωσης. Η τροφοδοσία των µηχανών γίνεται µε
χαρτί το οποίο διαµορφώνει η µηχανή µε συγκολλήσεις, εισάγεται η κατάλληλη
ποσότητα γάλακτος και γίνεται η τελική συγκόλληση της συσκευασίας η οποία
προωθείται µε κυλιόµενη ταινία σε τελάρο και στη συνέχεια προωθείται κατά
παρόµοιο τρόπο στο ψυγείο. Η θερµοκρασία του συσκευασµένου γάλακτος κατά
την εισαγωγή του στο ψυγείο θα πρέπει να είναι <5°C. Εάν αυτή η συνθήκη δεν
ικανοποιείται, είναι απαρίτητη η λήψη των κατάλληλων µέτρων.
Το πρόγραµµα καθαρισµού και απολυµάνσεων το οποίο ακολουθείται είναι αυτό που
εφαρµόζεται σε όλη τη βιοµηχανία στον εξοπλισµό ο οποίος έρχεται σε επαφή µε το
γάλα σε κλειστό κύκλωµα και το οποίο αναπτύχθηκε ήδη στο Τµήµα Γιαούρτης και
το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας. Η έναρξη της λειτουργίας του προγράµµατος
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πραγµατοποιείται από το προσωπικό του Τµήµατος Εµφιάλωσης, µετά τη λήξη των
εργασιών στις µηχανές εµφιάλωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ISO 14001 ΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

6.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται η ανάλυση των διαδικασιών του προτύπου ISO
14001, το οποίο εφαρµόζεται ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης από τη
γαλακτοβιοµηχανία.

Για

την

παρουσίαση

και

ανάλυση

του

ΣΠ∆

της

γαλακτοµηχανίας χρησιµοποιήθηκαν το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της
εν λόγω βιοµηχανίας, η Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση (ΑΠΑ) καθώς και οι
τεκµηριωµένες διαδικασίες του ΣΠ∆, όπως αυτές ορίζονται και χρησιµοποιούνται
από την εταιρεία.
Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έχει καταρτιστεί ως οδηγός για τη
λειτουργία του ΣΠ∆ της επιχείρησης και αποτελεί ελεγχόµενο έγγραφο εσωτερικής
διαβάθµισης αυτής. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει το σύστηµα που η εταιρεία εφαρµόζει
για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
δραστηριότητές της και έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 14001: Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης – Προδιαγραφές µε καθοδήγηση
για τη χρήση τους. Το εγχειρίδιο αποσκοπεί:
 στην καθιέρωση, περιγραφή και διατήρηση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
διαχείρισης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής της βιοµηχανίας και στην δέσµευσή της για συµµόρφωση µε την
κείµενη

περιβαλλοντική

νοµοθεσία

περιβαλλοντικής της επίδοσης.

και

για

διαρκή

βελτίωση

της
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 στον εντοπισµό και στην παροχή κατεύθυνσης στις διαδικασίες και οδηγίες, οι
οποίες εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος από το σύνολο του
προσωπικού
 να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για µέλη του προσωπικού, των οποίων οι
δραστηριότητες δύναται να έχουν επίπτωση στην περιβαλλοντική επίδοση της
επιχείρησης
 να υποστηρίξει την εκπαίδευση του προσωπικού, να διευκολύνει τον έλεγχο
του συστήµατος και να αποδείξει την ύπαρξη ενός συστήµατος µε στόχο τη
διαρκή

βελτίωση

της

περιβαλλοντικής

επίδοσης

σε

όλους

τους

ενδιαφερόµενους φορείς.
Η Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση (ΑΠΑ) αποσκοπεί να καταγράψει όλες τις
περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της βιοµηχανίας γάλακτος και να
αξιολογήσει την επίπτωση τους στο περιβάλλον. Η ΑΠΑ αποτελεί τον θεµελιώδη
λίθο για την εφαρµογή ενός ΣΠ∆, καθώς επιτρέπει στον οργανισµό:
1. να καταγράψει την τρέχουσα θέση του σε σχέση µε το περιβάλλον
2. να ορίσει τους περιβαλλοντικά αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους του
σύµφωνα µε τις πλευρές που έχουν τη σηµαντικότερη επίπτωση στο
περιβάλλον.
Με άλλα λόγια, η ΑΠΑ παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την συστηµατική
ιεράρχηση

των

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

που

προκύπτουν

από

τις

δραστηριότητες ενός οργανισµού και στην συγκεκριµένη περίπτωση της βιοµηχανίας
γάλακτος. Με βάση τα αποτελέσµατα της ΑΠΑ, ορίζονται οι περιβαλλοντικοί
αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι της γαλακτοβιοµηχανίας. Το σύνολο των
αντικειµενικών σκοπών και στόχων µαζί µε τον ορισµό των µέσων επίτευξης τους
και των κατά περίπτωση αρµοδίων αποτελούν το πρόγραµµα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της βιοµηχανίας, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Η ΑΠΑ, ενηµερώνεται σε ετήσια βάση από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης (ΥΠ∆), µε την υποστήριξη της Οµάδας Περιβάλλοντος, ώστε να
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του ΣΠ∆ από την βιοµηχανία. Σηµειώνεται ότι κατά
την ετήσια ενηµέρωση της ΑΠΑ γίνεται αναφορά µόνο στα θέµατα που έχουν
αλλάξει σε σχέση µε την προηγούµενη ΑΠΑ.
Το περιεχόµενο της ΑΠΑ αφορά:
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την καταγραφή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που άπτεται των
δραστηριοτήτων της γαλακτοβιοµηχανίας



τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών θεµάτων



τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων



τη σύνταξη του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Τα στοιχεία της ΑΠΑ συλλέχθηκαν από τα αρχεία της γαλακτοβιοµηχανίας, από
τιµολόγια, µετρήσεις, από επιτόπια έρευνα και έπειτα από συζητήσεις. Η επιτόπια
έρευνα πραγµατοποιήθηκε ανά τµήµα παραγωγής ή λειτουργίας της βιοµηχανίας.
Οι τεκµηριωµένες διαδικασίες του ΣΠ∆ περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο
προσαρµογής της γαλακτοβιοµηχανίας σε κάθε µία από τις απαιτήσεις του προτύπου,
ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Σύµφωνα µε τις αρχές και τις οδηγίες του προτύπου ISO 14001, η βιοµηχανία
γάλακτος έχει συντάξει και διατηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες:
 Σύνταξη και Αναθεώρηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 Καταγραφή και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών και Επιπτώσεων
 Κατάρτιση και Συµµόρφωση µε Μητρώο Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας
 Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης: Σκοποί και Στόχοι
 Ρόλοι και Ευθύνες
 Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση
 Επικοινωνία
 Περιβαλλοντική τεκµηρίωση
 Έλεγχος Εγγράφων ΣΠ∆
 Επιχειρησιακός Έλεγχος
 Έκτακτα Περιστατικά
 Παρακολούθηση και Μέτρηση
 Μη Συµµορφώσεις και ∆ιορθωτικές Ενέργειες
 ∆ιαχείριση Αρχείων ΣΠ∆
 Επιθεώρηση ΣΠ∆
 Ανασκόπηση ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση
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6.2 Περιβαλλοντική Πολιτική
Στα

πλαίσια

της

περιβαλλοντικής

πολιτικής,

υπάρχει

δέσµευση

της

γαλακτοβιοµηχανίας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε χρήση µεθόδων
παραγωγής, οι οποίες προκαλούν την χαµηλότερη δυνατή επιβάρυνση στο
περιβάλλον. Έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή
γαλακτοκοµικών προϊόντων στο περιβάλλον, η επιχείρηση εφαρµόζει Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και
δεσµεύεται για:


την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών νοµοθετικών απαιτήσεων,



τη ρύθµιση και βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και των λοιπών
δραστηριοτήτων της µε σκοπό την κατά το δυνατόν µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα που να µην υπερβαίνουν εκείνα που
αντιστοιχούν στην οικονοµικώς βιώσιµη εφαρµογή της βέλτιστης διαθέσιµης
τεχνολογίας,



τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Επιπλέον, η επιχείρηση κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της βασίζεται στις
αρχές δράσης που συνοψίζονται στα παρακάτω:


να

ενθαρρύνει

την

εµπλοκή

όλων

των

εργαζοµένων

σε

δράσεις

περιβαλλοντικής βελτίωσης και να συµβάλει στην ανάπτυξη της συναίσθησης
ευθύνης για το περιβάλλον,


να προβαίνει στη συνεχή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
δραστηριοτήτων της (παρελθούσες, τρέχουσες, µελλοντικές, συνήθεις,
ασυνήθεις),



να ορίζει και να αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους
περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους που θέτει µέσα από
το περιβαλλοντικό της πρόγραµµα,



να υποστηρίζει τους πελάτες-αγοραστές των προϊόντων της, µε σαφείς
οδηγίες, για την ευαισθητοποιηµένη περιβαλλοντικά χρήση και διάθεση των
συσκευασιών της,



να προτρέπει όλα τα τρίτα µέρη (προµηθευτές, εργολάβους) που εµπλέκονται
στην άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην επίτευξη ανάλογων
περιβαλλοντικών επιδόσεων µε αυτών της επιχείρησης,
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να δηµοσιοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική και να αποβλέπει στη
δηµιουργία και διατήρηση µιας σχέσης εµπιστοσύνης µε τις δηµόσιες αρχές,
την τοπική κοινωνία, τους προµηθευτές της και τους πελάτες της.

6.3 Σχεδιασµός
6.3.1 Καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 η γαλακτοβιοµηχανία έχει καθιερώσει και
διατηρεί διαδικασίες για τον εντοπισµό των περιβαλλοντικών πλευρών των
δραστηριοτήτων και προϊόντων της, τις οποίες µπορεί να ελέγξει και επί των οποίων
αναµένεται να έχει δυνατότητα παρέµβασης. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να
προσδιοριστούν οι πλευρές που έχουν ή µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στο
περιβάλλον (ISO 14001: 1996, παράγραφος 4.3.1)
Τα απαιτούµενα στοιχεία συλλέχθηκαν µετά από εξέταση όλων των δραστηριοτήτων
και των προϊόντων της βιοµηχανίας γάλακτος. Οι βασικές δραστηριότητες της
βιοµηχανίας όπως αναλυτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω, συµπεριλαµβάνουν: την
εισκόµιση νωπού γάλακτος, την παραγωγική διαδικασία, τον καθαρισµό (CIP), τη
διακίνηση των τελικών προϊόντων, την αποθήκευση, συντήρηση, διαχείριση και
επεξεργασία αποβλήτων κ.λ.π. Παράλληλα εξετάστηκαν οι υφιστάµενες πρακτικές
και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Όσον αφορά την περιγραφή των πραγµατοποιούµενων ενεργειών, αρχικά διεξάγεται
η Αρχική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση µε στόχο τον προσδιορισµό και την
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες της επιχείρησης. Η ΑΠΑ διεξάγεται από τους εξωτερικούς
σύµβουλους, σε συνεργασία µε τον ΥΠ∆ και την Οµάδα Περιβάλλοντος, οι οποίοι
εξετάζουν όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και συλλέγουν όλα τα
απαραίτητα δεδοµένα. Κατά περίπτωση αρµόδια µέλη του προσωπικού συµβάλουν
ενεργά στη διαδικασία.
Ο ορισµός των περιβαλλοντικών πλευρών προκύπτει µετά από τη διερεύνηση των
ακόλουθων παραγόντων:


άµεσες και έµµεσες δραστηριότητες,



παρελθούσες, τωρινές και προγραµµατισµένες δραστηριότητες,



κανονικές, ασυνήθεις και έκτακτες συνθήκες λειτουργίας
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Οι ακόλουθοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη κατά τον εντοπισµό περιβαλλοντικών
πτυχών στη γαλακτοβιοµηχανία:


Κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών



Κατανάλωση ενέργειας



Κατανάλωση νερού



∆ιαχείριση επικίνδυνων / ειδικών ουσιών



Αέριες εκποµπές και οσµές



Παραγωγή και διαχείριση στερεών απορριµµάτων



Παραγωγή και διαχείριση υγρών αποβλήτων



∆ιαρροές στο έδαφος



Θόρυβος / δονήσεις και έκλυση θερµικής ενέργειας

Οι περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από την παραπάνω
διερεύνηση καταχωρούνται σε αντίστοιχα µητρώα, µαζί µε τις δραστηριότητες που
τις προκαλούν, και αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


ύπαρξη ή/ και συµµόρφωση µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία
(εθνική και κοινοτική) σύµφωνα µε το µητρώο περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.



δριµύτητα ή/ και µη αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής
πλευράς στο περιβάλλον



οικονοµικό κόστος περιβαλλοντικής πλευράς

Από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων προκύπτουν οι
περιβαλλοντικές πλευρές που έχουν ή µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στο
περιβάλλον και καταχωρούνται σε µητρώο σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών.
Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές αποτελούν το σηµείο έναρξης κατά τον
προσδιορισµό των αντικειµενικών σκοπών και στόχων.
Όσον αφορά τη µεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών της
γαλακτοβιοµηχανίας, αυτή έχει συνοπτικά ως εξής: Εάν µία περιβαλλοντική πλευρά
υφίσταται περιβαλλοντική νοµοθετική απαίτηση η οποία δεν εφαρµόζεται τότε ο
βαθµός σηµαντικότητας της ισούται µε 3, εάν υπάρχει νοµοθετική απαίτηση και
εφαρµόζεται τότε ο βαθµός σηµαντικότητας της πλευράς ισούται µε 2, ενώ όταν δεν
υπάρχει νοµοθετική απαίτηση ο βαθµός σηµαντικότητας της πλευράς ισούται µε 1.
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Για τον υπολογισµό της σοβαρότητας και της αναστρεψιµότητας των επιπτώσεων
των περιβαλλοντικών πλευρών, µε 3 βαθµολογείται µία δύσκολα αναστρέψιµη ή µη
αναστρέψιµη σοβαρή επίπτωση, µε 2 µία µέτρια αναστρέψιµη σοβαρή επίπτωση και
µε 1 µία εύκολα αναστρέψιµη µη σοβαρή επίπτωση.
Τέλος, όταν υπάρχει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση από µια περιβαλλοντική
πλευρά ο βαθµός σηµαντικότητας της ισούται µε 3, όταν υπάρχει µέτρια επιβάρυνση
ο βαθµός σηµαντικότητας της πλευράς ισούται µε 2, ενώ όταν το κόστος είναι
αµελητέο ο ο βαθµός σηµαντικότητας της πλευράς ισούται µε 1.
Η µεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών παρουσιάζεται
σχηµατικά στο ακόλουθο σχήµα:

Περιβαλλοντική πλευρά

Σηµαντική
περ/κη πλευρά

ΝΑΙ

Υπάρχει νοµοθετική απαίτηση;
Βαθµός σηµαντικότητας: 2 ή 3
ΟΧΙ

Σηµαντική
περ/κη πλευρά

ΝΑΙ

Υπάρχουν δρυµείς ή/ και µη αναστρέψιµες
επιπτώσεις στο περιβάλλον;
Βαθµός σηµαντικότητας: 2 ή 3

ΟΧΙ

Σηµαντική
περ/κη πλευρά

ΝΑΙ

Σηµειώνεται οικονοµική επιβάρυνση;
Βαθµός σηµαντικότητας: 3

Μη σηµαντική
περ/κή πλευρά

Σχήµα 6.1 Προσδιορισµός των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών
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Συνολικά, τα αποτελέσµατα της καταγραφής και της αξιολόγησης παρουσιάζονται
στην Ετήσια Έκθεση Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης, η οποία συνοδεύεται από
τα εξής µητρώα:


Μητρώο περιβαλλοντικών πλευρών



Μητρώο περιβαλλοντικών επιπτώσεων



Μητρώο έκτακτων περιστατικών



Μητρώο ασυνηθών συνθηκών λειτουργίας



Μητρώο αξιολόγησης περιβαλλοντικών πλευρών



Μητρώο αξιολόγησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας



Μητρώο σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων

Ο ΥΠ∆ διανέµει την έκθεση προς σχολιασµό εντός ορισµένου χρόνου στα µέλη της
Οµάδας Περιβάλλοντος και διασφαλίζει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν
ενηµερωθεί και έχουν γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου της έκθεσης ώστε να
γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις πριν την τελική έκδοση της. Αφού
συγκεντρωθούν τα σχόλια, αυτά ενσωµατώνονται στο σχέδιο της έκθεσης από τον
ΥΠ∆ εντός ορισµένου χρόνου και γίνονται οι απαιτούµενες αλλαγές στα µητρώα. Η
τελική έκδοση της έκθεσης υπογράφεται από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο και
παραδίδεται στον ΥΠ∆ για διανοµή στους αποδέκτες του.
Στην περίπτωση που η εταιρεία εισάγει νέες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες ή
τροποποιήσει τις υφιστάµενες δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες της
διενεργείται από τον ΥΠ∆ η έγκριση νέων µεθόδων και επενδύσεων ώστε να
εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική διαχείριση και η συµβατότητα ολόκληρης της
επιχείρησης µε την περιβαλλοντική της πολιτική.
Ετησίως (µετά τον εσωτερικό έλεγχο και πριν την ανασκόπηση του ΣΠ∆ από τη
∆ιοίκηση) ο ΥΠ∆ µε την υποστήριξη της Οµάδας Περιβάλλοντος εξετάζει όλες τις
δραστηριότητες της επιχείρησης, και ειδικά τις καινούριες ή τροποποιηµένες
δραστηριότητες σύµφωνα µε τα στάδια και τους παράγοντες που αναφέρθηκαν για
τη διεξαγωγή της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης.
Υπεύθυνος τήρησης του αρχείου είναι ο ΥΠ∆. Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής
ανασκόπησης τηρούνται για πάντα. Όλα τα µητρώα τηρούνται επίσης για πέντε έτη,
ενώ ο πίνακας αποδεκτών τηρείται συνεχώς σε ενηµερωµένη µορφή.
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6.3.2 Κατάρτιση και Συµµόρφωση µε Μητρώο Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας
Ουσιώδους

σηµασίας

κατά

την

εξέταση

των

δραστηριοτήτων

της

γαλακτοβιοµηχανίας είναι η καταγραφή των περιβαλλοντικών νοµοθετικών και
κανονιστικών απαιτήσεων που την διέπουν. Η εταιρεία εφαρµόζει και διατηρεί τη
διαδικασία Κατάρτιση και Συµµόρφωση µε Μητρώο Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας.
Με βάση αυτή τη διαδικασία καταγράφονται και ενηµερώνονται οι σχετικές
νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις που προκύπτουν
από την πολιτική της επιχείρησης, οι οποίες έχουν σχέση µε τις περιβαλλοντικές
πλευρές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Το
µητρώο καταγραφής και τα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων διατηρούνται
από τον ΥΠ∆.
Αναζητούνται και εγκαθίστανται κανονισµοί διεθνούς, εθνικού ή και τοπικού
χαρακτήρα που αναφέρονται σε κάποια από τις λειτουργίες της βιοµηχανίας. Οι
κατηγορίες των νοµοθετικών απαιτήσεων που ανευρέθησαν αναφέρονται στους
παράγοντες του περιβάλλοντος. Έτσι περιλαµβάνεται νοµοθεσία για την προστασία
της ατµόσφαιρας, του νερού, του εδάφους και των φυσικών πόρων.
Στη συνέχεια, στοιχειοθετείται ένας κατάλογος µε τους κυριότερους τοµείς του
περιβάλλοντος όπως για παράδειγµα η ατµόσφαιρα, το νερό, έδαφος, η χλωρίδα, η
πανίδα, το έδαφος που επηρεάζονται από τις διεργασίες της βιοµηχανίας ενώ
περιλαµβάνονται επίσης οι κατηγορίες των παραγόµενων αποβλήτων όπως τα
επικίνδυνα απόβλητα κ.α.
Απαραίτητος είναι επίσης ο έλεγχος των διαθέσιµων υπηρεσιών. Αν µία από τις
διεργασίες επιδρά σε κάποιο τµήµα του περιβάλλοντος ή παράγει απόβλητα, θα
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία µε την αντίστοιχη υπηρεσία αφού πιθανώς θα υπάρχει
κάποια ισχύουσα νοµοθεσία. Από την υπηρεσία θα ζητηθεί από ένα αντίγραφο των
κανονισµών της ενώ θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα κυβερνητικά επίπεδα για το αν
υπάρχουν εφαρµόσιµοι κανονισµοί συµπεριλαµβανοµένων διεθνών, εθνικών, και
τοπικών.
Από την οµάδα περιβαλλοντικής διαχείρισης συντάσσεται µια περίληψη του
κανονισµού που θα δείχνει την προέλευση του κανονισµού (διεθνής, εθνικός, ή
τοπικός). Καθώς οι περισσότεροι κανονισµοί είναι ιδιαίτερα εκτεταµένοι και
περίπλοκοι, η περίληψη κρίνεται απαραίτητη ως υπενθύµιση για την ανώτατη
διοίκηση. Οι περιλήψεις πραγµατοποιούνται επίσης και για προτεινόµενους
κανονισµούς, ειδικά αν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να γίνουν δεκτοί.
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Σε περίπτωση που κάποια αλλαγή στην κείµενη νοµοθεσία επιβάλλει και την αλλαγή
του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, ο ΥΠ∆ µαζί µε τα µέλη της Οµάδας
Περιβάλλοντος και τους κατά τόπους αρµόδιους θα εξετάσει τη νέα νοµοθεσία και
θα ορίσει τις αλλαγές που πρέπει να δροµολογηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η
συµµόρφωση της επιχείρησης µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο ΥΠ∆ θα συµπληρώσει το
σχέδιο δράσης συµµόρφωσης µε τη νέα περιβαλλοντική νοµοθεσία αναφέροντας τις
απαραίτητες αλλαγές, το χρονικό όριο καθώς και τον υπεύθυνο υλοποίησης των
αλλαγών.
6.3.3 Αναγνώριση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
Η

γαλακτοβιοµηχανία

εντοπίζει

και

καθιερώνει

τους

περιβαλλοντικούς

αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους µε βάση τη διενέργεια της διαδικασίας
Καταγραφή και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και µε βάση
την Κατάρτιση και Συµµόρφωση µε το Μητρώο Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας. Οι
περιβαλλοντικοί αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι καθιερώνονται από τον ΥΠ∆ και
τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος µε βάση τη δήλωση της περιβαλλοντικής
πολιτικής και το µητρώο σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων.
Κατά περίπτωση, αρµόδια µέλη του προσωπικού συµβάλουν ενεργά στη διαδικασία.
Οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι αποτελούν αντικείµενο συζήτησης και
απόφασης των στελεχών της εταιρείας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να
καταγραφούν οι απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών. Λαµβάνονται υπόψη επίσης τα
σχόλια που εκφράζονται από τους πελάτες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και από
την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, καθορίζεται κατά πόσο αυτές οι προτάσεις
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και οι πιο εφικτές
συµπεριλαµβάνονται στους σκοπούς και στόχους της επιχείρησης.
Oι αντικειµενικοί σκοποί είναι εξειδικευµένοι και οι στόχοι, στο βαθµό που αυτό
είναι εφικτό, είναι µετρήσιµοι. Όπου θεωρείται απαραίτητο, οι στόχοι µπορούν να
λαµβάνουν υπόψη και προληπτικά µέτρα.
Κατά τη διαδικασία καθιέρωσης των περιβαλλοντικών αντικειµενικών σκοπών και
στόχων εξετάζεται η σκοπιµότητα χρήσης της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας
σύµφωνα µε τα κριτήρια της καταλληλότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας. Ο
ΥΠ∆ συντάσσει κατάλογο µε τους περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς και
στόχους.
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Κάθε χρόνο, µετά την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης
όπου αναθεωρούνται οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις,
αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι και στη
συνέχεια αναθεωρείται το πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εν λόγω
διαδικασία υποστηρίζεται και από τις Εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης.
Η διαδικασία αναθεώρησης των περιβαλλοντικών αντικειµενικών σκοπών και
στόχων και κατά επέκταση του προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης
ακολουθεί τα ίδια στάδια που περιγράφονται και για την καθιέρωσή τους. Η µόνη
διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι και το
πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης εξετάζονται και υπογράφονται από τον
Γενικό ∆ιευθυντή στα πλαίσια της ανασκόπησης του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση.
Ο ΥΠ∆ µεριµνά για την οριστική ένταξη του καταλόγου αντικειµενικών σκοπών και
στόχων και στη συνέχεια του προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αναθεωρώντας τα σχετικά έγγραφα και
έντυπα.
Ο ΥΠ∆ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανοµή του αναθεωρηµένου καταλόγου στα
µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος και σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη βάσει του πίνακα
αποδεκτών.
6.3.4 Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Με βάση τους περιβαλλοντικούς της σκοπούς και στόχους η βιοµηχανία συντάσσει
το περιβαλλοντικό της πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τον ορισµό ευθυνών για
την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία
και επίπεδο του οργανισµού, καθώς και τα µέσα και το χρονικό πλαίσιο µέσω των
οποίων πρέπει να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι που έχουν
προσδιοριστεί.
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση του περιβαλλοντικού προγράµµατος είναι ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος και κατά περίπτωση αρµόδια
µέλη του προσωπικού.
Το πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ορίζει:


τους αρµόδιους επίτευξης των αντικειµενικών σκοπών και στόχων σε κάθε
σχετική λειτουργία και επίπεδο της επιχείρησης,



τα µέσα για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων
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το χρονικό πλαίσιο επίτευξης των αντικειµενικών σκοπών και στόχων

Παράλληλα, συντάσσεται αναλυτικό σχέδιο δράσης στο οποίο αναγράφονται
αναλυτικά τα µέτρα υλοποίησης των αντικειµενικών σκοπών και στόχων, καθώς και
τα µέτρα παρακολούθησης που εφαρµόζονται.
Ο ΥΠ∆ διανέµει τον κατάλογο περιβαλλοντικών αντικειµενικών σκοπών και
στόχων, το πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το σχέδιο δράσης προς
σχολιασµό εντός ορισµένου χρόνου προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Αφού
συγκεντρωθούν τα σχόλια των εµπλεκόµενων φορέων, αυτά εξετάζονται και, εφόσον
κριθεί σκόπιµο από τον ΥΠ∆ και τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος,
ενσωµατώνονται στον κατάλογο ή το πρόγραµµα από τον ΥΠ∆ εντός δύο (2)
εβδοµάδων.
Η τελική έκδοση του καταλόγου των αντικειµενικών σκοπών και στόχων και του
προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης υπογράφεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή
και αποστέλλεται από τον ΥΠ∆ µαζί µε το σχέδιο δράσης στους αποδέκτες, όπως
αυτοί ορίζονται στον αντίστοιχο πίνακα αποδεκτών.
Ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση περιβαλλοντικών διαδικασιών και
οδηγιών εργασίας που θα εξασφαλίσουν την τήρηση του προγράµµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών αντικειµενικών
σκοπών και στόχων σύµφωνα µε τη διαδικασία για τον επιχειρησιακό έλεγχο.
Κάθε χρόνο, µετά την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης
όπου αναθεωρούνται οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις,
αναθεωρείται το πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εν λόγω διαδικασία
υποστηρίζεται και από τις Εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης.
Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης
ακολουθεί τα ίδια στάδια που περιγράφονται και για την καθιέρωσή του. Η µόνη
διαφοροποίηση

έγκειται

στο

γεγονός

ότι

το

αναθεωρηµένο

πρόγραµµα

περιβαλλοντικής διαχείρισης εξετάζεται και υπογράφεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή
στα πλαίσια της ανασκόπησης του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση.
Ο ΥΠ∆ πρέπει να µεριµνήσει για την οριστική ένταξη του καταλόγου των
αντικειµενικών σκοπών και στόχων και του προγράµµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αναθεωρώντας επίσης τα
σχετικά έγγραφα ή έντυπα.
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Ο ΥΠ∆ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανοµή του αναθεωρηµένου καταλόγου και
προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος
και σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη βάσει του πίνακα αποδεκτών. Τέλος, προτείνεται η
ανάρτηση του καταλόγου των αντικειµενικών σκοπών και στόχων στους χώρους
εργασίας.
Όσον αφορά την τήρηση του αρχείου του προγράµµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, διατηρείται κρατείται για πέντε (5) έτη από τον ΥΠ∆ και για δύο (2) από
τους προϊστάµενους των τµηµάτων, ενώ ο κατάλογος των αποδεκτών τηρείται
συνεχώς σε ενηµερωµένη µορφή.

6.4 Εφαρµογή και Λειτουργία
6.4.1 Ρόλοι και ευθύνες
Η επιτυχής εφαρµογή του ΣΠ∆ απαιτεί τη δέσµευση όλων των εργαζοµένων του
οργανισµού. Είναι επίσης σηµαντικό οι ευθύνες για το ΣΠ∆ να καθορίζονται µε
σαφήνεια και να γνωστοποιούνται στο αρµόδιο προσωπικό. Με βάση λοιπόν το
πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι υπεύθυνοι υλοποίησης των επιµέρους
µέτρων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων αναλαµβάνουν
συγκεκριµένες αρµοδιότητες οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στο µητρώο
περιβαλλοντικών θέσεων εργασίας.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής ορίζει εγγράφως τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
(ΥΠ∆), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εφαρµογή και λειτουργία του
ΣΠ∆. Βασικές ευθύνες του ΥΠ∆ είναι:


να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ έχουν καθιερωθεί, εφαρµόζονται
και τηρούνται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001,



να δίνει αναφορά στην ανώτατη διοίκηση σχετικά µε την επίδοση του ΣΠ∆,
προκειµένου η αυτή να είναι σε θέση να προβεί σε ανασκόπηση και βελτίωσή
του.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ορίζει επίσης εγγράφως και τα µέλη της Οµάδας
Περιβάλλοντος, τα οποία παρέχουν υποστήριξη στον ΥΠ∆ σε θέµατα ανάπτυξης,
εφαρµογής και λειτουργίας του ΣΠ∆.
Ο ΥΠ∆ στη συνέχεια, ορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των µελών της Οµάδας
Περιβάλλοντος και άλλων κατά περίπτωση αρµοδίων. Οι αρµόδιοι των επιµέρους
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προγραµµάτων και σχεδίων δράσης ορίζονται µέσα από τα περιβαλλοντικά
προγράµµατα.
Ο ΥΠ∆ καταγράφει τους ρόλους και τις ευθύνες των µελών της Οµάδας
Περιβάλλοντος και άλλων κατά περίπτωση αρµοδίων στο Μητρώο Αρµοδιοτήτων
και το Οργανόγραµµα ΣΠ∆. Γνωστοποιεί επίσης τους ρόλους και τις ευθύνες στα
εµπλεκόµενα µέλη του προσωπικού αποστέλλοντας τους τα σχετικά έντυπα. Σε
περίπτωση διαφωνίας αναφορικά µε τους προγραµµατισµένους ρόλους και ευθύνες
στα πλαίσια του ΣΠ∆, υπεύθυνος επίλυσης της διαφωνίας είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής
ή ο Τεχνικός ∆ιευθυντής.
Τα µέλη του προσωπικού που ορίζονται υπεύθυνα για συγκεκριµένες διαδικασίες και
ενέργειες στα πλαίσια του ΣΠ∆, λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σύµφωνα µε
τη διαδικασία «Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση».
Κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση, και κατόπιν σχετικής
αναφοράς από τον ΥΠ∆, ο Γενικός ∆ιευθυντής εξετάζει την ανάγκη αλλαγής του
ΥΠ∆ ή/ και των µελών της Οµάδας Περιβάλλοντος. Εφόσον προκύψει ανάγκη
αλλαγής ορίζεται στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης.
Μετά την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠ∆, ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την
ανασκόπηση των συγκεκριµένων ρόλων και ευθυνών των µελών της Οµάδας
Περιβάλλοντος και των κατά περίπτωση αρµοδίων. Ανάλογα µε τις ανάγκες και την
πολυπλοκότητα ενδεχοµένως της εκάστοτε περιβαλλοντικής θέσης εργασίας ο ΥΠ∆
συντάσσει, όπου απαιτείται, αναλυτικότερες οδηγίες εργασίας για κάθε έναν
εργαζόµενο.
Ο ΥΠ∆ συντονίζει την Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, εξασφαλίζει ότι οι
απαιτήσεις του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έχουν καθιερωθεί,
εφαρµόζονται και τηρούνται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 και τέλος, δίνει
αναφορά στην ανώτατη διοίκηση σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Οµάδα Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής
µέλη:


Τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης



Τον υπεύθυνο Παραγωγής



Τον υπεύθυνο Συντήρησης



Τον υπεύθυνο Βιολογικού Καθαρισµού
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Η οργανωτική δοµή του ΣΠ∆ παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.2 Οι ρόλοι και οι ευθύνες
αναθεωρούνται µόνο εφόσον απαιτούνται τροποποιήσεις ώστε να καταστεί
αποτελεσµατικότερη η λειτουργία του ΣΠ∆. Η διαδικασία τροποποίησης που
ακολουθείται είναι ίδια µε αυτή του ορισµού ρόλων και ευθυνών.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

• ∆ίοδοι επικοινωνίας

•

µεταξύ εργαζοµένων και
Οµάδας Περιβάλλοντος
αναφορικά µε θέµατα
ευαισθητοποίησης,
ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης

•
•

• Υπεύθυνοι για

Εγκρίνει περιβαλλοντική
πολιτική, περιβαλλοντικό
πρόγραµµα, συγκεκριµένες
διαδικασίες
Ανασκοπεί το ΣΠ∆
Ορίζει ΥΠ∆ και Οµάδα
Περιβάλλοντος

συγκεκριµένες
αρµοδιότητες λειτουργίας

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•
•
Προϊστάµε
νοι
Τµηµάτων

•
•

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Παρέχουν πληροφορίες

σχετικά µε την εφαρµογή
και τη λειτουργία του ΣΠ∆

• Αναλαµβάνουν

συγκεκριµένες ενέργειες
λειτουργίας ΣΠ∆

∆ιευθύνεται από τον ΥΠ∆
Ο ΥΠ∆ εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι
απαιτήσεις του ΣΠ∆
Ο ΥΠ∆ δίνει αναφορά στη ∆ιοίκηση
για την επίδοση του ΣΠ∆
Η Οµάδα Περιβάλλοντος σχεδιάζει,
εφαρµόζει και παρακολουθεί το ΣΠ∆

ΟΜΑ∆Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

• ∆ιενεργεί εσωτερικές

επιθεωρήσεις για να
προσδιορίσει την τήρηση των
απαιτήσεων σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001
και την σωστή εφαρµογή του
ΣΠ∆

Σχήµα 6.2 Οργανωτική δοµή του ΣΠ∆ της γαλακτοβιοµηχανίας

Ο ΥΠ∆ έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους ρόλους και τις ευθύνες στα πλαίσια
του ΣΠ∆ και σε άλλες χρονικές στιγµές εκτός της ετήσιας ανασκόπησης, εφόσον έχει
εντοπιστεί αδυναµία των αρµοδίων να εκτελέσουν τις προγραµµατισµένες ενέργειες.
Σε περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση του ίδιου του ΥΠ∆ ή µελών της
Οµάδας Περιβάλλοντος σε άλλες χρονικές στιγµές εκτός της ετήσιας ανασκόπησης,
υπεύθυνος διεκπεραίωσης αυτής της αντικατάστασης είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής ή ο
Τεχνικός ∆ιευθυντής, ο οποίος θα ενεργήσει κατόπιν αναφοράς του ΥΠ∆.
Υπεύθυνος για την αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων και εντύπων είναι ο ΥΠ∆.
Το Μητρώο Αρµοδιοτήτων, το Οργανόγραµµα ΣΠ∆, καθώς και όποια άλλα έντυπα
έχουν σχέση µε τους ρόλους και τις ευθύνες του προσωπικού στα πλαίσια του ΣΠ∆
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καταχωρούνται από τον ΥΠ∆ στο Αρχείο Ευθυνών ΣΠ∆ για δύο (2) έτη. Κάθε
εργαζόµενος υποχρεούται να κρατάει τα έγγραφα που αφορούν τις αρµοδιότητες του
στα πλαίσια του ΣΠ∆ σε κατάλληλο µέρος (π.χ. γραφείο τµήµατος, αποδυτήρια,
κλπ.) στον χώρο εργασίας του.
6.4.2 Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση
Η

εφαρµόζει

εταιρεία

και

διατηρεί

τη

διαδικασία

«Εκπαίδευση

και

Ευαισθητοποίηση» για να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόµενος είναι κατάλληλα
καταρτισµένος στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του.
Πιο συγκεκριµένα, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος
και τους κατά περίπτωση αρµοδίους αναλύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
εργαζοµένων και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καταγράφονται στο Μητρώο
Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίζονται στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:


Ευαισθητοποίηση σε θέµατα ΣΠ∆ και διαχείρισης περιβάλλοντος



Εκπαίδευση στην εφαρµογή και λειτουργία του ΣΠ∆



Εκπαίδευση σε συγκεκριµένες ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος συντάσσει το
Συνολικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης των εργαζοµένων και το Ατοµικό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο. Το ατοµικό πρόγραµµα καταρτίζεται σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αναγκών και την εκπαίδευση που έχει λάβει ο
εργαζόµενος στο παρελθόν, π.χ. παρακολούθηση σεµιναρίων, πιστοποιητικά
εκπαίδευσης κλπ.
Η εκπαίδευση πρέπει να έχει πολύπλευρο χαρακτήρα και στα πλαίσια αυτά κάποιο
τµήµα της εκπαίδευσης, όπως οι πρώτες βοήθειες και η τεχνητή αναπνοή, παρέχεται
από ειδικούς. Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις όχι µόνο θα διαπιστώνονται, αλλά και θα
εκτελούνται. Η εκπαίδευση παρέχεται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο και µε
συµµετοχή

εξωτερικού

ειδικού

συνεργάτη

(συµβούλου)

εφόσον

κρίνεται

απαραίτητο. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση παρέχεται από πλήθος πηγών ανάλογα µε
την ειδικότητα και τον αριθµό των εργαζοµένων. Όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός
εργαζοµένων που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, είναι πιο συµφέρον από
οικονοµική άποψη να υπάρχει µια οµάδα εκπαίδευσης (τµήµα εκπαίδευσης) η οποία
να παρέχει το µεγαλύτερο µέρος της. Όταν ο αριθµός των εργαζοµένων είναι
µικρότερος, τότε ο ΥΠ∆ µπορεί να αναλάβει την εκπαίδευση. Το τµήµα
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περιβάλλοντος παρέχει διάφορες κατηγορίες εκπαίδευσης ανάλογα µε το φόρτο
εργασίας και τις υπάρχουσες ανάγκες. Οι σύµβουλοι µπορούν να παρέχουν
εκπαίδευση εντός και εκτός της βιοµηχανίας.
Οι εκπαιδευτικές ώρες καταγράφονται προς συµµόρφωση µε τους νόµους. Μαζί µε
το όνοµα καταγράφονται στο αρχείο ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, η
αρµοδιότητα, η περιγραφή της εργασίας και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις της.
Υπολογίζονται οι συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ανά κατηγορία και αναφέρονται στη
διεύθυνση. Καθορίζεται ένας συγκεκριµένος αριθµός ωρών για κάθε εργαζόµενο
ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτός ο στόχος εκπληρώθηκε. Εάν είναι εφικτό,
καταχωρούνται το όνοµα του εργαζόµενου και οι ώρες της απαιτούµενης
εκπαίδευσης σε µια βάση δεδοµένων σε υπολογιστή, ώστε να διαπιστώνεται σε κάθε
χρονική στιγµή εάν ο συγκεκριµένος εργαζόµενος έχει εκπαιδευτεί επαρκώς.
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών ενηµερώνεται εκ νέου εφόσον προκύψει µία
από τις ακόλουθες αλλαγές:


πρόσληψη νέου προσωπικού



αλλαγή ρόλου και ευθυνών εργαζοµένου στα πλαίσια του ΣΠ∆



εφαρµογή νέων/ τροποποιηµένων λειτουργιών και δραστηριοτήτων



ανάπτυξη νέων/ τροποποιηµένων προϊόντων και εξοπλισµού



εφαρµογή νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν το περιβάλλον

Όσον αφορά την πρόσληψη νέου προσωπικού, είναι ευθύνη του ∆ιευθυντή
Τµήµατος να ενηµερώνει τον ΥΠ∆ για την εν λόγω πρόσληψη.
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών πραγµατοποιείται µέσα σε δύο µήνες από
την ισχύ της αλλαγής.
Το πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ενηµερώνεται µε βάση τις
αλλαγές

στην

ανάλυση

αναγκών

εκπαίδευσης

και

ευαισθητοποίησης

και

ακολουθώντας τα ίδια βήµατα που προδιαγράφονται από τη διαδικασία της
εκπαίδευσης όσον αφορά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Η

ενηµέρωση

του

προγράµµατος

εκπαίδευσης

και

ευαισθητοποίησης

πραγµατοποιείται µέσα σε ένα µήνα από την ενηµέρωση της ανάλυσης των
εκπαιδευτικών αναγκών.
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6.4.3 Επικοινωνία
Η γαλακτοβιοµηχανία αναγνωρίζει την σηµασία της επικοινωνίας τόσο στο
εσωτερικό όσο στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως συµβαίνει
παραδείγµατος χάριν µε τους εργαζοµένους, τους πελάτες, τους προµηθευτές, την
τοπική κοινωνία και τις αρχές. Ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για τη λήψη και τεκµηρίωση
της επικοινωνίας σχετικά µε το περιβάλλον από εξωτερικούς και εσωτερικούς φορείς
καθώς και για την ανταπόκριση σε αυτήν. Παράλληλα, ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για
την διερεύνηση σχετικών παραπόνων και την τήρηση αρχείου παραπόνων.


Εσωτερική Επικοινωνία

Αρµόδιος για την εσωτερική επικοινωνία και τη µεταφορά πληροφοριών µεταξύ των
εµπλεκοµένων µελών στην εφαρµογή του Σ∆Π είναι ο ΥΠ∆, ο οποίος σε συνεργασία
µε την οµάδα περιβάλλοντος φροντίζει να ενηµερώνει το προσωπικό σχετικά µε
περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς και σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς στόχους και
την πολιτική της εταιρείας. Η ενηµέρωση αυτή πραγµατοποιείται µέσω
εκπαιδευτικών συναντήσεων, συσκέψεων, αναρτήσεων στους χώρους εργασίας ή
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα µέσα µεταφοράς των πληροφοριών στους
αποδέκτες ορίζονται από τον ΥΠ∆.
Παράλληλα, ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση τυχόν αιτηµάτων ή
παραπόνων του προσωπικού, καθώς και την τήρηση του αρχείου παραπόνων όπου
αυτά καταγράφονται.


Εξωτερική επικοινωνία

Χρησιµοποιώντας το µητρώο προγραµµατισµού εξωτερικής επικοινωνίας ο ΥΠ∆
ορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να µεταφερθούν σε ενδιαφερόµενα µέρη ή
αρµόδιους φορείς, όπως οι πελάτες, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπηρεσίες κλπ. Οι πληροφορίες µπορούν να
περιλαµβάνουν γενικά θέµατα διαχείρισης του περιβάλλοντος και λειτουργίας του
ΣΠ∆, όπως τη δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής, ή συγκεκριµένα θέµατα, όπως
περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους ή την περιβαλλοντική επίδοση της
επιχείρησης. Επιπλέον, ο ΥΠ∆ είναι αρµόδιος για τυχόν ερωτήσεις, αιτήµατα,
πληροφορίες ή παρατηρήσεις από τρίτους σχετικά µε το περιβάλλον και το ΣΠ∆ της
επιχείρησης.
Το τµήµα δηµοσίων σχέσεων συλλέγει όλη την πληροφόρηση από τους εξωτερικούς
παράγοντες και µεταφέρει τα σχόλια στο τµήµα περιβάλλοντος, το οποίο ερευνά και
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απαντά σε όλους τους εξωτερικούς φορείς, υπό την επίβλεψη του τµήµατος
δηµοσίων σχέσεων.
Όσον αφορά την επικοινωνία µε τους πελάτες, η εταιρεία µπορεί να επιδείξει την
πιστοποίηση που διαθέτει κατά ISO για περιβαλλοντική διαχείριση. Ωστόσο, πολλές
ερωτήσεις που αφορούν διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα απαιτούν έρευνα και
συγκεκριµένες απαντήσεις. Απαιτείται η ύπαρξη ενός κατάλληλου συστήµατος
ανίχνευσης έτσι ώστε όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις των πελατών να
καταγράφονται κατά όνοµα, ηµεροµηνία και θέµα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η
απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις των πελατών που αφορούν το περιβάλλον να δίνεται
από µία συγκεκριµένη οµάδα εργαζοµένων ώστε να υπάρχει συνέπεια και ακρίβεια.
Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει τους πελάτες της για οποιαδήποτε
επιβλαβή χηµική ένωση υπάρχει στα προϊόντα ή τα υλικά συσκευασιών. Η
συµπλήρωση εντύπων µε τα στοιχεία ασφάλειας των υλικών (Material Safety Data
Sheet, MSDS) είναι η πιο συνήθης αντιµετώπιση αυτού του θέµατος. Ο πελάτης
προτρέπεται να ανακυκλώνει, να επαναχρησιµοποιεί, ή να απαλλάσσεται από το
προϊόν µε τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Οποιοσδήποτε γίνεται αποδέκτης ερώτησης κάποιου πελάτη πρέπει να καταγράψει
όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και να τις προωθήσει στο τµήµα
περιβάλλοντος το οποίο θα δώσει την τελική απάντηση. Το τµήµα περιβάλλοντος θα
καθορίσει εάν υπάρχει κάποια νοµοθετική ρύθµιση στα πλαίσια της οποίας θα δοθεί
η απάντηση. Εάν δεν υπάρχει κάποια νοµοθετική ρύθµιση, τότε ο αρµόδιος για τους
πελάτες θα αποφασίσει εάν συντρέχει ουσιαστικός λόγος για να δοθεί κάποια
απάντηση. Εάν δοθεί απάντηση, τότε αυτή θα πρέπει να είναι ακριβής και σε
συµφωνία µε αντίστοιχες απαντήσεις σε άλλους πελάτες. Σε ορισµένες περιπτώσεις
πιθανώς να απαιτείται κάποιος εργαστηριακός έλεγχος ή περαιτέρω έρευνα.
Όσον αφορά την επικοινωνία µε τα ΜΜΕ, είναι επιθυµητό να υπάρχει µια
καθορισµένη διαδικασία που θα διέπει τις επαφές µε τα ΜΜΕ, προτού ανακύψει ένα
ευαίσθητο θέµα, καθώς αυτού του είδους η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Σε περίπτωση αιτήµατος ή παρατήρησης, αυτό µεταφέρεται στο τµήµα δηµοσίων
σχέσεων, το οποίο σε συνεργασία µε την τεχνική διεύθυνση φροντίζει να απαντά µε
συντοµία και σαφήνεια.
Τέλος, σχετικά µε την επικοινωνία µε τρίτους παράγοντες, όταν κάποιος φορέας,
δηµόσια υπηρεσία, ή περιβαλλοντική οργάνωση επικοινωνήσει µε την εταιρεία, ο
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σχολιασµός καταγράφεται και απαντάται έπειτα από ανάλυση και αιτιολόγηση του,
καταγραφή και µεταφορά στον ΥΠ∆.
6.4.4 Περιβαλλοντική τεκµηρίωση
Η γαλακτοβιοµηχανία έχει συντάξει και διατηρεί έγγραφα ώστε να επιτυγχάνεται
επαρκής τεκµηρίωση των κύριων στοιχείων του ΣΠ∆ και αλληλεπίδραση µεταξύ
αυτών. Η ιεραρχική δοµή των εγγράφων που τηρούνται στο ΣΠ∆ παρουσιάζεται στο
Σχήµα 6.3.
Όσον αφορά τα έγγραφα που έχει συντάξει και διατηρεί η βιοµηχανία γάλακτος, στο
Επίπεδο 1 συντάσσεται το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, το οποίο
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον σκοπό σύνταξης του εγχειριδίου ΣΠ∆, την
περιβαλλοντική πολιτική, στοιχεία για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη
λειτουργία του ΣΠ∆, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την ανασκόπηση του ΣΠ∆ από
τη διοίκηση.

Επίπεδο 1
Εγχειρίδιο
Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης (ΕΠ∆)

Επίπεδο 2
Γενικές ∆ιαδικασίες (Γ∆) και Περιβαλλοντικές
∆ιαδικασίες (Π∆)

Επίπεδο 3
Οδηγίες Εργασίας (ΟΕ)

Επίπεδο 4
Έντυπα (Ε): Μητρώα παρακολούθησης, Κατάλογοι, Σχέδια, πρακτικά,
κτλεκθέσεις, µητρώα πτυχών, κλπ.

Σχήµα 6.3 Ιεραρχική δοµή εγγράφων ΣΠ∆ της βιοµηχανίας γάλακτος

Επιπλέον το εγχειρίδιο περιλαµβάνει παραρτήµατα τα οποία εµπεριέχουν στοιχεία
για την οργανωτική δοµή του ΣΠ∆, τον πίνακα αντιστοιχίας των διαδικασιών και
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απαιτήσεων κατά ISO 14001, τον κατάλογο διαδικασιών και οδηγιών εργασίας, των
αρχείων του ΣΠ∆ και τον κατάλογο των προτύπων.
Στο 2ο επίπεδο η γαλακτοβιοµηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Γενικές και
Περιβαλλοντικές ∆ιαδικασίες, οι οποίες αφορούν τους Ρόλους και τις Ευθύνες του
προσωπικού, την Ανασκόπηση του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση, την εσωτερική και
εξωτερική Επικοινωνία, τον Έλεγχο Εγγράφων ΣΠ∆, το Μητρώο Περιβαλλοντικής
Νοµοθεσίας, τις Μη Συµµορφώσεις και ∆ιορθωτικές Ενέργειες κτλ.
Επιπλέον η βιοµηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Περιβαλλοντικές ∆ιαδικασίες οι
οποίες βασίζονται στις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της όπως η
∆ιαχείριση των αερίων εκποµπών, των στερεών απορριµµάτων, των υγρών
αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων κτλ.
Στο 3ο επίπεδο η γαλακτοβιοµηχανία έχει συντάξει και διατηρεί Οδηγίες Εργασίας
που αφορούν την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών, τη διενέργεια
εσωτερικής επιθεώρησης και τις δραστηριότητες του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης.
Στο 4ο επίπεδο περιλαµβάνονται όλα τα έντυπα και τα µητρώα που έχει συντάξει και
διατηρεί η γαλακτοβιοµηχανία και τα οποία επισυνάπτονται µε τις σχετικές Γενικές ή
Περιβαλλοντικές ∆ιαδικασίες.
6.4.5 Έλεγχος εγγράφων
Η γαλακτοβιοµηχανία εφαρµόζει και διατηρεί διαδικασία διαχείρισης των εγγράφων
τεκµηρίωσης ΣΠ∆ που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 14001. Στη διαδικασία αυτή
ορίζεται

µε

σαφήνεια

ο

τρόπος

έκδοσης,

κωδικοποίησης,

τροποποίησης,

αναθεώρησης και διανοµής των εγγράφων. Τη συνολική ευθύνη της διαδικασίας για
τον έλεγχο των εγγράφων και την τήρηση των αρχείων έχει ο ΥΠ∆.
6.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος
Η γαλακτοβιοµηχανία εφαρµόζει και διατηρεί µία σειρά από διαδικασίες
(Περιβαλλοντικές ∆ιαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας) µε στόχο τη συντονισµένη
δράση και τον αποτελεσµατικό έλεγχο, την τεκµηρίωση και την παρακολούθηση των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης που είναι συνδεδεµένες µε τις
σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι λειτουργίες
και δραστηριότητες διεξάγονται σε συµφωνία µε την περιβαλλοντική πολιτική και
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τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης. Ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος
για τη διανοµή των εγγράφων στους κατά περίπτωση αρµοδίους.
Λειτουργίες και δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται µε τις σηµαντικές
περιβαλλοντικές πλευρές είναι οι εξής:


∆ιαχείριση αερίων εκποµπών



∆ιαχείριση στερεών απορριµµάτων



∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων

 Κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων
∆ιαχείριση αερίων εκποµπών
Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό τον έλεγχο των αερίων εκποµπών της επιχείρησης.
Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει:


τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης που
ευθύνονται για την παραγωγή των αερίων εκποµπών



τη µέτρηση των αερίων εκποµπών



τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

Οι βασικές διεργασίες παραγωγής αερίων εκποµπών είναι η λειτουργία των
λεβητοστασίων και η χρήση των οχηµάτων.
Όσον αφορά τη λειτουργία των λεβητοστασίων, οι αέριες εκποµπές προέρχονται από
την καύση των καυσίµων. Οι αέριοι ρυπαντές, στην περίπτωση αυτή, περιλαµβάνουν
το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SΟx)
και αιωρούµενα σωµατίδια (αιθάλη).
Όσον αφορά τη χρήση οχηµάτων, οι αέριοι ρυπαντές είναι τα καυσαέρια των
οχηµάτων (CO2, CO, PM, οξείδια του αζώτου και του θείου).
Για τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων και µηχανηµάτων της επιχείρησης που
παράγουν αέριους ρύπους, στα πλαίσια καταγραφής της Αρχικής Περιβαλλοντικής
Ανάλυσης και στη συνέχεια του προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πλευρών και
επιπτώσεων, ο ΥΠ∆ και οι υπόλοιποι αρµόδιοι εξετάζουν και εντοπίζουν τις
δραστηριότητες ή τα µηχανήµατα της επιχείρησης που οδηγούν στην παραγωγή
αερίων εκποµπών.
Σχετικά µε τον έλεγχο των αερίων εκποµπών από τους καυστήρες, προβλέπεται
ετήσια συντήρηση των καυστήρων η οποία καταγράφεται σε θεωρηµένο βιβλίο
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µετρήσεων και συντηρήσεων. Η συντήρηση γίνεται από εξωτερικό συνεργείο. Κατά
τη συντήρηση των καυστήρων πραγµατοποιούνται µετρήσεις και γίνεται έλεγχος των
τιµών µε τις οριακές εκποµπές της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας. Το
θεωρηµένο βιβλίο µετρήσεων συµπληρώνεται από τους αρµόδιους ανά βάρδια.
Γίνονται µετρήσεις
-

Του δείκτη αιθάλης στα καυσαέρια κατά Bacharach (µαζούτ, ντήζελ, αέριο)

-

Της κατά όγκο περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 ή σε οξυγόνο (µαζούτ,
ντήζελ, αέριο)

-

της θερµοκρασίας των καυσαερίων εξόδου από το λέβητα (µαζούτ, ντήζελ,
αέριο)

Ο ΥΠ∆ είναι αρµόδιος για τον συντονισµό των δράσεων ελέγχου των αερίων
εκποµπών και την τήρηση αρχείων µε τις µετρήσεις που διεξάγονται.
Σχετικά µε τον έλεγχο των αέριων εκποµπών από την καύση συµβατικών καυσίµων
στα οχήµατα πρέπει:


να γίνεται τακτική συντήρηση των οχηµάτων



για κάθε όχηµα να πληρούνται όλοι οι όροι που αναγράφονται στις άδειες
κυκλοφορίας.



να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι των οχηµάτων στο ΚΤΕΟ και στις κάρτες
καυσαερίων.

Επιπλέον οι αρµόδιοι πρέπει να συµπληρώνουν έντυπο συντήρησης των οχηµάτων.
Σε περίπτωση που για την συντήρηση χρειαστεί η επέµβαση εξωτερικού φορέα,
κρατούνται τα τιµολόγια στο αρχείο συντήρησης οχηµάτων. Οι άδειες κυκλοφορίας
και οι κάρτες βρίσκονται στα οχήµατα. Ο αρµόδιος που έχει οριστεί κρατά κατάλογο
των οχηµάτων στον οποίο αναγράφονται οι ηµεροµηνίες στις οποίες ανανεώνονται οι
κάρτες καυσαερίων και οι άδειες κυκλοφορίας. Ο ΥΠ∆ κρατά αντίγραφο του
καταλόγου αυτού.
Σχετικά µε τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού ο υπεύθυνος συντήρησης ακολουθεί
πρόγραµµα συντήρησης για όλα τα µηχανήµατα της επιχείρησης και συµπληρώνει το
σχετικό έντυπο συντήρησης.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο εµφανίστηκε η απόκλιση
εξετάζει το µέγεθος της απόκλισης και τις συνέπειες της. Σε περίπτωση µη
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συµµόρφωσης ή δυνητικής µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία για τη διαχείριση των αερίων εκποµπών ή το Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ εφαρµόζει τη ∆ιαδικασία Μη Συµµόρφωσης και ∆ιορθωτικών
Ενεργειών. Στην περίπτωση που το µέγεθος της απόκλισης προκαλεί συνέπειες οι
οποίες συµµορφώνονται µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ή το
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του
τµήµατος διερευνούν τα αίτια της απόκλισης και φροντίζουν για τη διόρθωσή της
ακολουθώντας την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία.
Η διαχείριση των αερίων ρύπων της βιοµηχανίας γάλακτος παρουσιάζεται σχηµατικά
ως εξής:
Αέριες εκποµπές

καταγραφή σε θεωρηµένο
βιβλίο µετρήσεων

CO, CO2
αιθάλη, ΡΜ

συντήρηση οχηµάτων και
έλεγχοι ΚΤΕΟ

VOCs
NOx, SOx
N2, NH3

∆ιαχείριση
αερίων
εκποµπών

CFCs
φρέον

έλεγχος και σύγκριση µε
οριακές τιµές
νοµοθεσίας

έλεγχος δεξαµενών και
αγωγών αµµωνίας

Σχήµα 6.4 ∆ιαχείριση των αερίων ρύπων της γαλακτοβιοµηχανίας

Ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των αρµοδίων για τον έλεγχο των
αεριών εκποµπών. Η εκπαίδευση των αρµοδίων γίνεται µε βάση τη ∆ιαδικασία
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.
Οι αρµόδιοι τηρούν θεωρηµένο βιβλίο καταγραφής των µετρήσεων στους καυστήρες
για πέντε (5) έτη και ο ΥΠ∆ ενηµερώνεται από αυτούς για τις παραγόµενες αέριες
εκποµπές στους καυστήρες. Ο ΥΠ∆ φροντίζει να ενηµερώνει τους αρµόδιους των
µετρήσεων για τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία. Επιπλέον
ο αρµόδιος για την τήρηση αρχείου µε το έντυπο συντήρησης οχηµάτων, τα
τιµολόγια των εξωτερικών συνεργείων, τον κατάλογο οχηµάτων µε στοιχεία για τις
κάρτες καυσαερίων και τις άδειες κυκλοφορίας κρατά το αρχείο για πέντε (5) έτη. Ο
ΥΠ∆ διατηρεί επίσης αντίγραφο του καταλόγου για (5) έτη. Τέλος, ο υπεύθυνος για
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την συµπλήρωση του εντύπου συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού τηρεί αρχείο
συντήρησης για (5) έτη.
∆ιαχείριση στερεών απορριµµάτων
Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης που ευθύνονται για την παραγωγή στερεών απορριµµάτων, την
καταγραφή των στερεών απορριµµάτων που παράγει η επιχείρηση (είδος και
ποσότητα) και την ορθή διαχείριση (ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, πώληση,
διάθεση σε εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης) τους µε βάση την σχετική
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:
Στερεά απορρίµατα
σε
καθαρισµού
ς βιολογικού
υς
φο
διάθεση ιλύο
ρό
ι κτηνοτ
γεωργούς κα

διάφορα είδη
συσκευασιών
τυρόγαλο

πώληση τυρογάλακτος σε κτηνοτρόφους

δοχεία, βαρέλια
ηλεκτρολογικά υλικά

παλαιά ψυγεία και
οχήµατα
ελαστικά

∆ιαχείριση
στερεών
απορριµάτων

επανεπεξεργασία επιστρεφόµενων και
τυρογάλακτος
συγκέντρωση απορριµάτων
απόρριψη απορριµάτων σε χώρους
υγειονοµικής ταφής

επιστροφόµενα προϊόντα
πώληση επιστρεφόµ
ενων προϊόντων
για ζωοτροφή

Σχήµα 6.5 ∆ιαχείριση των στερεών απορριµάτων της γαλακτοβιοµηχανίας

Για τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στα πλαίσια της
καταγραφής της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και στη συνέχεια του
προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, ο ΥΠ∆ και οι
υπόλοιποι αρµόδιοι εξετάζουν και εντοπίζουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης
που οδηγούν στην παραγωγή στερεών απορριµµάτων.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των παραγόµενων ποσοτήτων στερεών
απορριµµάτων και την εφαρµογή Περιβαλλοντικού Προγράµµατος, οι ποσότητες
των παραγόµενων στερεών απορριµµάτων υπολογίζονται και καταγράφονται στο
έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων. Ο ΥΠ∆ και η Οµάδα Περιβάλλοντος
θέτουν περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους µε βάση την αξιολόγηση των
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Περιβαλλοντικών Πλευρών. Στα πλαίσια των εσωτερικών ελέγχων εξετάζεται αν τα
µέτρα διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων εφαρµόζονται σωστά. Ο ΥΠ∆
παρακολουθεί την πρόοδο των µέτρων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
και τηρεί τα απαραίτητα αρχεία τεκµηρίωσης.
Τα στερεά απορρίµµατα συλλέγονται από τους χώρους παραγωγής τους και
διαχωρίζονται. Πιο συγκεκριµένα, για τη συλλογή των στερεών απορριµµάτων
απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστών χώρων µε κατάλληλη σήµανση. Υπεύθυνος για
την συλλογή, την κατάλληλη σήµανση και χωροθέτησή των στερεών απορριµµάτων
εντός των κτιρίων αλλά και στους εξωτερικούς χώρους είναι ο ΥΠ∆ και οι αρµόδιοι
που έχουν οριστεί. Ο ΥΠ∆ συντονίζει τις ενέργειες και διενεργεί ελέγχους. Το
προσωπικό ενηµερώνεται για την ορθή διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Η
ενηµέρωση γίνεται µέσα από την εκπαίδευση του προσωπικού, συµπληρώνεται το
σχετικό έντυπο εκπαίδευσης και τηρείται αρχείο. Ευθύνη για τη συλλογή, το
διαχωρισµό και την απόρριψη των απορριµµάτων στους κατάλληλους κάδους έχουν
όλοι οι υπεύθυνοι των τµηµάτων καθώς και το σύνολο του προσωπικού.
Στερεά απορρίµµατα (π.χ. δοχεία, στουπιά, κ.λ.π.) που εµπεριέχουν χηµικές ουσίες,
χρησιµοποιηµένα λάδια ή άλλες επικίνδυνες ουσίες (π.χ. τοξικές, καρκινογόνες,
κ.λ.π) τοποθετούνται σε ξεχωριστούς στεγασµένους χώρους µε κατάλληλη σήµανση
και σε στεγανό έδαφος. Επιπλέον, στερεά απορρίµµατα από τα οποία µπορεί να
προκληθεί διαρροή κάποιας χηµικής ουσίας ή λαδιού (π.χ. χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες, παροπλισµένος εξοπλισµός, κ.λ.π) τοποθετούνται σε ξεχωριστούς
στεγασµένους χώρους µε κατάλληλη σήµανση και σε στεγανό έδαφος. Υπεύθυνος
για την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των ειδικών στερεών απορριµµάτων είναι ο
ΥΠ∆ και οι υπεύθυνοι των τµηµάτων που τα παράγουν. Οι ποσότητες των ειδικών
στερεών απορριµµάτων αναγράφονται στα πιστοποιητικά διάθεσής τους και
καταγράφονται στο έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων από τον υπεύθυνο
του κάθε τµήµατος. Τα έντυπα αυτά κρατούνται από τους προϊσταµένους των
τµηµάτων σε σχετικό αρχείο. Αντίγραφο των αρχείων λαµβάνει ο ΥΠ∆.
Όσον αφορά την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων,
στόχος είναι η µέγιστη δυνατή επαναχρησιµοποίηση τους. Εξετάζεται αν κάποια από
τα στερεά απορρίµµατα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από την ίδια την
επιχείρηση. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επαναχρησιµοποίηση, τα στερεά
απορρίµµατα δίνονται σε εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Επιπλέον το χαρτί
(γραφείου, συσκευασιών, κ.λ.π.), το πλαστικό συσκευασίας (π.χ. κύπελλα, καπάκια)
και το ξύλο ανακυκλώνονται. Υπεύθυνος για την ανακύκλωση των στερεών
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απορριµµάτων είναι ο ΥΠ∆. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων που είναι υπεύθυνοι για
την παραγωγή στερεών απορριµµάτων τηρούν αρχείο µε τις ποσότητες που
επαναχρησιµοποιούνται ή ανακυκλώνονται. Ο ΥΠ∆ λαµβάνει αντίγραφα των
εντύπων.
Κάποια από τα παραγόµενα στερεά απορρίµµατα οδηγούνται προς πώληση. Η
πώληση πραγµατοποείται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης. Οι προς
πώληση ποσότητες καταγράφονται από τους προϊσταµένους των τµηµάτων στο
έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων και ο ΥΠ∆ λαµβάνει αντίγραφα των
εντύπων.
Τα

στερεά

απορρίµµατα

που

δεν

επαναχρησιµοποιούνται,

πωλούνται

ή

ανακυκλώνονται διατίθενται στο χώρο υγειονοµικής ταφής. Η τελική διάθεση γίνεται
σε εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης. Σε καµία περίπτωση δεν εµπεριέχονται
ειδικά απόβλητα στις ποσότητες των στερεών απορριµµάτων που διατίθενται στο
χώρο υγειονοµικής ταφής. Οι ποσότητες των απορριµµάτων που οδηγούνται προς
απόρριψη καταγράφονται στο έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων από τους
προϊσταµένους των τµηµάτων. Αντίγραφα των εντύπων λαµβάνει ο ΥΠ∆.
Σχετικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού, υπεύθυνος είναι ο ΥΠ∆. Η εκπαίδευση
του προσωπικού γίνεται µε βάση τη διαδικασία Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο εµφανίστηκε η απόκλιση
εξετάζει το µέγεθος της απόκλισης και τις συνέπειες της. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης ή δυνητικής µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία για τη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων ή το Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ εφαρµόζει τη διαδικασία Μη Συµµόρφωσης και ∆ιορθωτικών
Ενεργειών. Στην περίπτωση που το µέγεθος της απόκλισης προκαλεί συνέπειες οι
οποίες συµµορφώνονται µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ή το
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του
τµήµατος διερευνούν τα αίτια της απόκλισης και φροντίζουν για τη διόρθωσή της
ακολουθώντας την αντίστοιχη Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία.
Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων διατηρούν αρχείο καταγραφής των στερεών
απορριµµάτων. Αντίγραφο των αρχείων λαµβάνει ο ΥΠ∆. Οι προϊστάµενοι των
τµηµάτων κρατούν τα αρχεία για ένα (1) έτος και ο ΥΠ∆ για πέντε (5) έτη.
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∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων
Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων λειτουργίας
της επιχείρησης που ευθύνονται για την παραγωγή υγρών αποβλήτων, την
καταγραφή των υγρών αποβλήτων που παράγονται (είδος, σύσταση και ποσότητα)
και την ορθή διαχείριση τους (επαναχρησιµοποίηση, πώληση, διάθεση σε
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης) µε βάση την σχετική Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.6.
Για τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που παράγουν υγρά
απόβλητα, στα πλαίσια καταγραφής της Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και
στη συνέχεια του προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, ο
ΥΠ∆ και οι υπόλοιποι αρµόδιοι εξετάζουν και εντοπίζουν τις δραστηριότητες της
επιχείρησης που οδηγούν στην παραγωγή υγρών αποβλήτων.
Υγρά απόβλητα

επεξεργασία στη µονάδα
βιολογικού καθαρισµού

λιπαντικά, λάδια
νερόγαλο

πώληση γάλακτος και χυµών
σε κτηνοτρόφους

βουτυρόγαλο
νιτρικό οξύ
καυστικό νάτριο

∆ιαχείριση
υγρών
αποβλήτων

νερό µε κατάλοιπα
επιστροφόµενα
προϊόντα

αξιοποίηση επιστροφών στην
παραγωγική διαδικασία

απόρριψη στο δίκτυο
αποχέτευσης

Σχήµα 6.6 ∆ιαχείριση των υγρών αποβλήτων της γαλακτοβιοµηχανίας

Στα τµήµατα παραγωγής υγρών αποβλήτων εγκαθίσταται σύστηµα παρακολούθησης
των παραγόµενων υγρών αποβλήτων. Καταγράφονται οι παραγόµενες ποσότητες και
περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισής τους στο έντυπο καταγραφής υγρών αποβλήτων.
Αρµόδιοι για την συµπλήρωση του εντύπου καταγραφής υγρών αποβλήτων είναι οι
προϊστάµενοι των τµηµάτων. Ο ΥΠ∆ παρακολουθεί την πρόοδο των µέτρων και την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά τη συγκεκριµένη κατηγορία
αποβλήτων και λαµβάνει από τους προϊσταµένους των τµηµάτων αντίγραφα των
εντύπων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.
Σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας βιολογικού καθαρισµού, συµπληρώνονται στο
σχετικό έντυπο καταγραφής υγρών αποβλήτων οι ποσότητες και το είδος των υγρών
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αποβλήτων που οδηγούνται στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού καθώς και οι
δραστηριότητες και τα τµήµατα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή τους. Γίνονται
έλεγχοι των υγρών αποβλήτων και πραγµατοποιούνται µετρήσεις που αφορούν την
περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε: χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD),
βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD), pH και αιωρούµενα στερεά SS. Τηρείται
θεωρηµένο

βιβλίο

καταχωρήσεων

και

παρακολουθούνται

τα

όρια

των

συγκεντρώσεων µε βάση την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Αρµόδιος για την τήρηση
των οριακών τιµών της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας είναι ο υπεύθυνος
λειτουργίας της µονάδας βιολογικού καθαρισµού, ο οποίος ενηµερώνεται για την
ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία από τον ΥΠ∆.
Στην κατηγορία των ειδικών υγρών αποβλήτων ανήκουν επίσης οι χηµικές ουσίες
και τα χρησιµοποιηµένα λάδια. Από την εταιρεία εξασφαλίζεται η ασφαλής διάθεση
των ειδικών υγρών αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, αποθηκεύονται σε κλειστά
βαρέλια ή δοχεία, σε στεγασµένο χώρο και σε στεγανό έδαφος. Οι ποσότητες των
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και των χηµικών αναγράφονται στα πιστοποιητικά
διάθεσης. Τα ειδικά υγρά απόβλητα διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο φορέα
διαχείρισης.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο εµφανίστηκε η απόκλιση
εξετάζει το µέγεθος της απόκλισης και τις συνέπειες της. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης ή δυνητικής µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ή το Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ εφαρµόζει τη διαδικασία Μη Συµµόρφωσης και ∆ιορθωτικών
Ενεργειών. Στην περίπτωση που το µέγεθος της απόκλισης προκαλεί συνέπειες οι
οποίες συµµορφώνονται µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος διερευνούν τα αίτια της απόκλισης και
φροντίζουν για τη διόρθωσή της ακολουθώντας την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία.
Για την τήρηση του αρχείου ο υπεύθυνος λειτουργίας της µονάδας βιολογικού
καθαρισµού τηρεί θεωρηµένο βιβλίο καταχωρήσεων των συγκεντρώσεων των υγρών
αποβλήτων, από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού, σε BOD, COD, pH
και στερεά SS. Το αρχείο διατηρείται για πέντε (5) έτη. Επιπλέον, οι προϊστάµενοι
των τµηµάτων στα οποία γίνεται παραγωγή υγρών αποβλήτων συµπληρώνουν το
έντυπο καταγραφής υγρών αποβλήτων και κρατούν αρχείο για ένα έτος. Ο ΥΠ∆
λαµβάνει αντίγραφα των αρχείων τα οποία διατηρεί για πέντε (5) έτη.
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Κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων
Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων λειτουργίας
της επιχείρησης που συνεπάγονται χρήση ενέργειας και καυσίµων, την καταγραφή
των ποσοτήτων ενέργειας και καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες
της επιχείρησης και την εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων.
Όσον αφορά τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που συνεπάγονται
τη χρήση ενέργειας και καυσίµων, στα πλαίσια καταγραφής της Αρχικής
Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και του προσδιορισµού των περιβαλλοντικών πλευρών
και επιπτώσεων, ο ΥΠ∆ και οι υπόλοιποι αρµόδιοι εξετάζουν και εντοπίζουν τις
δραστηριότητες της επιχείρησης που οδηγούν στη χρήση ενέργειας και καυσίµων.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων κατανάλωσης
ενέργειας και καυσίµων, εγκαθίστανται σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής
της µηνιαίας και ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων απο τους αρµόδιους.
Ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των ετήσιων ποσοτήτων κατανάλωσης
ενέργειας και καυσίµων. Πιο συγκεκριµένα, ο ΥΠ∆ κανονικοποιεί τις ετήσιες
ποσότητες κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων µε σκοπό την δηµιουργία δεικτών
κατανάλωσης.
Στα πλαίσια εξοικονόµησης ενέργειας και καυσίµων ενδείκνυται η χρήση
ανανεώσιµων

πηγών

ενέργειας,

εναλλακτικών

καυσίµων

ή

αλλαγές

στο

µηχανολογικό εξοπλισµό και στις µεθόδους συντήρησης µε σκοπό τη βελτίωση της
απόδοσης των µηχανηµάτων. Οι ετήσιοι δείκτες κατανάλωσης ενέργειας και
καυσίµων αποδεικνύουν την ενδεχόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων σε
συνάρτηση µε την δραστηριότητα της επιχείρησης.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο εµφανίστηκε η απόκλιση
εξετάζει το µέγεθος της απόκλισης και τις συνέπειες αυτής. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης ή δυνητικής µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Περιβαλλοντική
Νοµοθεσία ή το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ εφαρµόζει τη διαδικασία Μη
Συµµόρφωση και ∆ιορθωτικές Ενέργειες. Στην περίπτωση που το µέγεθος της
απόκλισης προκαλεί συνέπειες οι οποίες συµµορφώνονται µε την ισχύουσα
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του
τµήµατος διερευνούν τα αίτια της απόκλισης και φροντίζουν για τη διόρθωσή της
ακολουθώντας την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία.
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Στα πλαίσια εφαρµογής των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και καυσίµων και της
ορθολογικής χρήσης αυτών, ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των
αρµοδίων µε βάση τη διαδικασία Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.
Τα έντυπα κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων κρατούνται από τους αρµοδίους
για ένα (1) έτος, ενώ αντίγραφο του αρχείου διατηρείται και από τον ΥΠ∆ για πέντε
(5) έτη.
6.4.7 Έκτακτα Περιστατικά
Η γαλακτοβιοµηχανία εφαρµόζει και διατηρεί διαδικασία για τα έκτακτα
περιστατικά µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών έκτακτων περιστατικών από τη
λειτουργία της, την πρόληψη και τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που απορρέουν από τέτοια περιστατικά και την κατάρτιση περιβαλλοντικών
διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και σχετικών εντύπων που σχετίζονται µε την
πρόληψη και την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Χρησιµοποιώντας την ετήσια έκθεση ανασκόπησης και το µητρώο έκτακτων
περιστατικών, ο ΥΠ∆ εντοπίζει τις λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης
για τις οποίες είναι απαραίτητη η σύνταξη και εφαρµογή διαδικασιών ώστε να
εξασφαλιστεί η ετοιµότητα της επιχείρησης στην αντιµετώπιση έκτακτων
περιστατικών.
Στη συνέχεια, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος και
τους κατά περίπτωση αρµόδιους εντοπίζει τις λειτουργίες και δραστηριότητες για τις
οποίες ήδη υπάρχουν και τηρούνται οι απαιτούµενες διαδικασίες, οδηγίες κλπ. Ο
ΥΠ∆ διασφαλίζει την ένταξη τους στο ΣΠ∆ µέσα από την ενσωµάτωση τους στο
Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικών ∆ιαδικασιών, στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εργασίας ή στα
αρχεία του ΣΠ∆.
Σε κάθε περιβαλλοντική διαδικασία και οδηγία εργασίας αναφέρεται και η
απαιτούµενη εκπαίδευση. Ο ΥΠ∆ διασφαλίζει την ένταξη θεµάτων πρόληψης και
περιορισµού των επιπτώσεων από την εκδήλωση έκτακτων περιστατικών στο
πρόγραµµα εκπαίδευσης της γαλακτοβιοµηχανίας.
Ο ΥΠ∆ καταρτίζει επίσης περιβαλλοντική διαδικασία διενέργειας ασκήσεων
αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, ανά τακτικά
χρονικά διαστήµατα ο ΥΠ∆ θα διενεργεί ασκήσεις αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών που έχουν κριθεί ότι είναι µείζονος περιβαλλοντικής σηµασίας για την
επιχείρηση.
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Στην περίπτωση που εκδηλωθεί έκτακτο περιστατικό, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση αρµόδιους συµπληρώνει το έντυπο Εκδήλωση Έκτακτων
Περιστατικών στο οποίο καταγράφονται οι λόγοι εκδήλωσης του περιστατικού, η
αποτελεσµατικότητα των τρόπων αντιµετώπισης του περιστατικού, καθώς και µέτρα
περιορισµού της πιθανότητας εκδήλωσης του περιστατικού και βελτίωσης της
αντιµετώπισης του περιστατικού. Τα συµπληρωµένα έντυπα καταχωρούνται στο
αρχείο αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον η γαλακτοβιοµηχανία
εφαρµόζει Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία για την Αντιµετώπιση των διαρροών.
Οι περιβαλλοντικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας που αφορούν την αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών ανασκοπούνται από τον ΥΠ∆ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 ετησίως µετά την ανασκόπηση του ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση,
 κάθε φορά που εκδηλώνεται έκτακτο περιστατικό.
Οι ανασκοπήσεις διενεργούνται µε βάση την ετήσια έκθεση ανασκόπησης
περιβαλλοντικών πλευρών, το µητρώο έκτακτων περιστατικών, τα έντυπα
εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών και διενέργειας ασκήσεων, καθώς και τα
αποτελέσµατα της ετήσιας ανασκόπησης του από τη ∆ιοίκηση.
Οι περιβαλλοντικές διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας θα αναθεωρούνται εφόσον
απαιτούνται τροποποιήσεις ώστε να γίνουν πιο αποτελεσµατικές. Η διαδικασία
τροποποίησης που ακολουθείται είναι ίδια µε αυτή της έκδοσης νέων εγγράφων που
περιγράφεται στη διαδικασία Έλεγχος Εγγράφων.
Όσον αφορά τη γνωστοποίηση των διαδικασιών, όλα τα µέλη του προσωπικού είναι
ενήµερα για τα µέτρα αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, εκπαιδεύονται και
συµµετέχουν

σε

ασκήσεις

µε

βάση

το

πρόγραµµα

εκπαίδευσης

και

ευαισθητοποίησης που συντάσσει ο ΥΠ∆, ενώ αναλυτικότερες οδηγίες εργασίας
δίνονται σε εργαζόµενους που έχουν ενεργό ρόλο στην αντιµετώπιση εκτάκτων
περιστατικών.
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης τηρεί κατάλογο αποδεκτών για τις
περιβαλλοντικές διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας και διανέµει τα έγγραφα βάσει
του καταλόγου αποδεκτών.
Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων είναι υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση και διανοµή
των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας στους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους του
τµήµατος τους.

127

Κεφάλαιο 6ο:Το ISO 14001 ως ΣΠ∆ της γαλακτοβιοµηχανίας

Ο ΥΠ∆ διατηρεί το αρχείο Αντιµετώπιση Έκτακτων Περιστατικών µε τα έντυπα
Εκδήλωση Έκτακτων Περιστατικών και όποια άλλα έντυπα αφορούν τη διαχείριση
και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών για πέντε (5) έτη.
Αντιµετώπιση ∆ιαρροών
Ο σκοπός της συγκεκριµένης Οδηγίας είναι η αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε
τον οποίο επιτυγχάνεται ο περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκαλούνται σε περίπτωση διαρροής. Η συγκεκριµένη Οδηγία Εργασίας
αναφέρεται σε διαρροές επικίνδυνων υλικών όπως:


Καύσιµα



Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και λιπαντικά

Οι ενέργειες που περιγράφονται στη συνέχεια εκτελούνται από τους εργαζοµένους
και αφορούν την πρόληψη και αντιµετώπιση διαρροών.
Για την πρόληψη των διαρροών, εφαρµόζονται τα εξής:


Ηµερήσιος οπτικός έλεγχος των δεξαµενών, των αγωγών και των δοχείων
αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων από τους προϊστάµενους των
τµηµάτων ή από άτοµα που έχουν οριστεί από τους προϊσταµένους.



Ο ΥΠ∆ προµηθεύει τα τµήµατα µε πριονίδι ή άµµο και στεγανά δοχεία για
την αντιµετώπιση ενδεχόµενων διαρροών και ενηµερώνει σχετικά τους
προϊσταµένους.



Οι εργαζόµενοι είναι ενήµεροι από τους προϊσταµένους για το χώρο που
φυλάσσεται το πριονίδι ή η άµµος και τα στεγανά δοχεία.



Στους χώρους αποθήκευσης της αµµωνίας υπάρχει σήµανση, ανιχνευτές
αµµωνίας για ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής και ειδικός εξοπλισµός
(στολή, αντιασφυξιογόνες µάσκες) για το προσωπικό για τις περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, γίνεται εξωτερικός έλεγχος των δεξαµενών και
των αγωγών αµµωνίας.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος αντιληφθεί διαρροή:


Χρησιµοποιεί πριονίδι ή άµµο και στεγανό δοχείο για τη συλλογή της
διαρροής.



Το χρησιµοποιηµένο πριονίδι ή η άµµος συλλέγεται σε ειδικό δοχείο για να
διατεθεί στη συνέχεια σε εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης.
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Ενηµερώνει τον προιστάµενό του τµήµατος στο οποίο εκδηλώθηκε η
διαρροή. Σε περίπτωση απουσίας του προϊσταµένου ενηµερώνει τον ΥΠ∆.

Στη συνέχεια ο προϊστάµενος του τµήµατος σε συνεργασία µε τον ΥΠ∆
συµπληρώνουν το έντυπο Έκτακτων Περιστατικών ακολουθώντας τη διαδικασία για
την πρόληψη και αντιµετώπιση των έκτακτων περιστατικών.

Αντιµετώπιση Πυρκαγιάς
Ο σκοπός της συγκεκριµένης διαδικασίας είναι η αναλυτική περιγραφή του τρόπου
µε τον οποίο επιτυγχάνεται ο περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκαλούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Πυρκαγιές µπορούν να προκληθούν από:


Εξωγενείς αιτίες (κεραυνός, φωτιά)



Τυχαία γεγονότα (ανάφλεξη ξηρών χόρτων, βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, υπερθέρµανση µηχανηµάτων λόγω τριβής, κλπ)



Λανθασµένους χειρισµούς

Στην περίπτωση πυρκαγιάς η γαλακτοβιοµηχανία διαθέτει υποδοµή πρόληψης και
αντιµετώπισης του περιστατικού ενώ η πυροπροστασία εστιάζεται στην εφαρµογή:


προληπτικών µέτρων



ειδικών προληπτικών µέτρων



κατασταλτικών µέτρων

Στη βιοµηχανία γάλακτος εφαρµόζονται τα εξής προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας:


σήµανση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης µε οδηγίες για
πρόληψη της πυρκαγιάς



σήµανση επικίνδυνων χώρων και υλικών



σήµανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού και εξόδων κινδύνου



τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών



αποµάκρυνση εύφλεκτων υλικών από πηγές θερµότητας (π.χ. λεβητοστάσιο)



συντήρηση

των

ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων

για

την

αποφυγή

βραχυκυκλώµατος
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επαρκής και συχνός φυσικός αερισµός των χώρων παραγωγής

Τα ειδικά προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας περιλαµβάνουν:


αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης που καλύπτει το κτίριο γραφείων και
διοίκησης, τις αποθήκες υλικών του κτιρίου παραγωγής, των εργαστηρίων
ανάλυσης

και

ποιοτικού

ελέγχου

γάλακτος

και

το

κτίριο

του

ηλεκτροµηχανολογικού κέντρου.


αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών µιγµάτων που καλύπτει το χώρο
του ψυχροστασίου, των παγολεκανών και του τµήµατος παγωτών



χειροκίνητη ψύξη



σύστηµα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς

Τα κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας περιλαµβάνουν:


µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο



φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης



φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 20 kg



αφροποιητικά συστήµατα που περιλαµβάνουν: δοχείο αφρισµού ουσίας 200
lt, αυλό αφρού, αναµικτήρα αφρού



αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώµατος πεπιεσµένου αέρα



ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο



προστατευτικά κράνη



στολές αµιάντου



στολές αµµωνίας



κουβέρτες διάσωσης δύσφλεκτες



λοιπά εξαρτήµατα (φτυάρια, λοστούς διάρρηξης, ηλεκτρικούς φανούς χειρός)

Επιπλέον έχουν ορισθεί 4 υποοµάδες πυροπροστασίας. Η εκπαίδευση των οµάδων
περιλαµβάνει:


ενηµέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία



γνώση και σωστή χρήση όλων των πυροσβεστικών µέτρων



εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων



εκτέλεση ασκήσεων πυρόσβεσης
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Το σχέδιο αντιµετώπισης πυρκαγιάς εκπονείται από τον ΥΠ∆ και τους υπευθύνους
υγείας και ασφαλείας που γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοστάσιο
και τους αντίστοιχους κανονισµούς. Στο σχέδιο συµµετέχει το τµήµα ανάπτυξης
εργατικού δυναµικού, το νοµικό τµήµα και το τµήµα ασφαλείας εκπονώντας
τουλάχιστον µια αναφορά.
Το σχέδιο τροποποιείται όταν βασικά του στοιχεία θεωρηθούν ξεπερασµένα ή όταν
συµβούν διαρθρωτικές αλλαγές στην επιχείρηση και στη νοµοθεσία. Όποτε γίνονται
αλλαγές θα σηµειώνεται η ηµεροµηνία αναθεώρησης. Το άτοµο που λαµβάνει την
αναθεώρηση πρέπει να υπογράφει ένα υπόµνηµα διανοµής στο τµήµα που συντονίζει
το σχέδιο.
Το σχέδιο αντιµετώπισης πυρκαγιάς πρέπει να δίνεται σε πολλά άτοµα και όλοι θα
πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό.
Σε διάφορους χώρους του εργοστασίου αναρτώνται οι αναθεωρηµένοι χάρτες
εκκένωσης. Οι χάρτες αυτοί δείχνουν ευκρινώς τη συντοµότερη διέξοδο, τις εξόδους
κινδύνου, το γραφείο ασφάλειας και υποδοχής, τη θέση των πυροσβεστήρων,
διαλύµατα για την έκπλυση των οφθαλµών, ντους για επείγουσες περιπτώσεις,
προµήθειες για τις διαρροές, προµήθειες για πρώτες βοήθειες και άλλα ουσιαστικά
στοιχεία. Θα πρέπει να υπενθυµίζεται στους εργαζόµενους η βασική έξοδος και η
βοηθητική έξοδος σε περίπτωση που η πρώτη έχει αποφραχθεί ή εµπλέκεται άµεσα
στο επείγον περιστατικό.
Η οµάδα περιβάλλοντος οφείλει να αποµακρύνει όλους τους εργαζόµενους από την
περιοχή του περιστατικού αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Η απόφαση για την
εκκένωση θα πρέπει να ληφθεί από τον επικεφαλή αντιµετώπισης του περιστατικού
µε βάση πληροφορίες από τους παρευρισκόµενους και κυρίως τον προϊστάµενου του
εν λόγω τοµέα. Οι εργαζόµενοι οδηγούνται µακριά από τις ενδεδειγµένες διαδροµές
που βρίσκονται στο χάρτη εκκένωσης.
Αφού γίνει η ανακοίνωση, η οµάδα και οι προϊστάµενοι ελέγχουν τη σωστή πορεία
της εκκένωσης. Οι εργαζόµενοι δε θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού,
να χρησιµοποιούν ανελκυστήρες και να προσπαθούν να πάρουν µαζί τους τα
προσωπικά τους αντικείµενα. Μετά την αποχώρηση θα πρέπει να ελεγχθεί ο χώρος
µήπως έχει παραµείνει κάποιος εργαζόµενος.
Στη συνέχεια, ο προϊστάµενος του τµήµατος όπου σηµειώθηκε η πυρκαγιά σε
συνεργασία µε τον ΥΠ∆ συµπληρώνουν το έντυπο Έκτακτων Περιστατικών
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ακολουθώντας τη διαδικασία για την πρόληψη και αντιµετώπιση των έκτακτων
περιστατικών.

6.5 Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
6.5.1 Παρακολούθηση και µετρήσεις
Η γαλακτοβιοµηχανία µεριµνά και φροντίζει για την συστηµατική παρακολούθηση
και µέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
της, οι οποίες σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Αρχικής Περιβαλλοντικής
Ανάλυσης ενδεχοµένως να έχουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον, µέσω
κατάλληλων

προγραµµάτων

µετρήσεων.

∆ιατηρούνται

µητρώα

στα

οποία

καταγράφονται οι µετρήσεις ώστε να είναι εφικτή η συστηµατική παρακολούθηση
των πτυχών των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης που ενδεχοµένως
προκαλούν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον.
Σκοπός της συγκεκριµένης διαδικασίας είναι να εντοπίσει τα τµήµατα στα οποία
πρέπει να εφαρµοστούν διορθωτικές ενέργειες, να αναλύσει τις αιτίες των
προβληµάτων και να βελτιώσει τις επιδόσεις και την αποτελεσµατικότητα των
µέτρων της.
Όσον αφορά τις αέριες εκποµπές, διατηρείται µητρώο από τον ΥΠ∆ στο οποίο
καταγράφονται οι µετρήσεις από τις εκποµπές που εξέρχονται από τους καυστήρες
και τα ελεγχόµενα οχήµατα. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιούνται µετρήσεις του δείκτη
αιθάλης στα καυσαέρια κατά την κλίµακα Bacharach (µαζούτ, ντήζελ, αέριο), της
κατά όγκο περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 ή σε οξυγόνο και της
θερµοκρασίας των καυσαερίων εξόδου από τους λέβητες.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των παραγόµενων ποσοτήτων στερεών
απορριµµάτων και την εφαρµογή του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος, οι ποσότητες
των παραγόµενων στερεών απορριµµάτων υπολογίζονται και καταγράφονται στο
έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων και στη συνέχεια, µε βάση αυτές,
εξετάζεται αν τα µέτρα διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων εφαρµόζονται
σωστά.
Οι ποσότητες των ειδικών στερεών απορριµµάτων αναγράφονται στα πιστοποιητικά
διάθεσής τους και καταγράφονται στο έντυπο καταγραφής στερεών απορριµµάτων
από τον υπεύθυνο του τµήµατος που τα παράγει. Τα έντυπα αυτά κρατούνται από
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τους προϊσταµένους των τµηµάτων σε σχετικό αρχείο. Αντίγραφο των αρχείων
λαµβάνει ο ΥΠ∆.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από την Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος ενηµερώνονται για το µέγεθος της
απόκλισης και εξετάζουν τις συνέπειες αυτής. Στην περίπτωση που το µέγεθος της
απόκλισης προκαλεί συνέπειες οι οποίες δεν προκαλούν µη συµµόρφωση µε την
ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ή το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα, ο ΥΠ∆ σε
συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος διερευνούν τα αίτια της απόκλισης και
φροντίζουν για τη διόρθωσή της ακολουθώντας την ανάλογη Περιβαλλοντική
∆ιαδικασία.
Σχετικά µε την παρακολούθηση και µέτρηση των υγρών αποβλήτων, εγκαθίσταται
σύστηµα παρακολούθησης των παραγόµενων υγρών αποβλήτων ενώ καταγράφονται
οι παραγόµενες ποσότητες και περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισής τους στο έντυπο
καταγραφής υγρών αποβλήτων. Για τη συµπλήρωση του εντύπου καταγραφής υγρών
αποβλήτων είναι αρµόδιοι οι προϊστάµενοι των τµηµάτων. Ο ΥΠ∆ παρακολουθεί
την πρόοδο των µέτρων σχετικά µε την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και
λαµβάνει από τους προϊσταµένους των τµηµάτων αντίγραφα των εντύπων
διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.
Όσον αφορά τη λειτουργία της µονάδας βιολογικού καθαρισµού από τη
γαλακτοβιοµηχανία, συµπληρώνονται στο σχετικό έντυπο καταγραφής υγρών
αποβλήτων οι ποσότητες και το είδος των υγρών αποβλήτων που οδηγούνται στη
µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Γίνονται έλεγχοι των υγρών αποβλήτων και
πραγµατοποιούνται µετρήσεις που αφορούν την περιεκτικότητα των υγρών
αποβλήτων σε: BOD, COD, pH και αιωρούµενα στερεά SS ενώ παράλληλα
παρακολουθούνται τα όρια των συγκεντρώσεων µε βάση την περιβαλλοντική
νοµοθεσία.
Οι ποσότητες των ειδικών υγρών αποβλήτων (ορυκτελαίων και χηµικών)
αναγράφονται στα πιστοποιητικά διάθεσης.
Τυχόν µεταβολές στην ποιότητα ή την ποσότητα των υγρών αποβλήτων
αντιµετωπίζονται όπως στην περίπτωση των στερεών αποβλήτων.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων κατανάλωσης
ενέργειας και καυσίµων, ο ΥΠ∆ φροντίζει για την συστηµατική παρακολούθηση των
καταναλώσεων του νερού, του ηλεκτρικού ρεύµατος και του πετρελαίου κίνησης σε
µηνιαία και ετήσια βάση, µέσω των αντίστοιχων λογαριασµών που παραλαµβάνει η
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εταιρεία, ενώ η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης καταµετράται κατά την
προµήθεια του.
Πιο συγκεκριµένα, ο ΥΠ∆ κανονικοποιεί τις ετήσιες ποσότητες κατανάλωσης
ενέργειας και καυσίµων µε σκοπό την δηµιουργία δεικτών κατανάλωσης. Οι δείκτες
κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων καταγράφονται από τον ΥΠ∆ στο σχετικό
έντυπο καταγραφής δεικτών κατανάλωσης ενέργειας.
Οι ετήσιοι δείκτες κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων καταδεικνύουν την
ενδεχόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων σε συνάρτηση µε την
δραστηριότητα της επιχείρησης ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων από την
Περιβαλλοντική ∆ιαδικασία ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του
τµήµατος στο οποίο εµφανίστηκε η απόκλιση εξετάζει το µέγεθος της απόκλισης και
τις συνέπειες αυτής και τα συγκρίνει µε τις δεσµεύσεις της επιχείρησης και τις
απαιτήσεις του ΣΠ∆.
6.5.2 Μη Συµµορφώσεις και ∆ιορθωτικές Ενέργειες.
Όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπιστεί µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις
του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ή προς την ισχύουσα περιβαλλοντική
νοµοθεσία, τότε απευθείας η µη συµµόρφωση αυτή οφείλει να αντιµετωπιστεί ως
ύψιστης προτεραιότητας και θα πρέπει να διορθωθεί αµέσως. Για να διασφαλιστεί η
ταχεία και ικανοποιητική επίλυση του προβλήµατος, το πρώτο βασικό στάδιο
συνίσταται στην αναγνώριση της ενέργειας και της διεργασίας που απαιτεί ανάληψη
διορθωτικής δράσης. Είναι προτιµότερο, όσον αφορά την κατάταξη των
εκκρεµοτήτων, να καταγραφεί η παρατήρηση ως διορθωτική ενέργεια σε µια λίστα
µε προβλήµατα που δε συµµορφώνονται.
Η προτεινόµενη διορθωτική ενέργεια µπορεί να περιλαµβάνει ένα πλάνο ενεργειών
και απαιτείται να σταλεί στο άτοµο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάληψη της
διορθωτικής δράσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερο από ένα άτοµα που
πρέπει να συµµετέχουν στην επίλυση του ανακύψαντος προβλήµατος, οπότε ένα
µέλος της Οµάδας περιβάλλοντος επιφορτίζεται µε τη γενικότερη ευθύνη να
λαµβάνει την ειδοποίηση.
Προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η διορθωτική ενέργεια έχει ολοκληρωθεί µπορεί να
χρειαστεί µία επιπλέον επίσκεψη, ενώ η συχνότητα των επαναβεβαιώσεων
καθορίζεται από τη σοβαρότητα της ενέργειας.
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Ανάλογα µε την πραγµατοποιούµενη διορθωτική ενέργεια, πιθανόν να χρειαστεί
τροποποίηση του συνολικού συστηµατος ή της διαδικασίας ελέγχου, µε αποτέλεσµα
να επηρεάζονται και άλλα τµήµατα. Η συνεχής βελτίωση είναι σηµαντική σε αυτό το
σηµείο, όπως και στα περισσότερα σηµεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το κάθε τµήµα της γαλακτοβιοµηχανίας οφείλει να καταγράφει τη βελτίωσή του και
τα αποτελέσµατα στα πλαίσια του ελέγχου καθώς πολλά δεδοµένα προκύπτουν από
τις συστάσεις του ελέγχου. Για την ολοκλήρωση της επίλυσης του προβλήµατος, τα
δεδοµένα καταγραφής του ελέγχου και τα αρχεία των µη συµµορφώσεων και των
διορθωτικών ενεργειών διατηρούνται για 5 έτη από τον ΥΠ∆ και για 2 έτη από τους
προϊστάµενους κάθε τµήµατος.
6.5.3 ∆ιαχείριση και Έλεγχος Αρχείων ΣΠ∆
Η γαλακτοβιοµηχανία εφαρµόζει και διατηρεί διαδικασία για την ταυτοποίηση,
διατήρηση και καταστροφή των περιβαλλοντικών αρχείων. Σε αυτά περιλαµβάνονται
τα αρχεία εκπαίδευσης, τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων,
πληροφορίες σχετικά µε υλικά, τους προµηθευτές και τους εργολάβους της
επιχείρησης, τα µητρώα παρακολούθησης και νοµοθεσίας, καθώς και οι µη
συµµορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες.
Η τήρηση των περιβαλλοντικών αρχείων αποδεικνύει άµεσα ή έµµεσα την τήρηση
των απαιτήσεων του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το ∆ιεθνές
Πρότυπο ISO 14001 και αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης της καταλληλότητας,
επάρκειας

και

αποτελεσµατικότητας

του

εν

λόγω

συστήµατος

και

της

περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας.
Ο ΥΠ∆, µε την υποστήριξη της Οµάδας Περιβάλλοντος, είναι αρµόδιος για την
σύνταξη και τροποποίηση αρχείων σύµφωνα µε τη Γενική ∆ιαδικασία Έλεγχος
Εγγράφων. Η δοµή, ο χρόνος ισχύος και οι υπεύθυνοι των αρχείων αναφέρονται
αναλυτικά στις επιµέρους ισχύουσες ∆ιαδικασίες.
Ειδικότερα, η περιβαλλοντική πολιτική διατηρείται για 5 έτη, εκτός από τον πίνακα
αποδεκτών που ενηµερώνεται συνεχώς. Όσον αφορά την καταγραφή και αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, υπεύθυνος τήρησης του αρχείου
είναι ο ΥΠ∆. Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής ανασκόπησης τηρούνται για πάντα, ενώ
όλα τα µητρώα τηρούνται για πέντε χρόνια και ο πίνακας αποδεκτών τηρείται
συνεχώς σε ενηµερωµένη µορφή. Σχετικά µε την συµµόρφωση µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία, το µητρώο καταγραφής και τα αντίγραφα όλων των
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σχετικών εγγράφων διατηρούνται από τον ΥΠ∆. Τα αρχεία που αφορούν τη
διαδικασία προσδιορισµού του ρόλου και των ευθυνών διατηρούνται για 2 έτη, ενώ
τα σχετικά έγγραφα της Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης τηρούνται από τον ΥΠ∆
και από τους προϊστάµενους των τµηµάτων για 5 έτη, εκτός του προγράµµατος
εκπαίδευσης που τηρείται για 2 έτη. Τα έντυπα εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας τηρούνται για 5 χρόνια από τον ΥΠ∆, όπως συµβαίνει και µε τα αρχεία
αντιµετώπισης των έκτακτων περιστατικών. Τα αρχεία της παρακολούθησης και των
µη συµµορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών διατηρούνται για 5 έτη από τον ΥΠ∆
και για 2 έτη από τους προϊστάµενους κάθε τµήµατος. Όσον αφορά τις Επιθεωρήσεις
του ΣΠ∆, τα σχετικά έγγραφα τηρούνται για 5 έτη, εκτός του προγράµµατος
εσωτερικής επιθεώρησης που τηρείται για 2, ενώ τα αρχεία της ανασκόπησης του
ΣΠ∆ για 5 έτη. Το θεωρηµένο βιβλίο ελέγχου των υγρών αποβλήτων ελέγχεται και
διατηρείται από τον προϊστάµενο της µονάδας βιολογικού καθαρισµού για 5 έτη και
τα έντυπα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων κρατούνται από τους αρµόδιους
προϊσταµένους των τµηµάτων για 1 χρόνο και για 5 από τον ΥΠ∆., όπως συµβαίνει
και µε τα έντυπα κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων, τα οποία κρατούνται για 1
έτος από τον αρµόδιο προϊστάµενο και για 5 έτη από τον ΥΠ∆.
Ο ΥΠ∆ εξασφαλίζει ότι τα αρχεία είναι ευανάγνωστα, εντοπίσιµα και ιχνηλάσιµα.
Τα αρχεία τηρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του ελέγχου εγγράφων και η
πρόσβαση σε αυτά ορίζεται από τον ΥΠ∆. Τέλος, ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για τη
συµπλήρωση του καταλόγου διανοµής εγγράφων και του καταλόγου των αρχείων.
6.5.4 Επιθεώρηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Κάθε λειτουργία ή δραστηριότητα τού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο. ∆εν επιθεωρούνται απαραιτήτως όλες
οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια µίας εσωτερικής επιθεώρησης, αλλά είναι
δυνατόν να γίνονται περισσότερες από µία επιθεωρήσεις τον χρόνο, κάθε µία από τις
οποίες µπορεί να καλύπτει µερικούς τοµείς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λειτουργίες µε σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, ή
λειτουργίες που έχουν δείξει αρκετές µη συµµορφώσεις στο παρελθόν,
επιθεωρούνται και περισσότερες από µία φορά τον χρόνο.
Ο ΥΠ∆ καταστρώνει ένα ετήσιο Πρόγραµµα Επιθεωρήσεων ΣΠ∆, το οποίο
εγκρίνεται κατά την ετήσια ανασκόπηση από την ∆ιεύθυνση και γνωστοποιείται σε
όλα τα τµήµατα τής επιχείρησης.
Το Πρόγραµµα Επιθεωρήσεων ΣΠ∆ συµπεριλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
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Τµήµατα και δραστηριότητες που οφείλουν να εξεταστούν κατά την
εσωτερική επιθεώρηση



Μητρώο κατάλληλα εκπαιδευµένων εσωτερικών επιθεωρητών



Χρονοδιάγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων



Χρονοδιάγραµµα εξωτερικής επιθεώρησης

Σε περιπτώσεις που κριθεί σκόπιµο, π.χ. λόγω σηµαντικών αλλαγών σε εξοπλισµό ή
σε διαδικασίες ή λόγω επαναλαµβανόµενης εµφάνισης µη συµµορφώσεων,
διενεργούνται και έκτακτες επιθεωρήσεις στα τµήµατα/ δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τα γεγονότα αυτά.
Στην περίπτωση των εξωτερικών επιθεωρήσεων ο ΥΠ∆ είναι υπεύθυνος για την
ανάθεση της επιθεώρησης σε άτοµα µε την κατάλληλη πείρα και ικανότητες.
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από ένα ή περισσότερα άτοµα που έχουν
σχετική εκπαίδευση και τα απαιτούµενα προσόντα. Τα άτοµα αυτά ορίζονται από τον
ΥΠ∆, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευσή τους πάνω σε θέµατα
εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΠ∆. Αν η οµάδα εσωτερικής επιθεώρησης αποτελείται
από περισσότερα από ένα άτοµα, τότε ο ΥΠ∆ ορίζει έναν κύριο επιθεωρητή. Οι
υπόλοιποι είναι βοηθοί επιθεωρητές. Ευθύνη του κύριου επιθεωρητή είναι ο
συντονισµός της οµάδας επιθεώρησης, της διαδικασίας επιθεώρησης και της
κατάρτισης της Έκθεσης Εσωτερικής Επιθεώρησης.
Αν οι επιθεωρητές προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση, σε καµία περίπτωση
δεν επιθεωρούν το τµήµα στο οποίο ανήκουν.
Κατά την προετοιµασία της εσωτερικής επιθεώρησης ο κύριος επιθεωρητής
εξασφαλίζει ότι η οµάδα επιθεώρησης είναι κατάλληλα προετοιµασµένη για τη
διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης. Τα µέλη της οµάδας περιβάλλοντος έχουν στη
διάθεση τους τα εξής έγγραφα για εξέταση:


το «Εγχειρίδιο Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης» και όλες τις
σχετικές διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και τα αρχεία, ειδικά σε σχέση µε τις
απαιτήσεις και τις διαδικασίες του τµήµατος που πρόκειται να ελέγξουν



τυχόν αναφορές µη συµµόρφωσης και παραπόνων εξωτερικών φορέων που
είναι σχετικές µε τον τοµέα που πρόκειται να ελεχθεί και τα πρακτικά της
τελευταίας ανασκόπησης από τη ∆ιοίκηση



τα ευρήµατα και την έκθεση του προηγούµενου εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου.
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Για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια που έχουν
ετοιµαστεί προηγουµένως από τον επιθεωρητή και τον ΥΠ∆. H έκταση και το βάθος
της λεπτοµέρειας στην οποία θα πρέπει να εισέλθει ο επιθεωρητής κατά την διάρκεια
του ελέγχου, εξαρτάται από την σηµαντικότητα των διαδικασιών που εκτελούνται
στο υπό έλεγχο τµήµα. Παράλληλα, η επιθεώρηση µπορεί να συµπεριλαµβάνει
ατεκµηρίωτες ερωτήσεις µε χρήση των σχετικών διαδικασιών. Και στις δύο
περιπτώσεις χρησιµοποιείται το έντυπο Ευρήµατα Εσωτερικής Επιθεώρησης.
Ο κύριος επιθεωρητής και η οµάδα εσωτερικής επιθεώρησης διοργανώνουν
συνάντηση µε τους αρµόδιους εκπρόσωπους των υπό επιθεώρηση τµηµάτων πριν
την εσωτερική επιθεώρηση για να συζητήσουν το αντικείµενο και το πρόγραµµα της
εσωτερικής επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις που θεωρηθεί απαραίτητο, το αντικείµενο
και το πρόγραµµα της εσωτερικής επιθεώρησης µπορεί να τροποποιηθεί.
Κατά την εσωτερική επιθεώρηση τα µέλη της οµάδας επιθεώρησης οφείλουν να
ακολουθούν τις οδηγίες του κύριου επιθεωρητή. Ο κύριος επιθεωρητής συνοδεύεται
από τον προϊστάµενο του υπό επιθεώρηση τµήµατος ή από διορισµένο εκπρόσωπό
του, ο οποίος παρέχει κάθε διευκόλυνση στην οµάδα επιθεώρησης και θέτει στη
διάθεσή της ό,τι έγγραφα τού ζητηθούν. Η οµάδα επιθεώρησης ελέγχει την
συµφωνία των δραστηριοτήτων και των εργασιών µε τις υπάρχουσες διαδικασίες και
οδηγίες εργασίας αντιστοίχως και καταγράφει στο έντυπο Ευρήµατα Εσωτερικής
Επιθεώρησης τα ευρήµατά της επιθεώρησης, θετικά και αρνητικά. Κατά τη διάρκεια
της εσωτερικής επιθεώρησης η οµάδα επιθεώρησης:


συλλέγει αντικειµενικά στοιχεία για να τεκµηριώσει την συµµόρφωση της
επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του ΣΠ∆. Αυτά τα στοιχεία µπορούν να
προέλθουν από συνεντεύξεις, επιτόπιες παρατηρήσεις και την εξέταση
εγγράφων και αρχείων



δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιµετώπιση των µη συµµορφώσεων που
καταγράφηκαν στα Ευρήµατα Εσωτερικής Επιθεώρησης κατά τη διενέργεια
των προηγούµενων επιθεωρήσεων.

Στο τέλος της εσωτερικής επιθεώρησης διοργανώνεται συνάντηση µε τους αρµόδιους
εκπρόσωπους των υπό επιθεώρηση τµηµάτων ώστε να ενηµερωθούν από τον κύριο
επιθεωρητή για τα ευρήµατα της εσωτερικής επιθεώρησης, να διαλευκανθούν
οποιεσδήποτε απορίες και να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα της εσωτερικής
επιθεώρησης. Παράλληλα, τα συµπληρωµένα έντυπα Ευρήµατα Εσωτερικής
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Επιθεώρησης συνυπογράφονται από τον συνοδό επιθεωρητή σε ένδειξη αναγνώρισης
των ευρηµάτων.
Ο κύριος επιθεωρητής συντάσσει πλήρη αναφορά της εσωτερικής επιθεώρησης
εντός

µίας

εβδοµάδας,

συµπληρώνοντας

το

έντυπο

Έκθεση

Εσωτερικής

Επιθεώρησης, το οποίο υποβάλλει στον ΥΠ∆. Η Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης
περιγράφει τα εξής:


το αντικείµενο της εσωτερικής επιθεώρησης



την οµάδα εσωτερικής επιθεώρησης



τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν



τα αποτελέσµατα της εσωτερικής επιθεώρησης.

Παράλληλα, ο επιθεωρητής υποβάλλει και το έντυπο Ευρήµατα Εσωτερικής
Επιθεώρησης.
Ο ΥΠ∆ διανέµει την έκθεση στον Γενικό ∆ιευθυντή, τον Τεχνικό ∆ιευθυντή, τους
προϊστάµενους τµηµάτων και τα µέλη της Οµάδας Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση
που εντοπίστηκαν µη συµµορφώσεις, ο ΥΠ∆ διανέµει και τα τµήµατα του εντύπου
Ευρήµατα Εσωτερικής Επιθεώρησης που αφορούν στις µη συµµορφώσεις, ενώ
µεριµνά για την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών που θα άρουν τις µη
συµµορφώσεις.
Το Πρόγραµµα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων τηρείται από τον ΥΠ∆ για δύο (2) έτη.
Τα υπόλοιπα έντυπα Εσωτερικών και Εξωτερικών Επιθεωρήσεων (Ερωτηµατολόγια,
Ευρήµατα Εσωτερικής Επιθεώρησης και Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης)
τηρούνται από τον ΥΠ∆ για πέντε (5) χρόνια.

6.6 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Η διοίκηση της γαλακτοβιοµηχανίας διενεργεί σε ετήσια βάση συστηµατικές
ανασκοπήσεις του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να εξασφαλιστεί η
καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του ΣΠ∆ ως προς την εκπλήρωση της
πολιτικής και των στόχων που έχει θέσει η βιοµηχανία, καθώς και της δέσµευσης για
συνεχή βελτίωση.
Η διαδικασία ανασκόπησης του ΣΠ∆ πραγµατοποιείται έκτακτα όταν:
 υπάρχουν µεταβολές στην παραγωγική διαδικασία
 δηµιουργείται νέο τµήµα παραγωγής
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 µεταβάλλονται οι νοµοθετικές απαιτήσεις
Ο ΥΠ∆ είναι αρµόδιος για τη διοργάνωση των συσκέψεων Ανασκόπησης του ΣΠ∆
από τη διοίκηση προκειµένου να διερευνηθεί και να εξασφαλισθεί η διαρκής
εφαρµογή, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης.
Κατά τη διαδικασία ανασκόπησης του ΣΠ∆ εξετάζονται όλες οι µη συµµορφώσεις,
καθώς και οι διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες που έγιναν προκειµένου να
εξαλειφθούν οι µη συµµορφώσεις, η απόκλιση από την πολιτική και τους στόχους
που έχει θέσει η βιοµηχανία και η τροποποίηση τους µε σκοπό την βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Επίσης, καθορίζονται οι επιπλέον ανάγκες εκπαίδευσης
που τυχόν υπάρχουν και η συµµόρφωση της εταιρείας µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις.
Ταυτοποιούνται ακόµη οι πιθανές νέες µέθοδοι, βελτιώσεις της παραγωγής και
προτεινόµενες επενδύσεις, καθώς και τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την
διάρκεια του έτους. Τέλος, κρίνεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων από
προηγούµενες ανασκοπήσεις του συστήµατος.
Εν συνεχεία, ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε την οµάδα περιβάλλοντος συντάσσει την
ετήσια περιβαλλοντική έκθεση ανασκόπησης, στην οποία καταγράφονται όλες οι
αποφάσεις της διοίκησης έπειτα από επεξεργασία όλων των παραπάνω θεµάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΣΤΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

7.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η καταγραφή και εκτίµηση των
περιβαλλοντικών πλευρών της εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από την
παραγωγική διαδικασία η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά και
από τη γενικότερη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας. Πραγµατοποιείται επίσης
προσδιορισµός και αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και
επιπτώσεων, καθώς και εξέταση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων που έχουν
τεθεί από τη βιοµηχανία γάλακτος, µε απώτερο σκοπό την ορθή επιλογή και
διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από το πρότυπο
ISO 14031. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι προτεινόµενοι, τελικοί δείκτες
θα προσαρµόζονται απόλυτα σε όλα τα στάδια λειτουργίας της βιοµηχανικής
µονάδας, και κυρίως θα ανταποκρίνονται στην επιθυµία της εταιρείας για ενίσχυση
του υπάρχοντος συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθηση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης.

7.2 Καταγραφή περιβαλλοντικών πλευρών στη βιοµηχανία γάλακτος
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001, ως περιβαλλοντική πλευρά
νοείται κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών ενός
οργανισµού, το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον, ενώ σηµαντική
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περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή µπορεί να έχει σηµαντική
περιβαλλοντική επίπτωση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, 1996).
Οι περιβαλλοντικές πλευρές που εξετάζονται στη συνέχεια περιλαµβάνουν την
κατανάλωση νερού, ενέργειας, πρώτων υλών και υλικών, καθώς και τις αέριες
εκποµπές, τα υγρά απόβλητα, τα στερεά απορρίµατα, την οπτική όχληση, τις οσµές,
τον παραγόµενο θόρυβο και τις δονήσεις. Από αυτές τις περιβαλλοντικές πλευρές, τις
συνεπαγόµενες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την επίδοση της βιοµηχανικής
µονάδας, σε σχέση πάντοτε µε τους στόχους της εταιρείας όσον αφορά την
περιβαλλοντική διαχείριση, θα προκύψει στη συνέχεια το κατάλληλο αρχικό σύνολο
των υποψηφίων δεικτών για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
7.2.1 Κατανάλωση νερού
Η εταιρεία καταναλώνει µεγάλες ποσότητες νερού, κυρίως για τον καθαρισµό των
εγκαταστάσεων. Εκτιµάται ότι για τον καθαρισµό χρησιµοποιείται το 70% της
συνολικής κατανάλωσης νερού έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του προτύπου HACCP που έχει υιοθετήσει η βιοµηχανία (Έντυπο
“HACCP, ∆ιαχείριση Ποιότητας”).
Η υδροδότηση γίνεται από 4 γεωτρήσεις από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Το
νερό των γεωτρήσεων χρησιµοποιείται για τον αυτόµατο καθαρισµό των γραµµών
παραγωγής (CIP) και των δαπέδων, το πότισµα των εξωτερικών χώρων, στο
λεβητοστάσιο, στην παραγωγική διαδικασία και στην παραγωγή εµψυγµένου νερού.
Το νερό από το δίκτυο ύδρευσης χρησιµοποιείται για πόση και για χρήση στους
χώρους υγιεινής.
Το νερό των γεωτρήσεων περνάει από αµµόφιλτρα για καθαρισµό. Ορισµένη
ποσότητα νερού, χωρίς κάποια επιπλέον επεξεργασία χρησιµοποιείται για πότισµα
των εξωτερικών χώρων και καθαρισµό των δαπέδων. Μέρος της ποσότητας νερού
αποσκληρύνεται. Η αποσκλήρυνση αποτελεί διαδικασία αφαλάτωσης µε ρητίνη. Το
αποσκληρωµένο νερό αποθηκεύεται σε υπόγειες δεξαµενές και χρησιµοποιείται στο
λεβητοστάσιο, στον καθαρισµό των γραµµών παραγωγής (CIP), στην παραγωγική
διαδικασία (αφού προηγηθεί χλωρίωση) και στην παραγωγή εµψυγµένου νερού. Το
εµψυγµένο νερό χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την ψύξη του γάλακτος, ενώ
τοποθετείται σε συγρότηµα παγολεκάνων και ανακυκλώνεται.
Για την κατανάλωση του νερού έχει οριστεί να πραγµατοποιούνται µηνιαίες
µετρήσεις.
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7.2.2 Κατανάλωση ενέργειας
Η ενέργεια στην γαλακτοβιοµηχανία χρησιµοποιείται για έναν µεγάλο αριθµό
δραστηριοτήτων όπως η λειτουργία του εξοπλισµού παραγωγής, ο φωτισµός, η
θέρµανση, η ψύξη και κατάψυξη και η λειτουργία του στόλου οχηµάτων. Η
κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι µεγάλης σηµασίας για την εξασφάλιση καλής
ποιότητας κατά την συντήρηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων, ενώ οι
θερµοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισµένες.
Στον ακόλουθο Πίνακα 7.1, παρουσιάζονται τα ποσοστά και τα είδη ενέργειας που
χρησιµοποιούνται στο εργοστάσιο της γαλακτοβιοµηχανίας, ενώ ειδικότερα, για
κάθε είδος ενέργειας ισχύουν τα εξής:
Πίνακας 7.1: Μορφές ενέργειας ανά είδος και ποσοστά ενέργειας µε βάση τη συνολική
κατανάλωση

Ενέργεια

Ποσοστό (%)

Μαζούτ

49

Ηλ/κή ενέργεια

24

Καύσιµα κίνησης

27

Σύνολο

100

Η καύση µαζούτ (υψηλής περιεκτικότητας σε θείο) καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος
των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου της βιοµηχανίας γάλακτος, σε ποσοστό
που ανέρχεται στο 49%. Το µαζούτ χρησιµοποιείται για την παραγωγή ατµού στους
4 ατµολέβητες ατµοπαραγωγής, οι οποίοι εργάζονται εναλλάξ ανάλογα µε τη ζήτηση
σε ατµό. Επιπλέον λειτουργούν και περιφερειακές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα
υπάρχουν 2 αερολέβητες στο συνεργείο αυτοκινήτων και ψυκτικών και 1 λέβητας
στο συνεργείο συντήρησης για τη θέρµανση των χώρων.
Τα καύσιµα κίνησης χρησιµοποιούνται σε ποσοστό 27%, υπό µορφή πετρελαίου
κίνησης, καθώς και απλής και αµόλυβδης βενζίνης για τη λειτουργία του στόλου
οχηµάτων της εταιρείας.
Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί το 24% της χρησιµοποιούµενης ενέργειας στο
εργοστάσιο και χρησιµοποιείται για τη λειτουργία των µηχανηµάτων, το φωτισµό και
την ψύξη, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα:
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Κατανάλωση ενέργειας
Καύσιµα
κίνησης
27%

Μαζούτ
49%

Ηλεκτρική
ενέργεια
24%

Σχήµα 7.1: Ποσοστά ενέργειας µε βάση τη συνολική κατανάλωση

Σηµειώνεται ότι το 62,3% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στη βιοµηχανία
γάλακτος αντιστοιχεί στην παραγωγική διαδικασία, ενώ το υπόλοιπο 37,3%
χρησιµοποιείται για τις διεργασίες εκτός της παραγωγικής διαδικασίας και τις
καθηµερινές δραστηριότητες της βιοµηχανίας γάλακτος.

Συνολική εκγκατεστηµένη ισχύς

Παραγωγική
διαδικασία
62%

Λοιπές
δραστηριότηες
38%

Σχήµα 7.2: Ποσοστά αντιστοιχίας της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά και τα είδη καυσίµων κίνησης που
χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του στόλου οχηµάτων της εταιρείας. Από τον
πίνακα προκύπτει πως το µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης αντιστοιχεί στην χρήση
του πετρελαίου κίνησης που ανέρχεται σε 93,73%, ενώ η διαγραµµατική απεικόνιση
της κατανοµής των ποσοστών καυσίµων κίνησης δίνεται στο Σχήµα 7.3.
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Πίνακας 7.2: Ποσότητα κατανάλωσης καυσίµων κίνησης και ποσοστά κατανάλωσης µε βάση
την συνολική κατανάλωση σε καύσιµα κίνησης κατά τα έτη 2001-2003

Καύσιµα κίνησης

Ποσοστό %

Πετρέλαιο κίνησης

93,73

Αµόλυβδη βενζίνη

1,64

Bενζίνη απλή

4,63

Συνολική ποσότητα

100

Κατανάλωση καυσίµων κίνησης
Πετρέλαιο
κίνησης
93%

Αµόλυβδη
βενζίνη
2%

Bενζίνη απλή
5%

Σχήµα 7.3: Ποσοστά αντιστοιχίας της κατανάλωσης των καυσίµων κίνησης

7.2.3 Κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται από τη γαλακτοβηχανία µπορούν να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:


πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία όπως τα
υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων



πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται εκτός παραγωγικής διαδικασίας όπως τα
υλικά που χρησιµοποιούνται στο λεβητοστάσιο, στο ψυχροστάσιο, στο
ηλεκτρολογικό τµήµα, στο συνεργείο, κλπ

 Πρώτες ύλες παραγωγής
Η κύρια πρώτη ύλη της βιοµηχανικής µονάδας είναι το γάλα. Για κάθε τµήµα,
ανάλογα µε το παραγόµενο προϊόν, χρησιµοποιούνται επιπροσθέτως βοηθητικές
πρώτες ύλες. Σε όλα τα τµήµατα παραγωγής χρησιµοποιούνται υλικά συσκευασιών
και καθαρισµού.
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται ανά τµήµα
παραγωγής.
Τµήµα τυροκοµείου:
− γάλα
− καλλιέργειες τυριών
− τυροµαγιά
− βοηθητικές πρώτες ύλες για την παραγωγή τυριών (χλωροφύλλη, αλάτι, µαγιά,
χλωριούχο ασβέστιο)
− υλικά συσκευασίας (ετικέτες, χαρτοκιβώτια, νάυλον, σακούλες)
− υλικά καθαρισµού (φωσφορικό οξύ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο,
όξινο απορρυπαντικό)
Τµήµα γιαούρτης:
− γάλα
− βοηθητικές πρώτες ύλες για την παραγωγή γιαούρτης (φρουτοπαρασκευάσµατα,
µαγιά, κρέµα, γαλακτοµατοποιητής, πρωτεΐνη)
− υλικά συσκευασίας (αλουµινόχαρτο, χαρτοκιβώτια, πλαστικά κύπελλα)
− υλικά καθαρισµού (φωσφορικό οξύ, κλινεξ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό
νάτριο, όξινο απορρυπαντικό)
Τµήµα βουτύρου:
− γάλα
− κρέµα
− µαγιά
− καλλιέργεια
− υλικά συσκευασίας (αλουµινόχαρτο, χαρτοκιβώτια)
− υλικά καθαρισµού (κλινεξ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο)
Τµήµα κακάο:
− γάλα
− µίγµα κακάο
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− βοηθητικές πρώτες ύλες για την παραγωγή τυριών (ζάχαρη, βανιλίνη,
σταθεροποιητής κακάο)
− υλικά συσκευασίας (αλουµινόχαρτο, χαρτοκιβώτια, πλαστικά κύπελλα)
− υλικά καθαρισµού (φωσφορικό οξύ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο,
αλκαλικό απορρυπαντικό)
Τµήµα παγωτού:
− γάλα
− βοηθητικές πρώτες ύλες για την παραγωγή τυριών (αµυγδαλόψυχα, χυµός
φρούτων, χρωστικές, σταθεροποιητές, µπισκότα, χλωροφύλλη, ζελέ, ζάχαρη,
βανιλίνη)
− υλικά συσκευασίας (χάρτινες συσκευασίες, πλαστικά κύπελλα, παλέτες, ξυλάκια,
καπάκια)
− υλικά καθαρισµού (φωσφορικό οξύ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο,
αλκαλικό απορρυπαντικό)
Τµήµα αποστείρωσης:
− γάλα
− βοηθητικές πρώτες ύλες (κρέµα, χυµός πορτοκαλιού, άρωµα πορτοκαλιού και
µήλου)
− υλικά συσκευασίας (φιάλες, δίσκοι, φιλµ πολυαιθυλενίου, παλέτες, βαρέλια)
− υλικά καθαρισµού (φωσφορικό οξύ, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο)
Τµήµα εµφιάλωσης:
− γάλα διαφόρων τύπων
− υλικά συσκευασίας (φιάλες, τελάρα, παλέτες, πώµατα, καλαµάκια)
− υλικά καθαρισµού
Τµήµα γενικής επεξεργασίας:
− γάλα διαφόρων τύπων,
− κρέµα
− βοηθητικές πρώτες ύλες (λακτόζη, σταθεροποιητής)
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− υλικά συσκευασίας (δοχεία, χαρτοκιβώτια, σακούλες)
− υλικά καθαρισµού (καυστική σόδα, νιτρικό οξύ, σαπουνέλαιο, καυστικό νάτριο)

Η κατανάλωση των πρώτων υλών και υλικών στην παραγωγική διαδικασία, καθώς
και τα παραγόµενα προϊόντα και είδη αποβλήτων παρουσιάζονται στο ακόλουθο
σχήµα:

γάλα διαφόρων τύπων

τελικά προϊόντα (γάλα,
τυριά, γιαούρτια, κρέµα,
βούτυρο, παγωτά, χυµοί)

καλλιέργειες
µαγιά διαφόρων
τύπων

Παραγωγική διαδικασία της
γαλακτοβιοµηχανίας

βοηθητικές Ά υλες

Τµήµα γενικής επεξεργασίας
Τµήµα τυροκοµείου
Τµήµα γιαούρτης
Τµήµα βουτύρου
Τµήµα γάλακτος κακάο
Τµήµα παγωτού
τµήµα αποστείρωσης
Τµήµα εµφιάλωσης

κρέµα
µίγµα κακάο

νερό

στερεά απόβλητα

υγρά
απόβλητα

αέριες ακποµπές

θερµική
ενέργεια

υλικά καθαρισµού

οσµές

υλικά συσκευασίας

Σχήµα 7.4: Κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών στην παραγωγική διαδικασία

Το σηµαντικότερο ποσοστό του εισερχόµενου γάλακτος εµφανίζεται στο τµήµα
εµφιάλωσης, καθώς σε αυτό γίνεται η παραγωγή γάλακτος. Με τον τρόπο εξηγείται
το µεγάλο ποσοστό εισερχόµενου γάλακτος σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα
παραγωγής.

Επιπλέον,

ορισµένη

ποσότητα

εισερχόµενου

γάλακτος

δεν

επεξεργάζεται απευθείας στην παραγωγική διαδικασία αλλά αποθηκεύεται
προσωρινά στην κεντρική αποθήκη.


Πρώτες ύλες εκτός παραγωγικής διαδικασίας

Τα είδη των πρώτων υλών οι οποίες χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες εκτός της
παραγωγικής διαδικασίας είναι οι εξής:
¾ Στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, χρησιµοποιούνται νιτρικό οξύ, θειικό
οξύ, καυστική σόδα, υποχλωριώδες νάτριο, τριχλωριούχος σίδηρος,
κατιονικός πολυηλεκτρονίτης και διάφορα απορρυπαντικά.
¾ Στο ψυχροστάσιο γίνεται χρήση ελαιολιπαντικών, άνυδρης αµµωνίας και
γράσου.

149

Κεφάλαιο 7ο:Σχεδιασµός και προετοιµασία της ΑΠΕ στη γαλακτοβιοµηχανία

¾ Στο τµήµα παγωτών γίνεται χρήση υγρού αζώτου και οξυγόνου.
¾ Στα συνεργεία και κατά τη συντήρηση χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες
γράσο και ελαιολιπαντικά οχηµάτων και ανυψωτικών µηχανηµάτων, φίλτρα
ελαίου και αέρος των οχηµάτων, διάφορα spray συντήρησης, υγρά φρένων
και συσσωρευτών, αντιπηκτικό µηχανών και σαπουνέλαιο ως υγρό κοπής.
¾ Στο τµήµα βαφείου γίνεται χρήση µεταλλικών και οικοδοµικών χρωµάτων
και διαλυτών.
¾ Κατά την προσθήκη βελτιωτικών χρησιµοποιείται µαζούτ καθώς και ειδικό
νερό.
¾ Στους πύργους ψύξεως πρώτη ύλη είναι τα ειδικά µικροβιοκτόνα και, τέλος,
¾ Για τις επισκευές των ψυγείων γίνεται χρήση συγκεκριµένων ψυκτικών.
Η κατανάλωση των πρώτων υλών και υλικών εκτός της παραγωγικής διαδικασίας
και τα παραγόµενα είδη αποβλήτων παρουσιάζονται σχηµατικά ως εξής:

τριχλωριούχος
σίδηρος, σόδα,
υποχλωριώδες νάτριο
θόρυβος

νιτρικό οξύ, θειικό οξύ

απορρυπαντικά
ελαιολιπαντικά, γράσο
άνυδρη αµµωνία, υγρό
άζωτο

µικροβιοκτόνα
χρώµατα, διαλύτες

θερµική
ενέργεια

Μη παραγωγικές διαδικασίες της
γαλακτοβιοµηχανίας
Μονάδα βιολογικού καθαρισµού
Ψυχροστάσιο
Τµήµα βαφείου
Συντήρηση
Συνεργεία
Προσθήκη βελτιωτικών
Πύργοι ψύξεως
Επισκευές ψυγείων

στερεά απόβλητα

υγρά
απόβλητα

αέριες ακποµπές

µαζούτ, ειδικό νερό

ειδικά ψυκτικά

οσµές

Σχήµα 7.5: Κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών εκτός παραγωγικής διαδικασίας

7.2.4 Αέριες εκποµπές
Αέριες εκποµπές στη γαλακτοβιοµηχανία αποτελούν τα καυσαέρια, τα αιωρούµενα
σωµατίδια, τα CFCs και οι οσµές. Ανάλογα µε την προέλευσή τους διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες, όπως διακρίνεται στο Σχήµα 7.3 που ακολουθεί:
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καταγραφή σε θεωρηµένο
βιβλίο µετρήσεων

λειτουργία
λεβητοστασίων

CO, CO2

αιθάλη, ΡΜ

συντήρηση οχηµάτων και
έλεγχοι ΚΤΕΟ

διεργασίες καύσης
λειτουργία στόλου
οχηµάτων

VOCs
Αέριες εκποµπές

διαχείριση υγρών
αποβλήτων

NOx, SOx

N2, NH3

∆ιαχείριση
αερίων
εκποµπών

CFCs

λειτουργία
συστηµάτων ψύξης

φρέον

έλεγχος και σύγκριση µε
οριακές τιµές
νοµοθεσίας

έλεγχος δεξαµενών και
αγωγών αµµωνίας

Σχήµα 7.6: Αέριες εκποµπές στη γαλακτοβιοµηχανία

Αέριες εκποµπές από διεργασίες καύσης
Ο ατµός που χρησιµοποιείται στις διεργασίες θερµικής επεξεργασίας (παστερίωση,
αποστείρωση, κ.λ.π.) παράγεται σε ατµολέβητες της µονάδας. Ως καύσιµο
χρησιµοποιείται το µαζούτ. Η βελτίωση της ποιότητας των αερίων εκποµπών γίνεται
µε ανάµιξη στο µαζούτ βελτιωτικών καύσεων και συχνές ρυθµίσεις των καυστήρων
από ειδικευµένο προσωπικό. Επιπλέον το µαζούτ που χρησιµοποιείται είναι µικρής
περιεκτικότητας σε θείο.
Οι αέριοι ρυπαντές περιλαµβάνουν διοξείδιο του άνθρακα CO2, οξείδια του αζώτου
NOx και του θείου SOx και αιωρούµενα σωµατίδια.
Η εταιρεία πραγµατοποιεί ηµερήσιες µετρήσεις στο κεντρικό λεβητοστάσιο
προκειµένου να ελέγχονται οι εκποµπές µε βάση τις οριακές εκποµπές της
νοµοθεσίας. Οι παράµετροι που καταγράφονται είναι το CO2, O2, η αιθάλη και η
θερµοκρασία. Υπεύθυνο για τις µετρήσεις είναι το Τµήµα Συντήρησης. Τα όρια των
εκποµπών ελέγχονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι οριακές εκποµπές στους καυστήρες όπως
ορίζονται από την νοµοθεσία.
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Πίνακας 7.3: Είδη αερίων εκποµπών στους καυστήρες και επιτρεπόµενες τιµές από τη
νοµοθεσία

Αέριες εκποµπές

Νοµοθεσία / Οριακές εκποµπές
KYA 11294/93 (ΦEK 264Β/15-4-93)

CO2

≥ 10% κατ'όγκο

O2

≤ 7,5 κατ'όγκο

Αιθάλη

< 3 της κλίµακας Bacharach

Θερµοκρασία

∆εν δίνεται οριακή τιµή

Επιπλέον, µε βάση το Π∆ 1180/81 (ΦΕΚ 138Β/24-2-65) καθορίζονται τα ακόλουθα
όρια για καυστήρες κατανάλωσης µαζούτ:
-

Καπνός - µέχρι 1 βαθµό της κλίµακας Ringelmann

-

Στερεά αιωρούµενα σωµατίδια - µέχρι 100 mg/m3

Αέριες εκποµπές από τη λειτουργία του στόλου οχηµάτων
Στην περίπτωση αυτή οι αέριοι ρυπαντές είναι τα καυσαέρια (CO2, CO, οξείδια του
αζώτου, οξείδια του θείου, PM) των οχηµάτων. Τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται
είναι πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη απλή και αµόλυβδη και οι ποσότητες των ρύπων
καταγράφονται στις κάρτες καυσαερίων των οχηµάτων.
Το 89,8% του συνόλου του στόλου της βιοµηχανίας καταναλώνει ως καύσιµο
πετρέλαιο κίνησης, όπως έχει αποδειχτεί και από τις ετήσιες καταναλώσεις, το 5,1%
του στόλου καταναλώνει ως καύσιµο απλή βενζίνη, ενώ το υπόλοιπο 5,1%
καταναλώνει αµόλυβδη βενζίνη.
Αέριες εκποµπές από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων
Η παραµονή των αποβλήτων σε δεξαµενές υπό αναερόβιες συνθήκες, όπως στην
δεξαµενή σταθεροποίησης ή στην δεξαµενή εξισορρόπησης εφόσον δεν υπάρχει
ικανοποιητικός αερισµός, µπορεί να προκαλέσει αναερόβιες βιολογικές δράσεις µε
αποτέλεσµα την εκποµπή πτητικών οργανικών ενώσεων και δυσάρεστων οσµών.
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Αέριες εκποµπές από ψυκτικά µέσα
Σε αντίθεση µε παλαιότερα, όπου σε ψυγεία και καταψύκτες παλαιάς τεχνολογίας
χρησιµοποιούνταν χλωροφθοράνθρακες (CFCs) -η διαφυγή των οποίων στην
ατµόσφαιρα προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς τα αέρια αυτά
καταστρέφουν το όζον της ατµόσφαιρας-, η εταιρεία χρησιµοποιεί σήµερα κατά το
µεγαλύτερο µέρος φρέον τύπου R134 και R404 που δεν επιβαρύνουν τη στοιβάδα
του όζοντος. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιείται οικολογικό φρέον στο 70% των
ψυγείων παγωτών και στο 60% των ψυγείων µε βιτρίνα.
Στα συστήµατα ψύξης της παραγωγικής διαδικασίας η γαλακτοβιοµηχανία
χρησιµοποιεί την υγρή αµµωνία και, σε µικρότερο βαθµό, το άζωτο. Το άζωτο (Ν2)
χρησιµοποιείται κυρίως στο τµήµα παγωτών όπου απαιτείται γρήγορη και έντονη
ψύξη.
Επιπλέον, κατά τη λειτουργία του βαφείου χρησιµοποιούνται χρώµατα και διαλύτες
µε αποτέλεσµα να είναι πιθανή η εκποµπή οργανικών πτητικών ενώσεων (VOCs).
7.2.5 Υγρά απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα της γαλακτοβιοµηχανίας περιέχουν κυρίως γάλα ή προϊόντα
γάλακτος, καθώς και διάφορες απορρυπαντικές ουσίες. Κατά κανόνα παρουσιάζουν
υψηλό οργανικό φορτίο και διακυµάνσεις ως προς την θερµοκρασία και το pH λόγω
της παρουσίας σόδας και νιτρικού οξέος και χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται
από το σύστηµα καθαρισµού και απολύµανσης.
Συνοπτικά τα είδη των υγρών αποβλήτων που καταγράφονται στη βιοµηχανία
γάλακτος είναι:


Λύµατα και απόνερα (από τη χρήση των χώρων υγιεινής και των κουζινών,
κλπ)



Απόβλητα παραγωγής πλούσια σε οργανικό φορτίο
- νερόγαλο
- βουτυρόγαλο



Άλλα απόβλητα (από το σύστηµα καθαρισµού CIP των γραµµών παραγωγής,
από τον καθαρισµό των δαπέδων, από τη λειτουργία των συνεργείων, του
χηµείου, του βαφείου, από την περιποίηση των εξωτερικών χώρων, από την
αποθήκευση του προς εκποίηση εξοπλισµού -παλαιά ψυγεία, οχήµατα-, από το
τµήµα συντήρησης, κλπ)
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Απορρυπαντικά



Οξέα / σόδα



∆ιαλύτες



Μπογιές / βερνίκι



Λάδια / Λιπαντικά



Βαρέα µέταλλα από την απόρριψη µπαταριών



Χρησιµοποιηµένα λάδια

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης των υγρών αποβλήτων είναι:


Τα νερά πλύσης των δεξαµενών γάλακτος, των γραµµών παραγωγής, των
µηχανηµάτων, δαπέδων, βυτιοφόρων ή των δοχείων µεταφοράς γάλακτος.



Οι απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (φύρα π.χ. κατά την
παραλαβή, αποθήκευση, διαύγαση, συσκευασία, παστερίωση, κλπ.)



Οι επιστροφές προϊόντων



Οι διαρροές

Σχηµατικά, τα είδη των υγρών αποβλήτων, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης τους και οι
τρόποι διαχείρισης τους παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα:

επεξεργασία στη µονάδα
βιολογικού καθαρισµού

απώλειες γάλακτος
στην παραγωγική
διαδικασία

λιπαντικά, λάδια

νερά πλύσεων και
καθαρισµού

βουτυρόγαλο

νερόγαλο

Υγρά απόβλητα

διαρροές

νιτρικό οξύ

καυστικό νάτριο

πώληση γάλακτος και
χυµών σε κτηνοτρόφους

∆ιαχείριση
υγρών
αποβλήτων

νερό µε κατάλοιπα

επιστροφές προϊόντων

επιστροφόµενα
προϊόντα

αξιοποίηση επιστροφών
στην παραγωγική
διαδικασία

απόρριψη στο δίκτυο
αποχέτευσης

Σχήµα 7.7: Υγρά απόβλητα στη βιοµηχανία
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Υγρά απόβλητα από τις διεργασίες καθαρισµού χώρων παραγωγής και εξοπλισµού
Τα νερά πλυσίµατος των µονάδων παραγωγής των γαλακτοκοµικών προϊόντων, των
δεξαµενών αποθήκευσης γάλακτος και των βυτιοφόρων µεταφοράς της πρώτης ύλης
περιέχουν γάλα, καθώς και απορρυπαντικές ουσίες. Το νερόγαλο όταν εισέρχεται
στα υγρά απόβλητα συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση του οργανικού τους φορτίου
εξαιτίας της περιεκτικότητάς του σε γάλα. Πιο συγκεκριµένα το γάλα περιέχει νερό,
λιπαρά, πρωτεΐνες, ζάχαρα και µεταλλικά άλατα. Τα προϊόντα γάλακτος µπορεί να
περιέχουν ακόµη αρωµατικές ύλες, γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.
Το νερόγαλο, ως κατάλοιπο από τον καθαρισµό των σωλήνων, οδηγείται στη µονάδα
του βιολογικού καθαρισµού. Στα τµήµατα Γενικής Επεξεργασίας, Εµφιάλωσης και
στον αποστειρωτήρα, καθώς και στο τµήµα Γιαούρτης, το νερόγαλο συλλέγεται και
ανακτάται. Το ανακτηµένο νερόγαλο συλλέγεται από βυτία και απορρίπτεται στο
αποχετευτικό δίκτυο.
Εκτός από το νερόγαλο κατά τη διαδικασία καθαρισµού προκύπτει και το
βουτυρόγαλο, µε κύριο συστατικό το βούτυρο. Το βούτυρο αποτελείται από µια
συνεχή φάση ελεύθερου λίπους σε υγρή µορφή στην οποία είναι διεσπαρµένα
λιποσφαίρια, κρύσταλλοι λίπους, σταγονίδια νερού και φυσαλλίδες αερίων (βιβλίο
∆ιαχείρισης Ποιότητας). Ως υγρό απόβλητο λοιπόν το βουτυρόγαλο περιέχει
σηµαντικό οργανικό φορτίο.
Η επιβάρυνση των υγρών αποβλήτων εξαρτάται από το είδος των εφαρµοζόµενων
πρακτικών.

Στη

γαλακτοβιοµηχανία

χρησιµοποιούνται

οι

εξής

πρακτικές

καθαρισµού:


Καθαρισµός Επί Τόπου (Cleaning In Place). Ο συγκεκριµένος τρόπος
καθαρισµού είναι κατάλληλος για τον εξοπλισµό των κλειστών κυκλωµάτων
και δεξαµενών. Η εφαρµογή του συστήµατος CIP αποφέρει σαφή
πλεονεκτήµατα καθώς περιορίζεται ο χρόνος καθαρισµού, ενώ παράλληλα
εξοικονοµούνται µεγάλες ποσότητες νερού, απορρυπαντικών, απολυµαντικών
και ενέργειας. Σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού χρησιµοποιείται στα τµήµατα
κακάο,

παγωτών,

γενικής

επεξεργασίας,

γιαούρτης,

εµφιάλωσης,

τυροκοµείου, παραλαβής γάλακτος, κρέµας, χυµών και στον καθαρισµό των
βυτίων.


Χειρονακτικός καθαρισµός. Σε ορισµένα τµήµατα της παραγωγής ο
καθαρισµός

δεν

γίνεται

αυτοµατοποιηµένα

αλλά

χειρονακτικά,

για

παράδειγµα στο τµήµα βουτύρου, στο τµήµα γιαούρτης για τον καθαρισµό
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των πλαστικών κυπέλλων και των καροτσιών µεταφοράς γιαουρτιού και στο
τµήµα τυροκοµείου για τον καθαρισµό των σανίδων, των καλουπιών και της
ζυµωτικής µηχανής.


Καθαρισµός µε οχήµατα για το πλύσιµο των δαπέδων στους χώρους
παραγωγής.

Τα υγρά απόβλητα από τον καθαρισµό των γραµµών παραγωγής περιέχουν οξέα
όπως το νιτρικό οξύ και το καυστικό νάτριο. Οι ποσότητες και οι αναλογίες των
ουσιών στο µίγµα καθαρισµού είναι συγκεκριµένες. Προκειµένου να αποφευχθεί η
διάβρωση των τσιµεντένιων φρεατίων του δικτύου υγρών αποβλήτων, από την
ύπαρξη των οξέων, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισµό
συλλέγονται σε δεξαµενές και εξουδετερώνονται µε σόδα. Σηµειώνεται οτι τα υγρά
λύµατα από τη µη αυτοµατοποιηµένη διαδικασία καθαρισµού τα οποία επίσης
περιέχουν οξέα, οδηγούνται απευθείας, χωρίς επεξεργασία, στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισµού.
Η µεγαλύτερη ετήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων παράγεται στο τµήµα
παστερίωσης, καθώς εκεί πραγµατοποιείται η επεξεργασία του εισερχόµενου
γάλακτος. Επιπλέον, η µεγαλύτερη ποσότητα εισερχόµενου γάλακτος, εκτός από τα
βυτία που µεταφέρουν τη συνολική ποσότητα εισερχόµενου γάλακτος στη
βιοµηχανία, σηµειώνεται στο τµήµα γιαούρτης.
Υγρά απόβλητα από επιστροφές
Υγρά απόβλητα σηµειώνονται από επιστροφές γάλακτος και χυµών (έντυπο
"∆ιαδικασίες Αξιοποίησης και Καταστροφής").


Επιστροφές γάλακτος

Το γάλα των επιστροφών που κρίνεται κατάλληλο, έπειτα από ελέγχους, επιστρέφει
στην παραγωγική διαδικασία. Οι έλεγχοι για την αξιοποίηση του γάλακτος στην
παραγωγική διαδικασία γίνονται από τους υπεύθυνους του Χηµείου. Ορισµένη
ποσότητα πωλείται στους κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή. Στην περίπτωση που η
σύσταση κριθεί ακατάλληλη για οποιαδήποτε αξιοποίηση τότε το γάλα απορρίπτεται
στο αποχετευτικό δίκτυο.


Επιστροφές χυµών

Οι ποσότητες των χυµών από επιστροφές έπειτα από έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί
η καταλληλότητα τους, αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
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Υγρά απόβλητα από φύρα
Η φύρα είναι απώλειες, είτε προϊόντος είτε συσκευασιών, κατά την παραγωγική
διαδικασία. Οι απώλειες αυτές δεν µπορούν να προβλεφθούν αλλά καταγράφονται σε
όλα τα τµήµατα.
Το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας επιβαρύνεται µε όλες τις φύρες του εργοστασίου
και µε τις φύρες του τµήµατος Εµφιάλωσης. Το ποσοστό της φύρας γάλακτος στην
γαλακτοβιοµηχανία είναι 1,81% (έντυπο "Φύρες βάση Συνταγών").
Υγρά απόβλητα από τη συντήρηση και τις διαρροές
Υγρά απόβλητα παράγονται από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού και των
οχηµάτων. Στην περίπτωση αυτή τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν είναι λάδια και
λιπαντικά.
Έχει επίσης καταγραφεί διάχυση νερού, υψηλής θερµοκρασίας µε κατάλοιπα από τη
χρήση του λέβητα, από την ατµοπαγίδα του λεβητοστασίου στο δίκτυο όµβριων
υδάτων. Η διάχυση αυτή εµφανίζεται κατά τη διαδικασία του στρατσιοναρίσµατος,
το οποίο γίνεται για να αποφευχθεί ο αφρισµός και η αυξηµένη µηχανική
καταπόνηση στον ατµολέβητα.
Επιπροσθέτως, υπάρχει κατάλληλη δεξαµενή νερού ώστε να διαλύεται η αµµωνία
(ΝΗ3) σε περίπτωση διαρροής. Εάν υπάρξει διαρροή αµµωνίας ΝΗ3, γεγονός που
είναι σπάνιο, το νερό αδειάζει απευθείας στο δίκτυο όµβριων υδάτων.
Λειτουργία µονάδας βιολογικού καθαρισµού
Στη βιοµηχανία λειτουργεί µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα υγρά
απόβλητα που οδηγούνται στον βιολογικό προέρχονται από:
-

τον καθαρισµό στα τµήµατα παραγωγής (καθαρισµός δαπέδων και λειτουργία
συστήµατος αυτόµατου καθαρισµού CIP στις γραµµές παραγωγής)

-

τον καθαρισµό των γραφείων

-

τους χώρους υγιεινής

-

το Χηµείο

-

απρόβλεπτες αιτίες (απρόβλεπτες βλάβες εξοπλισµού, σωληνώσεων, κλπ)

Σηµειώνεται ότι στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού διοχετεύεται το νερόγαλο από
τη διαδικασία καθαρισµού. Το νερόγαλο ανακτάται στη µονάδα ανάκτησης γάλακτος
και επεξεργασίας τυρογάλακτος. Στη συνέχεια το ανακτηµένο νερόγαλο συλλέγεται
σε βυτία και απορρίπτεται στο δίκτυο αποχέτευσης.
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Από το Χηµείο γίνονται έλεγχοι των υγρών αποβλήτων, τόσο κατά την είσοδό τους
στο βιολογικό, όσο και κατά την έξοδό τους από αυτόν. Γίνονται µετρήσεις για την
περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε BOD, COD, pH και στερεά SS και
παρακολουθούνται τα όρια µε βάση τη νοµοθεσία. Οι µετρήσεις γίνονται µία φορά
την εβδοµάδα στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού (έντυπο «Μελέτη των
Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισµού»). Από τη γαλακτοβιοµηχανία έγιναν
ορισµένες κατασκευαστικές τροποποιήσεις στη µονάδα επεξεργασίας των υγρών
λυµάτων. Συγκεκριµένα, εγκαταστάθηκαν νέα συστήµατα αερισµού µε διάχυση ώστε
να εξασφαλίζεται οµοιογένεια στον αερισµό. Ακολουθεί πίνακας µε τα νοµοθετικά
όρια των αναλύσεων των υγρών αποβλήτων («Περιβάλλον και Νοµοθεσία», 1999)
Πίνακας 7.4: Νοµοθετικά όρια σύστασης υγρών αποβλήτων

Σύσταση υγρών αποβλήτων
(mg/lt)

Νοµοθεσία / Οριακές τιµές

pH

6-9

B.O.D

19,5

C.O.D

58,5

S.S

32,5

(ΦΕΚ 82Β/10-2-94)

Στη βιοµηχανία γάλακτος έχει παρατηρηθεί ότι τους καλοκαιρινούς µήνες αυξάνει η
περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε B.O.D. Σηµαντικό επίσης είναι ότι
αποδέκτης των υγρών αποβλήτων είναι η λίµνη απορροής που προστατεύεται από τη
συνθήκη

RAMSAR,

γεγονός

που

καθιστά

αυτόµατα

τη

συγκεκριµένη

περιβαλλοντική πλευρά ως υψίστης σηµασίας.
∆ίκτυο αποχέτευσης
Στο αποχετευτικό δίκτυο καταλήγουν τα υγρά απόβλητα που δεν οδηγούνται στη
µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Αναλυτικότερα το αποχετευτικό δίκτυο καλύπτει τα
υγρά απόβλητα από:
-

επιστροφές που κρίνονται ακατάλληλες για επανεπεξεργασία

-

ανακτήσεις
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Αξιοποίηση επιστροφών (γάλακτος και χυµών) στην παραγωγική διαδικασία
Οι επιστροφές του γάλακτος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ελέγχονται από τους
υπεύθυνους του Χηµείου. Αν η σύσταση τους κριθεί κατάλληλη γίνεται
επανεπεξεργασία του γάλακτος εντός της παραγωγικής διαδικασίας. Τα κριτήρια
επανεπεξεργασίας του γάλακτος είναι η ηµεροµηνία λήξης, η οσµή, το pH και η
οξύτητα.
Οι υπεύθυνοι του Χηµείου κατατάσσουν το προς επιστροφή γάλα σε τρεις
κατηγορίες:
-

Γάλα για επανεπεξεργασία στην παραγωγική διαδικασία

-

Γάλα για ζωοτροφή

-

Γάλα προς απόρριψη

Το γάλα δεύτερης ποιότητας από την παραγωγική διαδικασία και το γάλα
επιστροφών οδηγείται στην Αποφιάλωση Α.
Στη συνέχεια, το γάλα αυτό επεξεργάζεται και παράγεται:
-

γάλα ανακύκλωσης, το οποίο είναι καλής ποιότητας γάλα

-

αποφιαλωµένο κακάο, το οποίο είναι καλής ποιότητας γάλα

-

γάλα τυροκόµισης, το οποίο είναι σχετικά καλής ποιότητας γάλα (κατώτερης
ποιότητας από το γάλα ανακύκλωσης)

-

γάλα για ζωοτροφές

Μετά την επεξεργασία και την παραγωγή γάλακτος γίνονται εξαγωγές από την
Αποφιάλωση Α σε άλλα τµήµατα της βιοµηχανίας. Πιο συγκεκριµένα:
-

το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας παραλαµβάνει γάλα ανακύκλωσης

-

το τµήµα Κακάο παραλαµβάνει το αποφιαλωµένο κακάο για την παραγωγή
µίγµατος κακάο

-

η Αποφιάλωση Β παραλαµβάνει γάλα τυροκόµισης

-

η Κεντρική Αποθήκη παραλαµβάνει γάλα για ζωοτροφές

Ουσιαστικά η Αποφιάλωση Β λειτουργεί ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης και
στη συνέχεια γίνονται εξαγωγές προς:
-

την Κεντρική Αποθήκη, η οποία παραλαµβάνει γάλα για ζωοτροφές

-

το Τυροκοµείο, το οποίο παραλαµβάνει γάλα τυροκόµησης
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-

το τµήµα Παγωτών, το οποίο παραλαµβάνει γάλα τυροκόµησης

-

τη διαδικασία συµπύκνωσης (γάλα τυροκόµησης)

-

τη διαδικασία απόρριψης (γάλα ανάκτησης)

Το µεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών στην Αποφιάλωση Β γίνεται σε γάλα
τυροκόµισης σε ποσοστό 74,53 % ενώ όλο το γάλα ανάκτησης που εισάγεται στην
Αποφιάλωση Β οδηγείται προς απόρριψη (έντυπο "∆ιαδικασίες Αξιοποίησης και
Καταστροφής").
∆ιαχείριση επιστροφών χυµού
Οι επιστροφές χυµών ελέγχονται από το Χηµείο. Στη συνέχεια αποθηκεύονται
προσωρινά στην Αποθήκη Επιστροφών και πωλούνται στους κτηνοτρόφους ως
ζωοτροφή.
7.2.6 Στερεά απορρίµµατα
Τα είδη των στερεών αποβλήτων, οι κύριες πηγές επιβάρυνσης και οι τρόποι
διαχείρισης τους παρουσιάζονται σχηµατικά παρακάτω:
ρισµού
γικού καθα
ύος βιολο ηνοτρόφους
ιλ
ση
θε
ά
δι
ούς και κτ
σε γεωργ

διάφορα είδη
συσκευασιών

βιολογικός καθαρισµός
παραγωγική
διαδικασία

πώληση τυρογάλακτος σε
κτηνοτρόφους

τυρόγαλο
δοχεία, βαρέλια

φύρα συσκευασιών
συσκευασίες Ά υλών
και υλικών

Στερεά απορρίµατα

ηλεκτρολογικά υλικά

συντήρηση

παλαιά ψυγεία και
οχήµατα

γραφεία

ελαστικά

επιστροφές προϊόντων

επιστροφόµενα
προϊόντα

∆ιαχείριση
στερεών
απορριµάτων

επανεπεξεργασία επιστρεφόµενων
και τυρογάλακτος
συγκέντρωση απορριµάτων

απόρριψη απορριµάτων σε χώρους
υγειονοµικής ταφής

πώληση επιστρε

φόµενων προϊόντω
ν
για ζωοτροφή

Σχήµα 7.8: Στερεά απορρίµµατα

Αναλυτικότερα, τα στερεά απορρίµµατα που παράγονται στη γαλακτοβιοµηχανία
προέρχονται από:


τις διεργασίες του βιολογικού καθαρισµού



την παραγωγική διαδικασία - παραγωγή τυρόγαλου στο τµήµα Τυροκοµείου



την φύρα συσκευασιών
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τις επιστροφές προϊόντων



τις συσκευασίες πρώτων υλών και υλικών



τη συντήρηση (ελαστικά, χρησιµοποιηµένα στουπιά, µπαταρίες, κλπ)



τα γραφεία (χαρτί, αναλώσιµα)

Στερεά απορρίµµατα (ιλύς) από διεργασίες βιολογικού καθαρισµού
Σηµαντική ποσότητα στερεών αποβλήτων στην βιοµηχανία αποτελούν τα ιζήµατα
που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Στην
εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού η ιλύς διέρχεται από δεξαµενή χώνευσης
και πάχυνσης ιλύος και στη συνέχεια αφυδατώνεται σε ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η
λάσπη αυτή χρησιµοποιείται σε γεωργικές εκτάσεις ή πωλείται σε κτηνοτρόφους.
Στερεά απορρίµµατα από την παραγωγική διαδικασία - τυρόγαλο
Το τυρόγαλο είναι παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας τυριού. Αποτελεί το
80– 90% του συνολικού όγκου γάλακτος που χρησιµοποιείται στην παραγωγή τυριού
και περιέχει περισσότερο από το 50% των στερεών του γάλακτος. Περιέχει 7.5%
στερεά µε µεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κλπ. και µε πλούσιο οργανικό φορτίο
(COD ~ 60.000 mg/ L). Η µη αξιοποίηση του ορού γάλακτος και η διάθεση του µε τα
απόβλητα έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση του οργανικού φορτίου.
Το τυρόγαλο είναι το βασικότερο απόβλητο της βιοµηχανίας και περιέχει σηµαντικό
οργανικό φορτίο. Το τυρόγαλο από την παραγωγική διαδικασία πωλείται σε
τυροκόµους ή χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή από ιδιώτες. Στην περίπτωση που η
σύστασή του κριθεί ακατάλληλη για επαναχρησιµοποίηση, η πώληση οδηγείται προς
απόρριψη.
Στερεά απορρίµµατα από φύρα συσκευασιών
Κατά την παραγωγική διαδικασία σηµειώνεται φύρα συσκευασιών η οποία
καταγράφεται (έντυπο "Φύρες βάση Συνταγών").
Έχουν καταγραφεί τα παρακάτω είδη συσκευασιών:
-

Χάρτινες συσκευασίες

-

Πλαστικά κύπελλα

-

Πλαστικές / ξύλινες παλέτες

-

Αλουµινόχαρτο
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-

Μεµβράνη (φιλµ πολυαιθυλενίου)

Οι συσκευασίες παστεριωµένου, U.H.T. γάλακτος και χυµών είναι χάρτινα κουτιά µε
εσωτερική επένδυση. Το γιαούρτι συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία ή για
µικρότερες συσκευασίες σε πλαστικά κύπελλα. Το βούτυρο συσκευάζεται σε
πλαστικά δοχεία και οι µικρότερες συσκευασίες σε αλουµινόχαρτο. Το τυρί πωλείται
σε µεταλλικά δοχεία και για µικρότερες συσκευασίες, σε πλαστική µεµβράνη. Τέλος,
το παγωτό συσκευάζεται σε χάρτινη µεµβράνη ή σε πλαστικά δοχεία. Ανάλογα µε το
είδος του προϊόντος, παρτίδες τελικών προϊόντων συσκευάζονται σε χάρτινα κουτιά,
πλαστικές παλέτες ή πλαστική µεµβράνη. Κατά τη διακίνηση των τελικών
προϊόντων, χρησιµοποιούνται ξύλινες παλέτες οι οποίες επαναχρησιµοποιούνται και,
όταν υποστούν ζηµιά, επισκευάζονται.
Συγκρίνοντας το χαµηλότερο µε το υψηλότερο ποσοστό φύρας, προκύπτει ότι το
ποσοστό φύρας στο τµήµα γιαούρτης (0,322%) είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τη
φύρα στο τµήµα παραγωγής βουτύρου (30%).
Στερεά απορρίµµατα επιστροφών
Τα

προϊόντα

που

επιστρέφονται

από

την

αγορά

ελέγχονται

και

είτε

επαναχρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, είτε χρησιµοποιούνται ως
ζωοτροφή από τους κτηνοτρόφους. Στην περίπτωση που οι επιστροφές κρίνονται
ακατάλληλες για επανεπεξεργασία εντός της παραγωγής, δίνονται σε κτηνοτρόφους
οι οποίοι παραλαµβάνουν τα προϊόντα µαζί µε τις συσκευασίες τους. Τέλος προϊόντα
επιστροφών που κρίνονται τελείως ακατάλληλα οδηγούνται στη χωµατερή.
Αναλυτικότερα, τα είδη στερεών αποβλήτων από επιστροφές είναι:
-

προϊόντα τυροκοµείου

-

γιαούρτια

-

βούτυρο

-

κρέµα

Στερεά απορρίµµατα συσκευασιών πρώτων υλών και υλικών
Οι ποσότητες απορριµµάτων συσκευασίας που παράγονται στη βιοµηχανία
προκύπτουν από δύο πηγές:
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Συσκευασίες πρώτων υλών και υλικών.

Στερεά απορρίµµατα προκύπτουν και κατά την αποσυσκευασία των πρώτων υλών
και υλικών. Πιο συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί τα παρακάτω είδη στερεών
αποβλήτων:
-

Πλαστικά δοχεία χηµικών / απορρυπαντικών

-

Πλαστικές σακούλες

-

Βαρέλια (από χυµούς, λάδια, γράσα)


Απορρίµµατα από λοιπές δραστηριότητες της βιοµηχανίας.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν απορρίµµατα που προκαλούνται από τη λειτουργία
του λεβητοστασίου, του συνεργείου, του βαφείου, των οχηµάτων κλπ. Πιο
συγκεκριµένα έχουν καταγραφεί:
-

Αιθάλη (υπολείµµατα καπνοδόχου από το λεβητοστάσιο)

-

Χρησιµοποιηµένα στουπιά

-

Ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδια, αντιστάσεις, διακόπτες, κλπ)

-

Παλιοσίδερα

-

Παλαιά ψυγεία

-

Παλαιά οχήµατα

-

Ξύλο / πριονίδι

-

Ελαστικά

∆ιαχείριση στερεών απορριµµάτων
Η υφιστάµενη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων έχει ως εξής:
-

∆ιάθεση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού στους
γεωργούς και κτηνοτρόφους

-

Πώληση τυρογάλακτος σε κτηνοτρόφους για ζωοτροφή ή σε τυροκόµους

-

Επανεπεξεργασία, µετά από έλεγχο, των επιστρεφόµενων προϊόντων και του
τυρογάλακτος στην παραγωγική διαδικασία

-

Πώληση επιστρεφόµενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους για ζωοτροφή

-

Συγκέντρωση απορριµµάτων, χωρίς διαχωρισµό, εντός των εγκαταστάσεων της
βιοµηχανίας
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-

Μεταφορά των απορριµµάτων από απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στο χώρο
υγειονοµικής ταφής.

∆ιαχείριση τυρογάλακτος από την παραγωγική διαδικασία
Το τυρόγαλο που προκύπτει κατά την παραγωγή τυριών πωλείται σε τυροκόµους ή
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή από κτηνοτρόφους. Στην περίπτωση που η σύστασή
του κριθεί ακατάλληλη για επαναχρησιµοποίηση ή πώληση οδηγείται προς
απόρριψη. Το µεγαλύτερο ποσοστό τυρογάλακτος πωλείται σε τυροκόµους
(39,88%). Σηµαντικό επίσης είναι και το ποσοστό του τυρογάλακτος που
επαναχρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία και το οποίο ανέρχεται σε
30,13%.
∆ιαχείριση επιστροφών
Τα προϊόντα των επιστροφών αποσυσκευάζονται και ελέγχονται προκειµένου να
διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επαναχρησιµοποίηση εντός της παραγωγικής
διαδικασίας. Το µεγαλύτερο ποσοστό επανεπεξεργασίας εµφανίζεται στις επιστροφές
λευκού γάλακτος και κυµαίνεται στο 88,93%.
7.2.7 Έκλυση θερµικής ενέργειας
Θερµική ενέργεια εκλύεται από τους ατµολέβητες κατά τη λειτουργία τους και κατά
τη διαδικασία του στρατσιοναρίσµατος (διαδικασία κατά την οποία ανοίγει η βάννα
και ελευθερώνεται ζεστό νερό για να αποφευχθεί ο αφρισµός και η αυξηµένη
µηχανική καταπόνηση στον ατµολέβητα).
Επιπλέον, έκλυση θερµικής ενέργειας σηµειώνεται και στους χώρους της
παραγωγικής διαδικασίας (ύπαρξη υδρατµών στο τµήµα γιαούρτης, τυροκοµείου,
κλπ).
7.2.8 Οπτική όχληση
Στη γαλακτοβιοµηχανία δε σηµειώνεται καµία οπτική όχληση στους χώρους της
παραγωγικής διαδικασίας ή στις αποθήκες. Καµία οπτική όχληση δε σηµειώνουν
επίσης οι χώροι των γραφείων αλλά και οι χώροι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων
(π.χ. τµήµα συντήρησης παλαιών ψυγείων, ηλεκτρολογικό τµήµα, συνεργείο, κλπ).
7.2.9 Οσµές
Έντονες οσµές σηµειώνονται στο τµήµα του ψυχροστασίου, στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισµού κατά την επεξεργασία των υγρών λυµάτων και στην
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παραγωγική διαδικασία (τµήµα τυροκοµείου, γιαούρτης, κακάο, συσκευασίας, κλπ).
Σηµειώνεται ότι αυτού του είδους η οσµή δεν έχει κάποια αρνητική περιβαλλοντική
επίπτωση.
7.2.10 Θόρυβος και δονήσεις
Η Νοµοθεσία (Π∆ 1180/81, ΦΕΚ293Α/6-10-81) καθορίζει ως ανώτερο επιτρεπόµενο
όριο θορύβου στα όρια της εργοστασιακής εγκατάστασης τα 65 dBA.
Θόρυβος στη γαλακτοβιοµηχανία προκαλείται στους χώρους της παραγωγής από τη
λειτουργία του Η/Μ εξοπλισµού. Οι µεγαλύτερες τιµές σε επίπεδο θορύβου είναι 65
dBA και σηµειώνονται στο τµήµα συσκευασίας. Επίσης, θόρυβος υπάρχει και στο
χώρο του ψυχροστασίου. Γενικά στους χώρους εκτός της παραγωγής τα όρια του
θορύβου δεν υπερβαίνουν τα 50dB. Σε ό,τι αφορά το θόρυβο λοιπόν, δεν φαίνεται να
υπάρχει επίπτωση στα όρια των εγκαταστάσεων. Τέλος, δεν υπάρχει επίπτωση
σχετικά

µε

την

ύπαρξη

δονήσεων

(έντυπο

«Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων»).
Με βάση την παραπάνω καταγραφή και εκτίµηση των περιβαλλοντικών πλευρών της
εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και από τη
γενικότερη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας, προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα
εισροών-εκροών για την βιοµηχανία γάλακτος:

Τελικά προϊόντα

Επεξεργασία πρώτων υλών /
παραγωγή σε όλα τα τµήµατα της
γαλακτοβιοµηχανίας

Ενεργειακοί και
φυσικοί πόροι (ηλεκτρική
ενέργεια, νερό, κλπ)

Αέριες εκποµπές

Συσκευασία / τυποποίηση /µεταφορά
/ διανοµή προϊόντων

Υγρά απόβλητα

Πρώτες Ύλες
παραγωγής

Χρήση / επαναχρησιµοποίηση /
ανακύκλωση/ ανάκτηση αποβλήτων
Στερεά
απορρίµµατα

Τελική διάθεση / απόρριψη
αποβλήτων και απορριµάτων
Άλλες εκροές
(οσµές, θόρυβος,
κτλ)

Σχήµα 7.9 ∆ιάγραµµα ροής της λειτουργίας της γαλακτοβιοµηχανίας
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7.3 Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις της
βιοµηχανίας γάλακτος
7.3.1 Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές
Από τη διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών η οποία
εφαρµόστηκε από τη γαλακτοβιοµηχανία προέκυψαν οι ακόλουθες σηµαντικές
περιβαλλοντικές πλευρές, οι οποίες καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα µε σειρά
προτεραιότητας, σε συδιασµό µε τις δραστηριότητες που τις προκαλούν.
Πίνακας 7.5: Καταγραφή των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών της γαλακτοβιοµηχανίας

Σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

∆ραστηριότητα γαλακτοβιοµηχανίας

∆ιαρροές στο νερό και στο έδαφος

Λειτουργία δικτύου υγρών αποβλήτων,
βαφείου, ξυλουργείου, χώρου επισκευής και
καθαρισµού ψυγείων, γραµµών παραγωγής,
αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων, παλαιών ψυγείων και
παροπλισµένου εξοπλισµού, λειτουργία
συνεργείων, ηλεκτρολογικού τµήµατος,
ψυχροστασίου, λεβητοστασίου, βαφείου

Παραγωγή / ∆ιαχείριση
αερίων εκποµπών

Άλλα

Παραγωγική διαδικασία, λειτουργία
συστηµάτων ψύξης, συνεργείων,
λεβητοστασίου, βαφείου
Λειτουργία γαλακτοβιοµηχανίας

περιβαλλοντικά θέµατα
(ανεξέλεγκτες εναποθέσεις απορ/των)
Άλλα τοπικά / κοινωνικά/

Λειτουργία γαλακτοβιοµηχανίας

περιβαλλοντικά θέµατα
(πυρκαγιά)
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Παραγωγή / ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων

Αποθήκευση παλαιών ψυγείων και
παροπλισµένου εξοπλισµού, λειτουργία
βαφείου, αποθήκευση χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων, λειτουργία δικτύου υγρών
αποβλήτων, ηλεκτρολογικού τµήµατος,
συνεργείων, καθαρισµός γραµµών
παραγωγής και ψυγείων

Παραγωγή / ∆ιαχείριση στερεών

Παραγωγή γιαούρτης, τυριών, UHT,

απορριµµάτων

βουτύρου, γενική επεξεργασία γάλακτος,
λειτουργία χηµείου, γραφείων, µονάδας
βιολογικού καθαρισµού, αποφιάλωση,
χρήση χώρων υγιεινής

Έκλυση θερµικής ενέργειας

Λειτουργία λεβητοστασίου

Κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων

Αποφιάλωση, ανάκτηση γάλακτος,
παραγωγή τυριών, UHT, γιαούρτης,
βουτύρου, λειτουργία βαφείου, χηµείου,
συνεργείων, γραφείων, µονάδας
βιολογικού καθαρισµού, ψυχροστασίου,
ηλεκτρολογικού τµήµατος, ξυλουργείου,
λεβητοστασίου, καθαρισµός γραµµών
παραγωγής, βυτίων γάλακτος, ψυγείων,
αποθήκευση υλικών, χρήση οχηµάτων και
χώρων υγιεινής

Οσµές

Λειτουργία ψυχροστασίου

7.3.2 Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της
γαλακτοβιοµηχανίας αποτελεί µια ποσοτική και ποιοτική διαδικασία, η οποία
προκύπτει από τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και χρησιµοποιείται για την
επιλογή των αντικειµενικών σκοπών και στόχων, καθώς και των κατάλληλων
περιβαλλοντικών

δεικτών

για

την

εκτίµηση

και

παρακολούθηση

της

περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων µπορεί να
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πραγµατοποιηθεί µε ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, είτε µε µεθόδους
πολυκριτήριας ανάλυσης είτε µε τον ορισµό προτεραιοτήτων µε βάση το δηµόσιο
συµφέρον.
Αρχικά εξετάζονται οι επιπτώσεις που προκαλούνται από τις εισροές και εκροές
ενέργειας και πρώτων υλών στο σύστηµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µία εκροή µπορεί
να προκαλεί περισσότερες από µία επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παραδείγµατος
χάριν, το ΝΟ µπορεί να συµβάλλει τόσο στο φαινόµενο του ευτροφισµού όσο και
στο φαινόµενο της τοξικότητας του αέρα ενώ η κατανάλωση ενέργειας δηµιουργεί
ταυτόχρονα εξάντληση των αποθεµάτων και εκποµπές ρύπων στον αέρα, οι οποίοι
µε τη σειρά τους συµβάλλουν σε πολλαπλά αρνητικά φαινόµενα, οπότε έµµεσα η
χρήση ενέργειας προκαλεί ποικίλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις
αξιολογούνται µε κριτήρια την εξάντληση των φυσικών πόρων, την ανθρώπινη υγεία
και την επίπτωση στο οικοσύστηµα.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις από την εξάντληση των φυσικών πόρων, αυτοί
διακρίνονται σε µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους οι οποίοι προέρχονται από
περιορισµένα αποθέµατα όπως συµβαίνει µε τα καύσιµα κίνησης, και σε
ανανεώσιµους πόρους όπως είναι ο αέρας. Αναφορικά µε την ανθρώπινη υγεία
πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι πιθανές «οξείες επιπτώσεις», όπως για
παράδειγµα οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, τα εργατικά ατυχήµατα, καθώς και οι πιθανές
«µακροπρόθεσµες επιπτώσεις», όπου περιλαµβάνονται σοβαρές ή ανίατες ασθένειες
όπως ο καρκίνος (Γιαµά, 2001).
Κατά την κατηγοριοποίηση των ρύπων από τη βιοµηχανία γάλακτος εξετάζονται οι
επιπτώσεις όσον αφορά φαινόµενα όπως το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η
καταστροφή του όζοντος, η τοξικότητα του αέρα στο γειτονικό και ευρύτερο
περιβάλλον της βιοµηχανίας και ειδικότερα στη λίµνη απορροής, και τέλος, οι
πιθανές επιδράσεις και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη τοξικότητα και τη γήινη
τοξικότητα, η οποία οφείλεται στα υγρά απόβλητα και στις αέριες εκποµπές.
Ο προσδιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες της γαλακτοβιοµηχανίας περιγράφεται συνοπτικά στο σχήµα:
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Σχήµα 7.10: Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη γαλακτοβιοµηχανία

7.4 Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι της βιοµηχανίας γάλακτος
Έπειτα από τον προσδιορισµό των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, για την επιλογή και διαµόρφωση των
κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από το πρότυπο ISO 14031,
απαραίτητη είναι η εξέταση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί
από τη γαλακτοβιοµηχανία, καθώς και τα απαιτούµενα µέτρα τα οποία η διοίκηση
προτίθεται να αναλάβει για την επίτευξη αυτών, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Πίνακας 7.6 : Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι της γαλακτοβιοµηχανίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
∆ιαχείριση και βέλτιστη
κατανάλωση φυσικών
πόρων, πρώτων υλών
και β' υλών

Μείωση της
παραγόµενης
ποσότητας υγρών
αποβλήτων

ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΑ

Ορθολογική διαχείριση:
• ενέργειας
• καυσίµων
• νερού
• ειδικές πρώτες ύλες

Εγκατάσταση βελτιωµένου συστήµατος
παρακολούθησης, κανονικοποίησης και
καταγραφής της κατανάλωσης φυσικών
πόρων και των ειδικών πρώτων υλών

Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας / νερού / σόδας /
οξέος/ µαζούτ / υγρών
αποβλήτων
Εγκατάσταση συστήµατος
παρακολούθησης των υγρών
αποβλήτων

Βελτιστοποίηση των αυτοµατοποιηµένων
συστηµάτων καθαρισµού (CIP)

Καταγραφή και κανονικοποίηση των
συνολικά παραγόµενων ποσοτήτων υγρών
αποβλήτων
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Μείωση της
παραγόµενης
ποσότητας υγρών
αποβλήτων

Ορθή αντιµετώπιση διαρροών

Σταθεροποίηση των
παραµέτρων των ρύπων
των υγρών αποβλήτων
Μείωση της ποσότητας
υγρών αποβλήτων που
διαχέονται στο έδαφος

Βελτιστοποίηση συνθηκών
αερισµού στη µονάδα
βιολογικού καθαρισµού
Περιορισµός διαρροών

Αναβάθµιση δικτύου
Ορθή διαχείριση
ειδικών αποβλήτων

Ασφαλής αποθήκευση και
διάθεση:
• χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων
• PCBs / PCTs
• άµµου και πριονιδιού
• κάπνας από τη
συντήρηση του
καυστήρα
• χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες
• χρησιµοποιηµένα
στουπιά
• βαρέλια / δοχεία που
εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες

Τοποθέτηση στεγανών δοχείων κάτω από
το σηµείο διαρροής
Χρήση πριονιδιού και άµµου για τη
συλλογή διαρροών
Συντήρηση σηµείου διαρροής και
καταγραφή της συντήρησης
Αντικατάσταση συστήµατος αερισµού από
αεριστήρες µε σύστηµα υποβρύχιας
διάχυσης µε λεπτές φυσαλίδες
Ηµερήσιος οπτικός έλεγχος δεξαµενών και
αγωγών
Κατασκευή τοιχίου περιµετρικά των
δεξαµενών συλλογής καυσίµων
Κλείσιµο του αγωγού που διοχετεύει τις
διαρροές από το εσωτερικό του τοιχίου των
κεντρικών δεξαµενών µαζούτ στο δίκτυο
όµβριων υδάτων
Στεγανοποίηση εδάφους, κατασκευή
στεγάστρου και τοιχίου στο χώρο
αποθήκευσης βαρελιών µε
χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, παλαιών
ψυγείων και παροπλισµένου εξοπλισµού
Εξουδετέρωση διαλύµατος οξέος πριν την
εισαγωγή του στο δίκτυο υγρών αποβλήτων
Αποθήκευση χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων σε βαρέλια τα οποία
τοποθετούνται σε στεγανό έδαφος και
στεγασµένο χώρο
100% διάθεση των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων σε εξουσιοδοτηµένο φορέα
διαχείρισης
Τα PCBs / PCTs συλλέγονται σε στεγανό
και στεγασµένο χώρο και στη συνέχεια
διατίθενται σε ποσοστό 100% σε
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης
∆ιεξαγωγή διαγωνισµού για την διαχείριση
των PCBs / PCTs
Η άµµος και το πριονίδι που
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των
διαρροών συλλέγονται σε δοχείο και στη
συνέχεια διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης
Γίνεται 100% διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών οι οποίες
επιστρέφονται στον προµηθευτή ή δίνονται
σε εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης
Γίνεται 100% διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων στουπιών. Τα
χρησιµοποιηµένα στουπιά συλλέγονται σε
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Ορθή διαχείριση των
στερεών απορριµµάτων

∆ιαχωρισµός όλων των στερεών
απορριµµάτων που παράγονται
στην γαλακτοβιοµηχανία
Επαναχρησιµοποίηση ή
ανακύκλωση των ακολούθων
στερεών απορριµµάτων:
 χαρτί γραφείου
 χαρτί συσκευασιών
 σιδερικά
 λάσπη από τη µονάδα
επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.

Εγκατάσταση συστήµατος
παρακολούθησης των στερεών
απορριµµάτων

δοχεία και στη συνέχεια δίνονται σε
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης
Τα βαρέλια / δοχεία που εµπεριείχαν
χηµικές ουσίες επαναχρησιµοποιούνται σε
ποσοστό 70% από την βιοµηχανία π.χ.
συλλογή διαρροών
Στους χώρους συλλογής ειδικών αποβλήτων
υπάρχει κατάλληλη σήµανση
∆ηµιουργία ξεχωριστών και
σηµατοδοτηµένων χώρων για την
εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, π.χ.
χαρτί, σιδερικά, δοχεία, βαρέλια κλπ.
Το χαρτί συσκευασιών αρχικά τοποθετείται
σε ειδικό κλειστό κάδο και στη συνέχεια
δίνεται για ανακύκλωση από
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης σε
ποσοστό 70%
Συγκέντρωση του χαρτιού γραφείου σε
ειδικούς κάδους και στη συνέχεια δίνεται
για ανακύκλωση από εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης σε ποσοστό 60%
Τα σιδερικά τοποθετούνται σε στεγανό
έδαφος και δίνονται σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης σε ποσοστό 70%
Καταγραφή παραγόµενων ποσοτήτων
στερεών απορριµµάτων
Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης κάθε
είδους στερεών απορριµµάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

8.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, µε βάση την ανάλυση εισροών-εκροών, τον καθορισµό και την
αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, καθώς και
την εξέταση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων που προέκυψαν από την
παραγωγική διαδικασία και τη γενικότερη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας,
πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός του αρχικού συνόλου των δεικτών απόδοσης της
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, πραγµατοποιείται µία σύντοµη παρουσίαση
και ανάλυση της πορείας ορισµένων περιβαλλοντικών δεικτών του αρχικού συνόλου
στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, µε δεδοµένη την έλλειψη στοιχείων λόγω των
ελλιπών αριθµητικών δεδοµένων και των µη εξειδικευµένων συστηµάτων
παρακολούθησης

και

οργάνων

µέτρησης

που

είναι

εγκατεστηµένα

στην

γαλακτοβιοµηχανία.
Οι δείκτες παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης της βιοµηχανίας
κανονικοποιούνται, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η κανονικοποίηση είναι µία
µέθοδος ανάλυσης δεδοµένων η οποία συµβάλλει στον προσδιορισµό, την
κατανόηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων µιας επιχείρησης ενώ
ταυτόχρονα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεικτών, χρησιµοποιώντας µεγέθη που
αλληλοεπηρεάζονται και σχετίζονται µεταξύ τους.
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Το τελικό σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι πέρα από τον κεντρικό
άξονα του προτύπου ISO 14031, θα αποτελέσουν συγχρόνως τη βάση για την
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και µε τους οποίους η βιοµηχανία θα
ενισχύσει την επιχειρηµατική της αποτελεσµατικότητα, θα προκύψει έπειτα από την
επεξεργασία

του

αρχικού

συνόλου

των

δεικτών

παρακολούθησης

της

περιβαλλοντικής επίδοσης µέσω της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής τους
επικινδυνότητας και αποτελεί αντικείµενο ανάλυσης επόµενου κεφαλαίου.
Κατά τη διαδικασία επιλογής και διαµόρφωσης των δεικτών µε βάση το πρότυπο
ISO 14031, λήφθηκαν υπόψη οι αρχές, τα κριτήρια επιλογής και οι χρήσεις των
διαφορετικών τύπων των περιβαλλοντικών δεικτών όπως παρουσιάστηκαν και
αναλύθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο, ώστε αυτοί να αντανακλούν την περιβαλλοντική
στρατηγική της γαλακτοβιοµηχανίας και τις επιθυµίες όλων των εµπλεκόµενων
µερών εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης και την πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη, µε ταυτόχρονη συµµόρφωση
προς όλες τις νοµοθετικές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις.

8.2 Το αρχικό σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών της βιοµηχανίας
Για την επιλογή και τον προσδιορισµό των αρχικών περιβαλλοντικών δεικτών
λήφθηκαν υπόψη και µελετήθηκαν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης όσον αφορά το
πλήρες φάσµα των δραστηριοτήτων και προϊόντων της γαλακτοβιοµηχανίας, τις
σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές τις οποίες αυτή µπορεί να ελέγξει και πάνω
στις οποίες αναµένεται και µπορεί να έχει επιρροή, την περιβαλλοντική πολιτική και
τη γενική επιχειρησιακή και λειτουργική στρατηγική της, την ικανοποίηση των
νοµικών απαιτήσεων καθώς και των απαιτήσεων και αναγκών της τοπικής
κοινωνίας, την κατανόηση των απόψεων και των επιθυµιών των ενδιαφερόµενων
συµβαλλόµενων µερών και, φυσικά, την πλήρη ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής
των περιβαλλοντικών δεικτών, όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο ISO 14031.
Το σύνολο των δεικτών διαµορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να
απεικονίζουν σε κάθε χρονική στιγµή την περιβαλλοντική επίδοση της βιοµηχανίας
γάλακτος και να επισηµαίνουν τις προβληµατικές περιοχές για την έγκαιρη και
αποτελεσµατική λήψη διορθωτικών µέτρων. Πραγµατοποιήθηκε επίσης προσπάθεια
για την απλοποίηση των δεικτών ώστε αυτοί να είναι κατανοητοί από όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και χρήστες του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης και να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στις πληροφοριακές ανάγκες όλων
των φορέων σε ατοµικό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό,
173

Κεφάλαιο 8ο: Καθορισµός των περιβαλλοντικών δεικτών της γαλακτοβιοµηχανίας

πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση των διεργασιών και δραστηριοτήτων που
δικαιολογούν και έχουν συµβάλλει στην ανάπτυξη των δεικτών µέσω σχηµατικής
αναπαράστασης, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τέλος, το σύνολο των περιβαλλοντικών
δεικτών προσδιορίστηκε έτσι ώστε να επικεντρώνεται στα σηµαντικότερα µεγέθη
που σχετίζονται µε τη γαλακτοβιοµηχανία και τα οποία συνάδουν µε το υπάρχον
ΣΠ∆ που εφαρµόζεται από αυτήν.
Πραγµατοποιήθηκε διαχωρισµός και κατηγοριοποίηση των δεικτών, σε δείκτες που
αφορούν τους ρύπους, τα απόβλητα, τους πόρους της βιοµηχανίας γάλακτος, τις
ενέργειες της ανώτατης διοίκησης για τον αποτελεσµατικό περιβαλλοντικό
σχεδιασµό και τις ενέργειες βελτίωσης που σχεδιάζονται ή οφείλουν να σχεδιαστούν
από την εταιρεία για κατάδειξη της συµµόρφωσης της µε την κείµενη νοµοθεσία και
την εστίαση στις δυνατότητες βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η
κατηγοριοποίηση

αυτή

πραγµατοποιήθηκε

για

την

ευκολότερη

και

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των διεργασιών και περιβαλλοντικών πλευρών που
χρίζουν προσοχής και βελτίωσης, καθώς και τον εντοπισµό των περιοχών όπου η
εταιρεία εµφανίζει τα επιθυµητά επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης και οι οποίες
αποτελούν

το

ανταγωνιστικό

της

πλεονέκτηµα

όσον

αφορά

τη

χάραξη

περιβαλλοντικής στρατηγικής. Παράλληλα µε τους δείκτες παραθέτονται οι µονάδες
µέτρησης, ο τύπος κάθε δείκτη (∆είκτης ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), ∆είκτης
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ) ή ∆είκτης Περιβαλλοντικής Κατάστασης (∆ΠΚ))
καθώς και οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι της γαλακτοβιοµηχανίας, σύµφωνα
µε τους οποίους διαµορφώθηκε ο κάθε δείκτης για την πλήρη κατανόηση και
ευκολότερη αναπροσαρµογή τους σε περίπτωση ανάγκης λήψης διορθωτικών
µέτρων. Οι προτεινόµενοι υποψήφιοι δείκτες ανά κατηγορία περιγράφονται εκτενώς
στις επόµενες παραγράφους.

8.3 ∆είκτες που αφορούν τους ρύπους και τα απόβλητα της
γαλακτοβιοµηχανίας
Στη συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνονται δείκτες που αφορούν τους αέριους
ρύπους που προέρχονται από τις διεργασίες καύσης της παραγωγικής διαδικασίας,
τον στόλο των οχηµάτων και τα συστήµατα ψύξης της γαλακτοβιοµηχανίας, καθώς
και δείκτες σχετικοί µε τα στερεά και υγρά απόβλητα από την παραγωγική
διαδικασία. Επιπλέον, παρατίθενται δείκτες για τον έλεγχο και τη µέτρηση της
πορείας των ειδικών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
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8.3.1 Αέριοι ρύποι και εκποµπές αερίων λόγω των διεργασιών καύσης
Τα τµήµατα και οι διεργασίες που διαµορφώνουν τη συγκεκριµένη κατηγορία
δεικτών παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα:
γάλα διαφόρων τύπων

CO2

καλλιέργειες
µαγιά διαφόρων
τύπων
βοηθητικές Ά υλες
κρέµα

µίγµα κακάο
νερό

Αέριες εκποµπές από τη λειτουργία
λεβητοστασίων και τις διεργασίες καύσης της
γαλακτοβιοµηχανίας
Τµήµα γενικής επεξεργασίας
Τµήµα τυροκοµείου
Τµήµα γιαούρτης
Τµήµα βουτύρου
Τµήµα γάλακτος κακάο
Τµήµα παγωτού
τµήµα αποστείρωσης
Τµήµα εµφιάλωσης

NOx

SOx

στερεά
αιωρούµενα
σωµατίδια (SS)

υλικά καθαρισµού

υλικά συσκευασίας

αιθάλη

Σχήµα 8.1: Αέριοι ρύποι από τις διεργασίες καύσης



Ποσότητα του παραγόµενου CO2, ετησίως ή ανά µονάδα προϊόντος

Πρωταρχικό στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας αποτελεί η µείωση των αερίων του
θερµοκηπίου ώστε, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του
άνθρακα να είναι µικρότερη ή ίση του 10% κατά όγκο, κατά τη λειτουργία των
λεβήτων µε 50% έως 100% της ονοµαστικής τους ισχύος. Σηµειώνεται ότι το CO2
παράγεται κατά τις διεργασίες της παστερίωσης και της αποστείρωσης από τους
ατµολέβητες όπου ως καύσιµο χρησιµοποιείται το µαζούτ.
Προτεινόµενος δείκτης για την παρακολούθηση του εκπεµπόµενου CO2 είναι η
«Ποσότητα του παραγόµενου CO2, ετησίως ή/ και ανά µονάδα προϊόντος» και οι
αντίστοιχες µονάδες του δείκτη είναι «103 τόνοι CO2/ έτος», «τόνοι CO2/ µήνα» και
«Kg CO2 / τόνο προϊόντος», ανάλογα µε το αν η γαλακτοβιοµηχανία επιθυµεί την
ετήσια ή µηνιαία καταγραφή και καταµέτρηση του CO2 ή την ποσότητα CO2 ανά
τόνο παραγόµενου προϊόντος, ώστε να παρακολουθείται η επιβάρυνση από κάθε
τµήµα ξεχωριστά και να λαµβάνονται αποτελεσµατικότερα διορθωτικά µέτρα. Η
παρακολούθηση των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου δείκτη θα βοηθήσει τη
γαλακτοβιοµηχανία να στραφεί στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καυσίµων
και διεργασιών καύσης και να φιλτράρει τις εκποµπές του CO2 .
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Ποσότητα του παραγόµενου NOx, ετησίως ή ανά µονάδα προϊόντος

Ο συγκεκριµένος δείκτης επιλέχτηκε µε βάση τον στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας για
τη µείωση των αερίων που προκαλούν όξυνση του αέρα και ως µονάδες του δείκτη
προτείνονται οι «103 τόνοι NOx / έτος», «τόνοι NOx / µήνα» και τα «Kg NOx /τόνο
προϊόντος» για την ετήσια ή µηνιαία καταγραφή και καταµέτρηση του NOx ή την
καταγραφή της ποσότητας NOx ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος και ανά τµήµα
παραγωγής.


Ποσότητα του παραγόµενου SOx, ετησίως ή ανά µονάδα προϊόντος

Στο ίδιο πλαίσιο µε τον προηγούµενο δείκτη και βάσει της ίδιας πολιτικής της
γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά τη µείωση των αερίων που προκαλούν όξυνση του
αέρα, πραγµατοποιήθηκε η επιλογή του δείκτη «Ποσότητα του παραγόµενου SOx
ετησίως ή ανά µονάδα προϊόντος» µε µονάδες «103 τόνοι SOx / έτος», «τόνοι SOx /
µήνα» και «Kg SOx /τόνο προϊόντος».
Η παραγωγή των αερίων NOx και SOx πραγµατοποιείται κατά τις διεργασίες
θερµικής επεξεργασίας στους ατµολέβητες της µονάδας, ενώ σηµειώνεται ότι το
µαζούτ που χρησιµοποιείται κατά τις διεργασίες αυτές είναι µικρής περιεκτικότητας
σε θείο. Η παρακολούθηση των συγκεκριµένων δεικτών (παραγόµενο NOx και SΟx)
θα συµβάλλει στην αποτελεσµατική βελτίωση της ποιότητας των αερίων εκποµπών
και της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή.


Ποσότητα αιθάλης ετησίως ή ανά µονάδα προϊόντος

Η αιθάλη παράγεται ως αέριος ρυπαντής κατά τις διεργασίες της παστερίωσης και
της αποστείρωσης από τους ατµολέβητες όπου ως καύσιµο χρησιµοποιείται το
µαζούτ, ενώ κύριο στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας αποτελεί ο έλεγχος των επιπέδων
αιθάλης ώστε να µην υπερβαίνουν τους 3 βαθµούς της κλίµακας Bacharach, όπως
ορίζεται από τη νοµοθεσία.
Προτεινόµενες µονάδες για το δείκτη «Ποσότητα αιθάλης ετησίως ή ανά µονάδα
προϊόντος» είναι οι «103 τόνοι αιθάλης / έτος», «Kg αιθάλης /τόνο προϊόντος» και
«mg αιθάλης / m3», ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ποσότητας αιθάλης ανά
χρονική περίοδο, ανά τµήµα παραγωγής και ανάλογα µε τη συγκέντρωση στον αέρα
για ευκολότερη αντιµετώπιση των πιθανών προβληµάτων από υπερβάσεις των ορίων
και ευκολότερη σύγκριση των επιδόσεων -χρονικά και τµηµατικά- όσον αφορά τη
συγκεκριµένη διάσταση.
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Ποσότητα στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων

Τα στερεά αιωρούµενα σωµατίδια (SS) εκπέµπονται κατά την καύση του µαζούτ
στους καυστήρες και ατµολέβητες της βιοµηχανίας γάλακτος, ενώ αποτελούν
παράµετρο παρακολούθησης και τακτικής καταγραφής από αυτήν. Ο στόχος της
εταιρείας αναφορικά µε τη συγκεκριµένη παράµετρο περιλαµβάνει τον έλεγχο των
στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων και τον περιορισµό τους σε 100 mg/m3 κατά
µέγιστη τιµή.
Ως µονάδα του δείκτη «Ποσότητα στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων» προτείνεται η
µέτρηση των «mg στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων / m3», καθώς ο προσδιορισµός
της συγκέντρωσης των SS πραγµατοποιείται στο κεντρικό λεβητοστάσιο, ενώ η τιµή
των αιωρούµενων σωµατιδίων είναι αποτέλεσµα όλων αερίων που εξέρχονται από
τις εξόδους των απαγωγών αερίων. Η µέτρηση και παρακολούθηση του
συγκεκριµένου δείκτη θα συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών των στερεών
αιωρούµενων σωµατιδίων, καθώς σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις από
τα επιθυµητά όρια συγκέντρωσης, ενεργοποιείται από τη γαλακτοβιοµηχανία η
αντίστοιχη διαδικασία και οι ανάλογες απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες.
8.3.2 Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων
Για τη συγκεκριµένη κατηγορία δεικτών ισχύει το ακόλουθο σχήµα, ενώ
σηµειώνεται ότι αέριοι ρύποι όπως το CO2 και η αιθάλη, οι οποίοι αναφέρονται και
στην προηγούµενη κατηγορία, δεν επαναλαµβάνονται:
CO2

οξείδια
του θείου

πετρέλαιο κίνησης

απλή βενζίνη

αµόλυβδη βενζίνη

Αέριες εκποµπές από τη
λειτουργία του στόλου
οχηµάτων της
γαλακτοβιοµηχανίας

οξείδια του
αζώτου
CO
αιωρούµενα
σωµατίδια (ΡΜ)

αιθάλη

Σχήµα 8.2: Αέριοι ρύποι λόγω του στόλου των οχηµάτων
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Ποσότητα παραγόµενου CO

Στα πλαίσια της εγκατάστασης και εφαρµογής του ISO 14001 από τη βιοµηχανία και
της βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης, άµεσο στόχο αποτελεί η µείωση
των καυσαερίων από τον στόλο των οχηµάτων και η σταδιακή αντικατάσταση του
παλαιού στόλου µε νέα, φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήµατα. Ο προσδιορισµός
της τιµής του δείκτη «Ποσότητα του παραγόµενου CO» µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω των «Kg CO / 100 Km», για την ευκολότερη παρακολούθηση του καθώς οι
ποσότητες των ρύπων καταγράφονται στις κάρτες καυσαερίων των οχηµάτων.


Ποσότητα παραγόµενων οξειδίων του αζώτου

Τα οξείδια του αζώτου συγκαταλέγονται στους αέριους ρυπαντές από τα καυσαέρια
του στόλου της εταιρείας και η προτεινόµενη µονάδα µέτρησης είναι τα «Kg των
οξειδίων του αζώτου / 100 Km», ως άθροισµα της ποσότητας των εκπεµπόµενων
οξειδίων του αζώτου από το σύνολο των οχηµάτων.


Ποσότητα παραγόµενων οξειδίων του θείου

Οµοίως µε τα παραγόµενα οξείδια του αζώτου, ο προσδιορισµός της τιµής του δείκτη
«ποσότητα παραγόµενων οξειδίων του θείου», θα πραγµατοποιείται µέσω των «Kg
οξειδίων του θείου / 100 Km», για ευκολότερη παρακολούθηση του και σύγκριση µε
τα παρελθόντα και επόµενα έτη όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του
στόλου οχηµάτων από τη γαλακτοβιοµηχανία.


Ποσότητα παραγόµενων ΡΜ

Ο δείκτης της «ποσότητας των παραγόµενων ΡΜ» προκύπτει ως αποτέλεσµα της
χρήσης µεγάλου ποσοστού κατανάλωσης απλής βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
από το σύνολο του στόλου, φαινόµενο που η βιοµηχανία προτίθεται να µειώσει
δραστικά και να εξαλείψει στο άµεσο µέλλον, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν
τεθεί. Η µέτρηση του δείκτη µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της ποσότητας «Kg
ΡΜ / 100 Km».
Σηµειώνεται ότι όλα τα οχήµατα της εταιρείας υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό
έλεγχο στα Κ.Τ.Ε.Ο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Παράλληλα, εκτός του ∆ελτίου
Τεχνικού Ελέγχου τα οχήµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Κάρτα Ελέγχου
Καυσαερίων για διευκόλυνση της παρακολούθησης των παραπάνω δεικτών και της
έγκαιρης λήψης διορθωτικών µέτρων.
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8.3.3 Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης
αµµωνία (NH3)
Αέριες εκποµπές από τη
λειτουργία των συστηµάτων
ψύξης της
γαλακτοβιοµηχανίας
υγρή αµµωνία

άζωτο

Τµήµα γενικής επεξεργασίας
Τµήµα τυροκοµείου
Τµήµα γιαούρτης
Τµήµα βουτύρου
Τµήµα γάλακτος κακάο
Τµήµα παγωτού

άζωτο (Ν2)
φρέον τύπου
R12
φρέον τύπου
R22

φρέον τύπου
R502

Σχήµα 8.3: Αέριοι ρύποι λόγω των συστηµάτων ψύξης

Αναλυτικότερα, για κάθε παραγόµενο αέριο ρύπο από τη λειτουργία των
συστηµάτων ψύξης διαµορφώνονται οι ακόλουθοι δείκτες:


Ποσότητα επιβλαβούς φρέοντος τύπου R12

Σε αντίθεση µε παλαιότερα, όπου σε ψυγεία και καταψύκτες παλαιάς τεχνολογίας
χρησιµοποιούνταν χλωροφθοράνθρακες (CFCs) -η διαφυγή των οποίων στην
ατµόσφαιρα προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς τα αέρια αυτά
καταστρέφουν το όζον της ατµόσφαιρας-, η γαλακτοβιοµηχανία χρησιµοποιεί
σήµερα κατά το µεγαλύτερο µέρος φρέον τύπου R134 και R404 που δεν
επιβαρύνουν τη στοιβάδα του όζοντος. Ωστόσο, µικρή ποσότητα φρέοντος παλαιού
τύπου εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και για το λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η
παρακολούθηση της πορείας των σχετικών δεικτών.
Ο προσδιορισµός της τιµής του δείκτη «Ποσότητα επιβλαβούς φρέοντος τύπου R12»
γίνεται µε τη βοήθεια της µονάδας «Kg R12/ έτος», για την ευκολότερη
παρακολούθηση του δείκτη και την σύγκριση της ποσότητας του συγκεκριµένου
τύπου φρέοντος µε τα προηγούµενα έτη. Οι τιµές του συγκεκριµένου δείκτη
καταµετρώνται ήδη από τη γαλακτοβιοµηχανία και, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα
στο ακόλουθο κεφάλαιο, ο εν λόγω δείκτης σηµείωσε µείωση ίση µε 37,8% κατά τη
διάρκεια της τριετίας 2001-2003.
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Ποσότητα επιβλαβούς φρέοντος τύπου R22

Το φρέον τύπου R22 συγκαταλέγεται στους τύπους επιβλαβούς φρέοντος τους
οποίους η γαλακτοβιοµηχανία, στα πλαίσια των αρχών της συνεχούς βελτίωσης της
περιβαλλοντικής της επίδοσης, έχει ως στόχο να εξαλείψει από τις παραγωγικές της
διαδικασίες. Όπως και στον προηγούµενο δείκτη, έτσι και εδώ µονάδα µέτρησης του
δείκτη «Ποσότητα επιβλαβούς φρέοντος τύπου R22», είναι τα «Kg R22/ έτος», ώστε
να καταγράφεται και να ελέγχεται από την εταιρεία η ετήσια πορεία του
συγκεκριµένου τύπου φρέοντος. Όσον αφορά την τιµή του συγκεκριµένου τύπου
φρέοντος, αυτή σηµείωσε σηµαντική πτώση περίπου κατά 49,96% κατά την τριετία
2001-2003.


Ποσότητα επιβλαβούς φρέοντος τύπου R502

Οµοίως µε τους προηγούµενους τύπους, η παρακολούθηση του επιβλαβούς φρέοντος
τύπου R502 αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη γαλακτοβιοµηχανία. Η ποσότητα
«Kg φρέοντος R502 / έτος» αποτελεί την προτεινόµενη µονάδα όσον αφορά το
συγκεκριµένο δείκτη, για την επιτυχή παρακολούθηση της πορείας του και τη λήψη
τυχόν αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών. Σηµειώνεται ότι η ποσότητα του
επιβλαβούς φρέοντος τύπου R502 σηµείωσε αξιοσηµείωτη πτώση κατά 140%
περίπου κατά την τριετία 2001-2003, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στο
επόµενο κεφάλαιο.
Τονίζεται στο σηµείο αυτό, ότι αναφορικά µε τους τρεις ανωτέρω δείκτες η
βιοµηχανία γάλακτος έχει θέσει ως στόχο τη µείωση των αερίων εκποµπών από τα
συστήµατα ψύξης της παραγωγικής διαδικασίας ώστε η χρήση του οικολογικού
φρέοντος να ανέρχεται στο 70% και άνω. Η πτωτική πορεία των συγκεκριµένων
δεικτών αποδεικνύει την προσαρµογή και συµµόρφωση γαλακτοβιοµηχανίας µε τους
καθορισµένους από την ίδια στόχους στα πλαίσια του εφαρµοζόµενου συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης.


Ποσότητα αµµωνίας

Η αµµωνία χρησιµοποιείται στα συστήµατα ψύξης της παραγωγικής διαδικασίας και
καθώς η γαλακτοβιοµηχανία έχει θέσει ως στόχο τη µείωση των αερίων διαρροών
από τα συστήµατα ψύξης, οφείλει να παρακολουθεί την ποσότητα της εκλυόµενης
αµµωνίας µε τη χρήση του δείκτη «Ποσότητα εκλυόµενης αµµωνίας» και µε βάση τα
«kg αµµωνίας / έτος» ως µονάδα µέτρησης.
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Ποσότητα αζώτου

Η εταιρεία χρησιµοποιεί, σε µικρότερο βαθµό, το άζωτο στα συστήµατα ψύξης της
παραγωγικής διαδικασίας και κυρίως στο τµήµα παγωτού όπου απαιτείται γρήγορη
και έντονη ψύξη. Καθώς πρόκειται για ουσία η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον και
ενοχοποιείται σε µεγάλο βαθµό για την καταστροφή του όζοντος και άλλων
επικίνδυνων φαινοµένων, η επισταµένη παρακολούθηση της πορείας του δείκτη
«Ποσότητα αζώτου» κρίνεται απαραίτητη και πραγµατοποιείται µε βάση τα «kg
αζώτου / έτος». Το 2003, η ποσότητα του αζώτου σηµείωσε θεαµατική µείωση εν
συγκρίσει

µε

τα

προηγούµενα

έτη,

γεγονός

που

καταδεικνύει

την

αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου ΣΠ∆.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι οι προαναφερόµενοι δείκτες που
αφορούν τους αέριους ρύπους, υπάγονται στην κατηγορία των ποσοτικών δεικτών
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), οι οποίοι αξιολογούν µία ουσιαστική περιβαλλοντική
πλευρά της γαλακτοβιοµηχανίας ενώ παράλληλα αποτελούν τη βάση της εσωτερικής
και εξωτερικής επικοινωνίας των περιβαλλοντικών δεδοµένων που σχετίζονται µε
τις εκποµπές των αερίων ρύπων.
8.3.4 Αέριες εκποµπές λόγω της λειτουργίας του βαφείου


Ποσότητα οργανικών πτητικών ενώσεων (VOCs)

Κατά τη λειτουργία του βαφείου που βρίσκεται στη γαλακτοβιοµηχανία γίνεται
χρήση χρωµάτων και διαλυτών, µε αποτέλεσµα την πιθανή εκποµπή οργανικών
πτητικών ενώσεων (VOCs). Στόχο της εταιρείας αποτελεί η ελαχιστοποίηση ή και
εξάλειψη των αερίων εκποµπών από τη λειτουργία του βαφείου και για το σκοπό
αυτό προτείνεται η παρακολούθηση του δείκτη «ποσότητα οργανικών πτητικών
ενώσεων (VOCs)» µε τη βοήθεια της µονάδας «m3 ή lt VOCs / έτος», ενώ ο έλεγχος
των εκπεµπόµενων VOCs µε τη βοήθεια του δείκτη θα έχει ως αποτέλεσµα τη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή.

8.3.5 Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τις διεργασίες της παραγωγικής
διαδικασίας της βιοµηχανίας γάλακτος, και βάσει των οποίων διαµορφώνονται οι
ακόλουθοι δείκτες, παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.4 που ακολουθεί:
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γάλα διαφόρων τύπων
καλλιέργειες

τυρόγαλο

µαγιά διαφόρων
τύπων

Στερεά απόβλητα από τις
παραγωγικές διαδικασίες της
γαλακτοβιοµηχανίας

βοηθητικές Ά υλες

Τµήµα γενικής επεξεργασίας
Τµήµα τυροκοµείου
Τµήµα γιαούρτης
Τµήµα βουτύρου
Τµήµα γάλακτος κακάο
Τµήµα παγωτού
τµήµα αποστείρωσης
Τµήµα εµφιάλωσης

κρέµα
µίγµα κακάο
νερό
υλικά καθαρισµού
υλικά συσκευασίας

φύρα
συσκευασιών

επιστρεφόµενα
προϊόντα
συσκευασίες Ά
υλών και υλικών
(δοχεία, βαρέλια,
πλαστικές
σακούλες)

Σχήµα 8.4: Στερεά απορρίµµατα από την παραγωγική διαδικασία



Ποσότητα τυρογάλακτος ανά µονάδα εισερχόµενου γάλακτος

Το τυρόγαλο αποτελεί παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας τυριού και είναι το
βασικότερο απόβλητο της βιοµηχανίας µε σηµαντικό οργανικό φορτίο, καθώς ενώ
περιέχει περισσότερο από το 50% των στερεών του γάλακτος. Το τυρόγαλο από την
παραγωγική διαδικασία πωλείται σε τυροκόµους ή χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή
από ιδιώτες. Στην περίπτωση που η σύστασή του κριθεί ακατάλληλη για
επαναχρησιµοποίηση ή πώληση, οδηγείται προς απόρριψη.
Η µη αξιοποίηση του τυρογάλακτος και η διάθεση του µε τα απόβλητα έχει σαν
αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του οργανικού φορτίου, γεγονός που καθιστά την
παρακολούθηση του συγκεκριµένου δείκτη σηµαντική για την περιβαλλοντική
πορεία της γαλακτοβιοµηχανίας. Στα πλαίσια εξάλλου των ενεργειών για τη µείωση
των στερεών αποβλήτων, ο προσδιορισµός της ποσότητας του τυρογάλακτος µπορεί
να επιτευχθεί µε µέτρηση των «Kg τυρογάλακτος / Kg εισερχόµενου γάλακτος ανά
τµήµα» για τον άµεσο εντοπισµό της εκάστοτε προβληµατικής περιοχής µέσα στη
βιοµηχανία, την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των αποκλίσεων από τα
επιθυµητά επίπεδα και το σχεδιασµό των διορθωτικών ενεργειών σε συγκεκριµένους
τοµείς.
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Ποσότητα φύρας συσκευασιών ανά µονάδα εισερχόµενου γάλακτος

Στη βιοµηχανία γάλακτος καταγράφονται ως είδη συσκευασιών, ανάλογα µε το
παραγόµενο προϊόν, οι χάρτινες συσκευασίες, τα πλαστικά κύπελλα, οι πλαστικές ή
ξύλινες παλέτες, το αλουµινόχαρτο και η µεµβράνη ή φιλµ πολυαιθυλενίου.
Αναφορικά µε το χαµηλότερο και το υψηλότερο ποσοστό φύρας, προκύπτει ότι το
ποσοστό φύρας στο τµήµα γιαούρτης (0,322%) είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τη
φύρα στο τµήµα παραγωγής βουτύρου (30%). Ο έλεγχος λοιπόν της διακύµανσης
του ποσοστού παραγόµενης φύρας για κάθε τµήµα κρίνεται επιτακτικός και
επιτυγχάνεται µε τον προσδιορισµό των «Kg φύρας συσκευασιών / Kg εισερχόµενου
γάλακτος ανά τµήµα», µε στόχο την άµεση και αποτελεσµατική µείωση του
απαιτούµενου χρόνου και κόστους διόρθωσης.


Τα

Ποσότητα επιστρεφόµενων προϊόντων ανά µονάδα εισερχόµενου γάλακτος
ανά τµήµα
προϊόντα

που

επιστρέφονται

από

την

αγορά

ελέγχονται

και

είτε

επαναχρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, είτε χρησιµοποιούνται ως
ζωοτροφή από τους κτηνοτρόφους. Στην περίπτωση που οι επιστροφές κρίνονται
ακατάλληλες για επανεπεξεργασία εντός της παραγωγής, δίνονται σε κτηνοτρόφους
οι οποίοι παραλαµβάνουν τα προϊόντα µαζί µε τις συσκευασίες τους, ενώ τα
προϊόντα επιστροφών που κρίνονται τελείως ακατάλληλα οδηγούνται στη χωµατερή.
Στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται από τη γαλακτοβιοµηχανία για
σταδιακή µείωση των στερεών αποβλήτων, η ποσότητα των επιστρεφόµενων
προϊόντων µπορεί να παρακολουθείται µέσω των επιµέρους δεικτών «Kg
ακατάλληλου γιαουρτιού / Kg εισερχόµενου γάλακτος στο τµήµα», «Kg ακατάλληλων
προϊόντων τυροκοµείου / Kg εισερχόµενου γάλακτος στο τµήµα», «Kg ακατάλληλης
κρέµας/ Kg εισερχόµενου γάλακτος στο τµήµα» και «Kg ακατάλληλου βουτύρου/ Kg
εισερχόµενου γάλακτος στο τµήµα». Οι µονάδες των επιµέρους δεικτών επιλέχθηκαν
έτσι ώστε να παρακολουθείται το επίπεδο επιστροφών κάθε τµήµατος ξεχωριστά και
να λαµβάνονται τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα καθώς και προτάσεις για τη
βελτίωση της επίδοσης σε επίπεδο πωλήσεων, στρατηγικής διαχείρισης και
περιβαλλοντικής συµµόρφωσης.
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Ποσότητα απορριµµάτων από τις συσκευασίες Ά υλών και υλικών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στερεά απορρίµµατα που προκύπτουν κατά την
αποσυσκευασία των πρώτων υλών και υλικών. Αναφορικά µε τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, πραγµατοποιείται σε πρώτη φάση η συγκέντρωση τους, χωρίς
διαχωρισµό, εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας και στη συνέχεια η
µεταφορά τους από απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στο χώρο υγειονοµικής ταφής.
Στο φάσµα της ορθής διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων που αποτελεί έναν
από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της
«ποσότητας των απορριµµάτων από την αποσυσκευασία των Ά υλών και υλικών».
Συγκεκριµένα, έχει τεθεί ως στόχος η ανακύκλωση των απορριµµάτων από
εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης σε ποσοστό 60%-70%. Για το σκοπό αυτό, η
εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί τα επίπεδα των στερεών αποβλήτων από τις
συσκευασίες των πρώτων υλών και υλικών µέσω των επιµέρους δεικτών: «Kg
πλαστικών δοχείων / µήνα», «Kg πλαστικών σακουλών / µήνα» και «Kg
απορριπτόµενων βαρελιών / µήνα». Ως µονάδα αναφοράς επιλέχθηκε ο ένας µήνας,
ώστε να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται έγκαιρα τυχόν παρεκκλίσεις από
τους στόχους της βιοµηχανίας γάλακτος αλλά και για διευκόλυνση της
παρακολούθησης της πορείας της όσον αφορά την ορθή διαχείριση στερεών
απορριµµάτων.


Ποσότητα απορριµµάτων από τις λοιπές δραστηριότητες της βιοµηχανίας

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στερεά απορρίµµατα που προκύπτουν κατά την
λειτουργία του λεβητοστασίου, του συνεργείου, του βαφείου, των οχηµάτων και των
λοιπών

δραστηριοτήτων

διαδικασίας.

Η

της

διαχείριση

γαλακτοβιοµηχανίας
αυτής

της

εκτός

κατηγορίας

της

στερεών

παραγωγικής
αποβλήτων,

πραγµατοποιείται όπως και στην περίπτωση των στερεών απορριµµάτων από την
αποσυσκευασία των πρώτων υλών και υλικών, ενώ τα παραγόµενα στερεά απόβλητα
που προκύπτουν της συγκεκριµένης κατηγορίας, βάσει των οποίων διαµορφώνονται
οι παρακάτω δείκτες, παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.5 που ακολουθεί:
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τριχλωριούχος
σίδηρος, σόδα,
υποχλωριώδες νάτριο

παλαιά σίδερα

νιτρικό οξύ, θειικό οξύ

Στερεά απόβλητα από τις µη
παραγωγικές διαδικασίες της
γαλακτοβιοµηχανίας

απορρυπαντικά
ελαιολιπαντικά, γράσο
άνυδρη αµµωνία, υγρό
άζωτο

µικροβιοκτόνα
χρώµατα, διαλύτες

Μονάδα βιολογικού καθαρισµού
Ψυχροστάσιο
Τµήµα βαφείου
Συντήρηση οχηµάτων
Συνεργεία
Προσθήκη βελτιωτικών
Πύργοι ψύξεως
Επισκευές ψυγείων

ελαστικά

χαρτί γραφείου

ξύλο και πριονίδι

νερό µε κατάλοιπα

µαζούτ, ειδικό νερό

ηλεκτρολογικά υλικά
ειδικά ψυκτικά

Σχήµα 8.5: Στερεά απορρίµµατα εκτός της παραγωγικής διαδικασίας

Στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων από τις
εξωπαραγωγικές δραστηριότητες της γαλακτοβιοµηχανίας µέσω της ανακύκλωσης
τους σε ποσοστό 60%-70%, η εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί την «ποσότητα των
απορριµµάτων εκτός της παραγωγικής διαδικασίας». Όσον αφορά τα στερεά
απόβλητα από τις γενικές δραστηριότητες της βιοµηχανίας, ο έλεγχος τους
επιτυγχάνεται µέσω των επιµέρους δεικτών: «Kg απορριπτόµενων σίδερων / µήνα»,
«Kg απορριπτόµενων ελαστικών / µήνα», «Kg χαρτιού γραφείου / µήνα», «Kg
ηλεκτρολογικών υλικών / µήνα» και «Kg ξύλου και πριονιδιού / µήνα».
Τονίζεται, στο σηµείο αυτό, ότι οι ανωτέρω δείκτες που αφορούν τα στερεά
απόβλητα, ανήκουν στην κατηγορία των ποσοτικών δεικτών λειτουργικής επίδοσης
(∆ΛΕ), ως αποτέλεσµα των διαδικασιών και επιχειρήσεων της γαλακτοβιοµηχανίας
ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
των περιβαλλοντικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τα επίπεδα των στερεών
αποβλήτων.
8.3.6 Υγρά απόβλητα
Υγρά απόβλητα στη βιοµηχανία γάλακτος παράγονται τόσο εντός, όσο και εκτός της
παραγωγικής διαδικασίας, όπως µπορεί να διαφανεί και από το παρακάτω
διάγραµµα:
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νερόγαλο

βουτυρόγαλο
γάλα διαφόρων τύπων
µαγιά και καλλιέργειες

Υγρά απόβλητα

βοηθητικές Ά υλες

καθαρισµός των χώρων
παραγωγής και εξοπλισµού

νερό

επιστροφές ακατάλληλων
προϊόντων

υλικά καθαρισµού

απώλειες (φύρα) κατά την
παραγωγική διαδικασία

υλικά συσκευασίας

απορρυπαντικές ουσίες

λάδια, λιπαντικά

νερό µε κατάλοιπα

διαρροές
υγρή αµµωνία

επιστροφόµενα προϊόντα
(ακατάλληλο γάλα και χυµοί)

Σχήµα 8. 6: Υγρά απόβλητα



Ποσότητα υγρών αποβλήτων από τις διεργασίες καθαρισµού των χώρων
παραγωγής και εξοπλισµού

Η επιβάρυνση των υγρών αποβλήτων εξαρτάται από το είδος των εφαρµοζόµενων
πρακτικών. Στη γαλακτοβιοµηχανία χρησιµοποιούνται ως πρακτικές καθαρισµού ο
χειρονακτικός καθαρισµός σε ορισµένα τµήµατα της παραγωγής και ο Καθαρισµός
Επί Τόπου (Cleaning In Place) στους χώρους των κλειστών κυκλωµάτων και
δεξαµενών,

µε

τον

οποίο

εξοικονοµούνται

µεγάλες

ποσότητες

νερού,

απορρυπαντικών, απολυµαντικών και ενέργειας. Για το πλύσιµο των δαπέδων στους
χώρους παραγωγής πραγµατοποιείται καθαρισµός µε οχήµατα.
Τα υγρά απόβλητα από τον καθαρισµό των µονάδων παραγωγής, των δεξαµενών
αποθήκευσης γάλακτος και των βυτιοφόρων µεταφοράς της πρώτης ύλης περιέχουν
γάλα, καθώς και απορρυπαντικές ουσίες, όπως νιτρικό οξύ και καυστικό νάτριο ενώ
η προσθήκη του γάλακτος στα υγρά απόβλητα (νερόγαλο) συµβάλλει σηµαντικά
στην αύξηση του οργανικού τους φορτίου. Μέρος του νερόγαλου οδηγείται στη
µονάδα του βιολογικού καθαρισµού, ενώ το υπόλοιπο συλλέγεται και απορρίπτεται
στο αποχετευτικό δίκτυο. Κατά τις διεργασίες καθαρισµού, προκύπτει ως κατάλοιπο
και το βουτυρόγαλο, µε κύριο συστατικό το βούτυρο, το οποίο ως υγρό απόβλητο
περιέχει σηµαντικό οργανικό φορτίο. Τα υγρά λύµατα από τη µη αυτοµατοποιηµένη
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διαδικασία καθαρισµού τα οποία επίσης περιέχουν οξέα, οδηγούνται απευθείας,
χωρίς επεξεργασία, στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.
Η µεγαλύτερη ετήσια ποσότητα λυµάτων παράγεται στο τµήµα παστερίωσης, καθώς
εκεί πραγµατοποιείται η επεξεργασία του εισερχόµενου γάλακτος. Επιπλέον, η
µεγαλύτερη ποσότητα εισερχόµενου γάλακτος, εκτός από τα βυτία που µεταφέρουν
τη συνολική ποσότητα εισερχόµενου γάλακτος στη βιοµηχανία, σηµειώνεται στο
τµήµα γιαούρτης.
Για τον επισταµένο έλεγχο της «ποσότητας των υγρών αποβλήτων από τις διεργασίες
καθαρισµού των χώρων παραγωγής και εξοπλισµού» προτείνεται ο προσδιορισµός
των «m3 λυµάτων / ηµέρα ή µήνα» καθώς και των «µηνιαίων m3 αποβλήτων / µηνιαία
Kg εισερχόµενου γάλακτος ανά τµήµα».
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της ποσότητας των υγρών
αποβλήτων σε κάθε τµήµα ξεχωριστά, γεγονός που διευκολύνει την άµεση
επέµβαση σε περίπτωση υπερβάσεων από τις οριακές τιµές αλλά και µε βάση την
επιθυµητή χρονική περίοδο που θα προσδιοριστεί από τη γαλακτοβιοµηχανία για τη
διαρκή σύγκριση των επιδόσεων της συγκεκριµένης διάστασης διαχρονικά.
Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί έναν δείκτη λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) σε
επίπεδο περιοχών, καθώς αφορά το σχεδιασµό, τον έλεγχο και τα όργανα
παρακολούθησης για κάθε εξεταζόµενο τµήµα, ενώ µπορεί να χρησιµεύσει ως
µηχανισµός εσωτερικών πληροφοριών για την γαλακτοβιοµηχανία.


Ποσότητα υγρών αποβλήτων από επιστροφές ακατάλληλου γάλακτος και
ακατάλληλων χυµών ετησίως

Υγρά

απόβλητα

στη

γαλακτοβιοµηχανία

σηµειώνονται

επιπροσθέτως

από

επιστροφές γάλακτος και χυµών. Το γάλα των επιστροφών που κρίνεται κατάλληλο,
έπειτα από ελέγχους, επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία, ενώ ορισµένη
ποσότητα πωλείται στους κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή. Στην περίπτωση που η
σύσταση του γάλακτος κριθεί ακατάλληλη για οποιαδήποτε αξιοποίηση τότε αυτό
απορρίπτεται στο αποχετευτικό δίκτυο. Οι ποσότητες των χυµών από επιστροφές
διαχειρίζονται µετά από έλεγχο και είτε αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία,
είτε πωλούνται ως ζωοτροφή, ενώ εάν η σύσταση τους κριθεί ακατάλληλη τότε
οδηγούνται προς απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο.
Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την άµεση µείωση των υγρών αποβλήτων και για το
σκοπό αυτό προτείνεται ο προσδιορισµός της ποσότητας τους µε βάση τα «Kg
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επιστροφών ακατάλληλου γάλακτος /έτος» και «Kg επιστροφών ακατάλληλων χυµών /
έτος», για τη διαχρονική παρακολούθηση της συγκεκριµένης διάστασης και την
υιοθέτηση των ανάλογων ενεργειών προώθησης και διορθωτικών ενεργειών όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι συγκεκριµένοι δείκτες υπάγονται στην κατηγορία των συνολικών δεικτών
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς τα µεγέθη των ίδιων µονάδων αθροίζονται για
περισσότερα από ένα βήµατα παραγωγής και τµήµατα της γαλακτοβιοµηχανίας.


Ποσότητα υγρών αποβλήτων από απώλειες κατά την παραγωγή (φύρα) ανά
µονάδα επεξεργασµένου προϊόντος

Η φύρα είναι απώλειες προϊόντος ή συσκευασιών, κατά την παραγωγική διαδικασία
(π.χ. κατά την παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, παστερίωση κλπ). Στα πλαίσια
της µείωσης της ποσότητας φύρας που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της
βιοµηχανίας γάλακτος, προτείνεται η παρακολούθηση των επιπέδων φύρας µε βάση
τα «Kg φύρας / Kg επεξεργασµένου προϊόντος». Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η
εύκολη παρακολούθηση των απωλειών σε κάθε τµήµα της παραγωγής και η έγκαιρη
και αποτελεσµατική επέµβαση σε περίπτωση απόκλισης από τα στοχοθετηµένα όρια.
Σηµειώνεται ότι τα επίπεδα φύρας της γαλακτοβιοµηχανίας κυµαίνονται περίπου σε
ποσοστό 1,81% το οποίο µπορεί να θεωρηθεί αρκετά ικανοποιητικό.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δείκτη λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) σε επίπεδο
διαδικασιών, καθώς είναι καταµερισµένος όσον αφορά το σχεδιασµό και τον έλεγχο
σε κάθε εξεταζόµενο τµήµα.


Ποσότητα διαρροών λαδιού από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού και των
οχηµάτων

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί ο περιορισµός των διαρροών και η
µείωση της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που διαχέονται στο έδαφος. ∆ιάχυση
και διαρροή υγρών αποβλήτων συχνά παρατηρείται κατά τη συντήρηση του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων της γαλακτοβιοµηχανίας.
Στην περίπτωση αυτή τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν είναι λάδια και λιπαντικά.
Για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά τη διαρροή λαδιών, η εταιρεία οφείλει να
παρακολουθεί το επίπεδο τους µε βάση τα «Kg διαρροών λαδιού/ έτος».
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Ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των ποσοτικών δεικτών
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς πρόκειται για φυσικές µετρήσεις που λαµβάνουν
χώρα ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.


Ποσότητα διαρροών λιπαντικών από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού και
των οχηµάτων

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κατά τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού και των οχηµάτων της γαλακτοβιοµηχανίας προκύπτουν ως υγρά
απόβλητα σηµαντικές ποσότητες λιπαντικών. Για τον έλεγχο και περιορισµό των
διαρροών και της διάχυσης λιπαντικών, προτείνεται ο προσδιορισµός των
αντίστοιχων ποσοτήτων µε βάση τα «Kg διαρροών λιπαντικών / έτος». Κατά τον
τρόπο αυτό, η βιοµηχανία θα είναι σε θέση να ελέγχει την πορεία των διαρροών
διαχρονικά και να επεµβαίνει σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπόµενα επίπεδα
διαρροών.
Ο δείκτης «Ποσότητα διαρροών λιπαντικών από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού
και των οχηµάτων» ανήκει επίσης στην κατηγορία των ποσοτικών δεικτών
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ).


Ποσότητα διαρροής αµµωνίας

Για την ορθή αντιµετώπιση των διαρροών και τη µείωση της παραγόµενης
ποσότητας υγρών αποβλήτων, η γαλακτοβιοµηχανία οφείλει να µεριµνήσει για την
καταγραφή και τον έλεγχο της «ποσότητας διαρροής αµµωνίας» που προσδιορίζεται
µέσω των «Kg διαρροών αµµωνίας / έτος» ως µονάδα µέτρησης. Σηµειώνεται ότι στο
χώρο της βιοµηχανίας υπάρχει κατάλληλη δεξαµενή νερού ώστε να διαλύεται η
αµµωνία (ΝΗ3) σε περίπτωση διαρροής. Εάν υπάρξει διαρροή αµµωνίας, το νερό
αδειάζει απευθείας στο δίκτυο όµβριων υδάτων.
Ο συγκεκριµένος δείκτης χαρακτηρίζεται, οµοίως µε τους προηγούµενους, ως
ποσοτικός δείκτης λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς για την παρακολούθηση του
πραγµατοποιούνται φυσικές µετρήσεις που λαµβάνουν χώρα ανά συγκεκριµένα
χρονικά διαστήµατα.


Ποσότητα διαρροής νερού µε κατάλοιπα

Στο χώρο της γαλακτοβιοµηχανίας έχει καταγραφεί διάχυση νερού υψηλής
θερµοκρασίας µε κατάλοιπα από τη χρήση του λέβητα και από την ατµοπαγίδα του

189

Κεφάλαιο 8ο: Καθορισµός των περιβαλλοντικών δεικτών της γαλακτοβιοµηχανίας

λεβητοστασίου στο δίκτυο όµβριων υδάτων. Η διάχυση αυτή εµφανίζεται κατά τη
διαδικασία του στρατσιοναρίσµατος, το οποίο γίνεται για να αποφευχθεί ο αφρισµός
και η αυξηµένη µηχανική καταπόνηση στον ατµολέβητα.
Για τον περιορισµό του συγκεκριµένου φαινοµένου, προτείνεται η παρακολούθηση
των «Kg διαρροής νερού µε κατάλοιπα / έτος» ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονική
σύγκριση του εν λόγω δείκτη και η συνεχής βελτίωση της πορείας της εταιρείας
αναφορικά µε τη συγκεκριµένη διάσταση. Ο δείκτης «ποσότητα διαρροής νερού µε
κατάλοιπα» ανήκει στους ποσοτικούς δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε βιοχηµικά απαιτούµενο
οξυγόνο (BOD)

Το βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD) ανήκει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων. Πρωταρχικό στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας
αποτελεί η µείωση της ποσότητας του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων
µέσω του περιορισµού του BOD σε 20 mg/lt, όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Κατά
το έτος 2003 υπερέβη τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον
έλεγχο και περιορισµό του συγκεκριµένου δείκτη για την αποφυγή προστίµων και
κυρώσεων.
Στη βιοµηχανία γάλακτος έχει εξάλλου παρατηρηθεί ότι τους καλοκαιρινούς µήνες
αυξάνει επιπλέον η περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε B.O.D. Για το λόγο
αυτό, ο προσδιορισµός της ποσότητας «mg BOD /lt», πρέπει να παρακολουθείται
επισταµένως και οποιαδήποτε απόκλιση από τα επιτρεπτά όρια οφείλει να
αντιµετωπίζεται άµεσα. Σηµειώνεται, τέλος, ότι ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί
έναν ποσοτικό δείκτη λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε χηµικά απαιτούµενο
οξυγόνο (COD)

Στα πλαίσια της στοχοθετηµένης µείωσης της ποσότητας του οργανικού φορτίου των
υγρών αποβλήτων και του περιορισµού του COD σε 59 mg/lt, όπως ορίζει η κείµενη
νοµοθεσία, η γαλακτοβιοµηχανία οφείλει να ελέγχει τον «µέσο όρο σύστασης των
υγρών αποβλήτων σε COD» ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και µε χρήση της
ποσότητας «mg COD / lt» ως µονάδας µέτρησης.
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∆εδοµένων

των

φυσικών

µετρήσεων

που

πραγµατοποιούνται

για

την

παρακολούθηση του συγκεκριµένου δείκτη, αυτός ανήκει στους λεγόµενους
ποσοτικούς δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε pH

Η βιοµηχανία γάλακτος µεριµνά για τον περιορισµό του pH σε τιµές µεταξύ 6-8,5
µε απώτερο σκοπό τη µείωση του οργανικού φορτίου στα υγρά απόβλητα.
Εποµένως, ο τακτικός προσδιορισµός του «µέσου όρου σύστασης των υγρών
αποβλήτων σε pH» µέσω της µέτρησης του «pH», εγγυάται την επιτυχή εκπλήρωση
του συγκεκριµένου στόχου και την πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Η τιµή του pH κατά το 2003 βρίσκεται εντός των
επιτρεπόµενων νοµοθετικών ορίων.
Καθώς ο δείκτης λαµβάνεται άµεσα από την ανάλυση εισροών-εκροών και µπορεί
να µετρήσει και να απεικονίσει την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας όσον
αφορά τη συγκεκριµένη παράµετρο, συνεπάγεται ότι πρόκειται για έναν απόλυτο
δείκτη λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε στερεά σωµατίδια

Τα στερεά αιωρούµενα σωµατίδια (SS) περιέχονται στα συστατικά των υγρών
αποβλήτων, επιβαρύνοντας την ποσότητα του οργανικού φορτίου που τα
χαρακτηρίζει. Το συγκεκριµένο είδος οργανικού φορτίου αποτελεί παράµετρο
παρακολούθησης και τακτικής καταγραφής από τη γαλακτοβιοµηχανία, καθώς στόχο
για αυτήν αποτελεί ο έλεγχος των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων και ο
περιορισµός τους σε 32,5 mg/lt κατά µέγιστη τιµή, σύµφωνα πάντοτε µε τα
νοµοθετικά όρια.
Ως µονάδα του δείκτη «Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε στερεά
σωµατίδια» προτείνεται η µέτρηση των «mg στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων / lt».
Η µέτρηση και παρακολούθηση του συγκεκριµένου δείκτη θα συµβάλλει στη µείωση
της περιεκτικότητας των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων στα υγρά απόβλητα,
καθώς σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυµητά όρια, ενεργοποιείται από τη
γαλακτοβιοµηχανία η αντίστοιχη διαδικασία και οι ανάλογες απαιτούµενες
διορθωτικές ενέργειες. Ο προτεινόµενος δείκτης ανήκει στους ποσοτικούς δείκτες
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) λόγω των φυσικών µετρήσεων που πραγµατοποιούνται
για την παρακολούθηση και καταµέτρηση του.
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Είναι σηµαντικό να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι αποδέκτης των υγρών αποβλήτων
είναι η λίµνη απορροής που προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR και άλλες
διεθνείς συµβάσεις προστασίας, γεγονός που καθιστά αυτόµατα τη συγκεκριµένη
περιβαλλοντική πλευρά που αφορούν οι προτεινόµενοι δείκτες ως υψίστης σηµασίας.
Εξάλλου,

οι

ανωτέρω

δείκτες

αντανακλούν

τις

ενέργειες

και

την

αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών της βιοµηχανίας αναφορικά µε τις διεργασίες
µείωσης του οργανικού φορτίου αντικατοπτρίζοντας την ίδια την πορεία της
επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο της εταιρείας.
8.3.7 Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Η ειδική αυτή κατηγορία αποβλήτων η οποία περιλαµβάνεται στις σηµαντικές
περιβαλλοντικές πλευρές της γαλακτοβιοµηχανίας, παρουσιάζεται συναρτήσει των
εισροών και εκροών της στο ακόλουθο σχήµα:
χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια
γάλα διαφόρων τύπων

Ειδικά απόβλητα

χρώµατα και βερνίκια

καθαρισµός των τµηµάτων
παραγωγής και εξοπλισµού

βοηθητικές Ά υλες

παραγωγική διαδικασία

νερό

βαφείο

υλικά καθαρισµού

συνεργεία

ελαιολιπαντικά, γράσο

PCBs

PCTs

χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες

ηλεκτρολογικό τµήµα
βαρέλια και δοχεία που
εµπεριείχαν χηµικές ουσίες

διαρροές

Σχήµα 8. 7: Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα



Ποσοστό ορθής διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων

Μεταξύ των βασικών αντικειµενικών σκοπών και στόχων της γαλακτοβιοµηχανίας
περιλαµβάνεται η ασφαλής αποθήκευση και ορθή διαχείριση των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων καθώς και η διάθεση τους κατά ποσοστό 100% σε εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης. Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί τον
δείκτη «Ποσότητα των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων που διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους

φορείς»

µέσω

του

προσδιορισµού

του

ποσοστού

«%

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς /
µήνα». Ο δείκτης ανήκει στους ποσοστιαίους δείκτες λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ)
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καθώς καθορίζει το ποσοστό του συγκεκριµένου στοιχείου του υποσυνόλου των
ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Ο έλεγχος του εν λόγω δείκτη αποτελεί σηµαντικό τµήµα του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ καταδεικνύει την περιβαλλοντική συµµόρφωση
της γαλακτοβιοµηχανίας καθώς και τη δέσµευση της στις αρχές της αειφόρου και
βιώσιµης ανάπτυξης.


Ποσοστό των PCBs και PCTs που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς

Με απώτερο στόχο την ασφαλή συλλογή και διάθεση των PCBs και PCTs κατά
100% σε εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης, προτείνεται η χρησιµοποίηση του
δείκτη «Ποσότητα των PCBs και PCTs που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς»
µε τη βοήθεια της µονάδας «% των PCBs και PCTs που διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους φορείς / µήνα». Ο συγκεκριµένος δείκτης αντανακλά την
ευαισθητοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά τη διαχείριση των
επικίνδυνων και τοξικών υλικών και διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη µεριµνήσει για τη συγκεκριµένη κατηγορία
υλικών καθώς έχει φροντίσει για τη συλλογή των PCBs και PCTs σε στεγανό και
στεγασµένο χώρο, ενώ έχει προβεί σε διεξαγωγή διαγωνισµού για την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους.
Ο προτεινόµενος δείκτης ανήκει στους ποσοστιαίους δείκτες λειτουργικής επίδοσης
(∆ΛΕ) καθορίζοντας το ποσοστό της συγκεκριµένης διάστασης του υποσυνόλου των
ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων.


Ποσοστό ορθής διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων µπαταριών

Η περιβαλλοντική πολιτική της γαλακτοβιοµηχανίας περιλαµβάνει την 100% ορθή
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων µπαταριών, οι οποίες επιστρέφονται στον
αντίστοιχο προµηθευτή ή δίνονται σε εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση και αποθήκευση των παλιών
µπαταριών στους χώρους της βιοµηχανίας και η δηµιουργία διαρροών και διάχυσης
τοξικών στο έδαφος. Ως µονάδα µέτρησης του δείκτη «Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς
διαχείρισης ή επιστρέφονται στους προµηθευτές» προτείνεται το ποσοστό «% των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς ή
επιστρέφονται στους προµηθευτές / µήνα» για τον εύκολο προσδιορισµό της τιµής του
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και την ενεργοποίηση των ανάλογων διορθωτικών ενεργειών όπου κρίνεται
απαραίτητο.
Πρόκειται, και σε αυτή την περίπτωση, για ένα ποσοστιαίο δείκτη λειτουργικής
επίδοσης (∆ΛΕ), ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό της συγκεκριµένης παραµέτρου
του υποσυνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.


Ποσοστό των επαναχρησιµοποιούµενων βαρελιών και δοχείων

Στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, η εταιρεία στοχεύει
στην επαναχρησιµοποίηση των βαρελιών και δοχείων που εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες σε ποσοστό 70%. Τα επαναχρησιµοποιηµένα βαρέλια και δοχεία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή διαρροών ή την αποθήκευση των ειδικών
αποβλήτων, ενώ ο προσδιορισµός της τιµής του «αριθµού των βαρελιών και δοχείων
που επαναχρησιµοποιούνται από την εταιρεία» µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του
«% επαναχρησιµοποίησης των βαρελιών και δοχείων / µήνα». Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται η παρακολούθηση του συγκεκριµένου δείκτη και η
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά την
οικονοµία σε µέσα και πόρους.
Ο παραπάνω δείκτης υπάγεται, όπως και οι προηγούµενοι, στην κατηγορία των
ποσοστιαίων δεικτών λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ). Όσον αφορά τη συγκεκριµένη
παράµετρο, επιτακτική είναι η λήψη µέτρων από τη διοίκηση της βιοµηχανίας, καθώς
κατά το 2003 το ποσοστό των επαναχρησιµοποιηµένων βαρελιών και δοχείων που
ανήλθε µόλις στο 10%, σύµφωνα µε τα στοιχεία της εταιρείας που παρουσιάζονται
στο ακόλουθο κεφάλαιο.


Ποσότητα ειδικών
χωµατερές ετησίως

αποβλήτων

που

απορρίπτονται

σε

εγκεκριµένες

Τα ειδικά απόβλητα που δεν επαναχρησιµοποιούνται ή δε διατίθενται σε κάποιον
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης, οδηγούνται προς απόρριψη σε εγκεκριµένες
χωµατερές ή προς καύση και ταφή µε σκοπό τη µείωση των επιπτώσεων από την
ανεξέλεγκτη εναπόθεση τους στο περιβάλλον. Η γαλακτοβιοµηχανία επιθυµεί την
παρακολούθηση της «ποσότητας των ειδικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε
εγκεκριµένες χωµατερές» ενώ ως µονάδες µέτρησης του δείκτη προτείνονται οι «τόνοι
των ειδικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε εγκεκριµένες χωµατερές / έτος» και τα
ποσοστά «% των ειδικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε εγκεκριµένες χωµατερές /
σύνολο των ειδικών αποβλήτων».
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Με χρήση των παραπάνω µονάδων για τον έλεγχο του συγκεκριµένου δείκτη, είναι
δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της ορθής διάθεσης των ειδικών ή τοξικών
αποβλήτων, τόσο όσον αφορά ένα συγκεκριµένο επιθυµητό χρονικό διάστηµα, όσο
και ως µέρος του συνόλου των ειδικών αποβλήτων για την ευκολότερη σύγκριση µε
τα παρελθόντα ή µελλοντικά έτη.
Ο ανωτέρω δείκτης µπορεί να χαρακτηριστεί ταυτόχρονα ως ποσοτικός δείκτης
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) λόγω των φυσικών µετρήσεων που πραγµατοποιούνται
για την παρακολούθηση και καταµέτρηση του, αλλά και ως ποσοστιαίος δείκτης
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) καθώς καθορίζει το ποσοστό της συγκεκριµένης
διάστασης του υποσυνόλου των ειδικών και τοξικών αποβλήτων.


Ποσοστό ορθής διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων

Όπως προαναφέρθηκε, η γαλακτοβιοµηχανία έχει ως στόχο, πέρα από την απόρριψη
σε εγκεκριµένες χωµατερές, την καύση και υγειονοµική ταφή των ειδικών ή τοξικών
αποβλήτων όταν αυτά δεν επαναχρησιµοποιούνται ή δε διατίθενται σε κάποιον
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης. Απαιτείται λοιπόν η συνεχής καταµέτρηση των
«kg των ειδικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, καίγονται ή οδηγούνται σε ταφή /
έτος» καθώς και του «% ποσοστού των ειδικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται,
καίγονται ή οδηγούνται σε υγειονοµική ταφή». Με τη βοήθεια των συγκεκριµένων
µονάδων είναι δυνατή η παρακολούθηση του δείκτη, τόσο σε συγκεκριµένα όσο και
σε γενικότερα χρονικά πλαίσια.
Ο δείκτης «ποσότητα ειδικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, καίγονται ή οδηγούνται
σε ταφή» αποτελεί ταυτόχρονα έναν ποσοτικό αλλά και ένα ποσοστιαίο δείκτη
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) λόγω των φυσικών µετρήσεων που πραγµατοποιούνται
για την παρακολούθηση του και του καθορισµού της συγκεκριµένης διάστασης του
υποσυνόλου των ειδικών και τοξικών αποβλήτων, αντίστοιχα.
Καθώς η ορθή διαχείριση και η ασφαλής διάθεση των επικίνδυνων και τοξικών
αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής

∆ιαχείρισης

της

γαλακτοβιοµηχανίας,

όπως

περιγράφηκε

αναλυτικά σε προηγούµενο κεφάλαιο, µε άµεσες επιπτώσεις στο ευρύτερο
περιβάλλον, όλοι οι παραπάνω δείκτες που αφορούν τα ειδικά απόβλητα χρίζουν
εξαιρετικής σηµασίας και προσοχής. Ήδη η βιοµηχανία µεριµνά για την κατάλληλη
σήµανση στους χώρους συλλογής των ειδικών αποβλήτων και τη διεξαγωγή
διαγωνισµών για τις οικονοµικά συµφέρουσες βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης αυτού
195

Κεφάλαιο 8ο: Καθορισµός των περιβαλλοντικών δεικτών της γαλακτοβιοµηχανίας

του είδους αποβλήτων, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η υιοθέτηση και χρήση των
συγκεκριµένων δεικτών κρίνεται πλέον απαραίτητη για την επιτυχή σύγκριση της
συγκεκριµένης διάστασης και την αξιολόγηση της τόσο σε βάθος χρόνου για την ίδια
τη γαλακτοβιοµηχανία µέσω της σύγκρισης µε τα παρελθόντα ή µελλοντικά έτη, όσο
και µε βάση τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου. Τα
πολύ υψηλά ποσοστά εξάλλου που έχουν τεθεί από τη γαλακτοβιοµηχανία για την
ικανοποίηση των στόχων αναφορικά µε την κατηγορία των ειδικών και επικίνδυνων
αποβλήτων, καταδεικνύουν το βάρος που πρέπει να δοθεί στον συγκεκριµένα τοµέα
και την άµεση λήψη µέτρων σε περίπτωση απόκλισης από τα στοχοθετηµένα
επιθυµητά όρια.

8.5 ∆είκτες που αφορούν τον Βιολογικό Καθαρισµό
Στη βιοµηχανία γάλακτος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί µονάδα βιολογικής
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα που οδηγούνται στον
βιολογικό καθαρισµό προέρχονται από τον καθαρισµό στα τµήµατα και στις γραµµές
παραγωγής, τον καθαρισµό των γραφείων και χώρων υγιεινής, το χηµείο, την
παραγωγική διαδικασία καθώς και από απρόβλεπτες αιτίες όπως οι βλάβες του
εξοπλισµού ή των σωληνώσεων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:
ιλύς
υγρά λύµατα από
καθαρισµούς
νερόγαλο

Βιολογικός καθαρισµός
καθαρισµός των τµηµάτων
παραγωγής και εξοπλισµού

βοουτυρόγαλο

καθαρισµός γραφείων

νερό

χώροι υγιεινής

υλικά καθαρισµού

χηµείο

καυστική σόδα

θειικό οξύ

τριχλωριούχος σίδηρος

απορρυπαντικά

απρόβλεπτες αιτίες
παραγωγική διαδικασία

νιτρικό οξύ

Σχήµα 8.8: Απόβλητα από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού

Με στόχο τη σταθεροποίηση των παραµέτρων των ρύπων των υγρών αποβλήτων
όσον

αφορά

το

βιολογικό

καθαρισµό,

πραγµατοποιήθηκαν

ορισµένες

κατασκευαστικές τροποποιήσεις στη µονάδα επεξεργασίας των υγρών λυµάτων από
τη γαλακτοβιοµηχανία Συγκεκριµένα, για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών
αερισµού στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, εγκαταστάθηκαν νέα συστήµατα
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αερισµού µε υποβρύχια διάχυση λεπτών φυσαλίδων ώστε να εξασφαλίζεται
οµοιογένεια στον αερισµό και γενική συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές
νοµοθετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη συγκεκριµένη µονάδα. Οι προτεινόµενοι
δείκτες όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισµό είναι οι εξής:


Ποσότητα ιλύος µηνιαίως ή ανά µονάδα εισερχόµενου γάλακτος

Στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού η ιλύς διέρχεται από δεξαµενή
χώνευσης

και

πάχυνσης

ιλύος

και

στη

συνέχεια

αφυδατώνεται

σε

ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η αφυδατωµένη λάσπη χρησιµοποιείται σε γεωργικές εκτάσεις
ή πωλείται σε κτηνοτρόφους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει χορηγηθεί µε άδεια
διαχείρισης ιλύος για την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης της επεξεργασµένης
λάσπης.
Η ορθή διαχείριση της επεξεργασµένης ποσότητας ιλύος από τις διεργασίες του
βιολογικού καθαρισµού αποτελεί άµεσο στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας και
εποµένως ο έλεγχος του δείκτη «Ποσότητα επεξεργασµένης ιλύος» κρίνεται
απαραίτητος και προτείνεται να πραγµατοποιείται µέσω των ποσοτήτων «kg ιλύος
που διατίθεται προς διαχείριση / µήνα» και «kg ιλύος που διατίθεται προς διαχείριση /
kg εισερχόµενου γάλακτος». Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παρακολούθηση
της ποσότητας ιλύος που υπόκειται σε περιβαλλοντική διαχείριση σύµφωνα µε τα
πρότυπα και τις αρχές του υπάρχοντος ΣΠ∆, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η
καταγραφή της πορείας των επιπέδων της συγκεκριµένης παραµέτρου.


Ποσότητα νερού που επαναχρησιµοποιείται στη µονάδα βιολογικού
καθαρισµού

Στη µονάδα της βιολογικής επεξεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας, το νερό
τοποθετείται σε σύστηµα παγολεκανών και ανακυκλώνεται. Στα πλαίσια της
προσπάθειας για ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στόχο αποτελεί η
αποτελεσµατική επεξεργασία του νερού του βιολογικού καθαρισµού. Προτείνεται
για τον λόγο αυτό η χρήση του δείκτη της «Ποσότητας του νερού που
επαναχρησιµοποιείται στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού» µε µέτρηση των «m3
επαναχρησιµοποιούµενου νερού / έτος» και των «m3 επαναχρησιµοποιούµενου νερού /
kg εισερχόµενου προϊόντος» ως µονάδων µέτρησης.
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Ο συγκεκριµένος δείκτης αντανακλά την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών της
εταιρείας για βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης των αποβλήτων και γενικότερα
των ενεργειών βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης.


Ποσότητα θειικού οξέος ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό

Κύριος αποδέκτης των λυµάτων της βιοµηχανίας γάλακτος είναι η λίµνη απορροής,
η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της εργοστασιακής εγκατάστασης και η
οποία προστατεύεται από τη διεθνή σύµβαση RAMSAR, το δίκτυο προστασίας
Natura, ενώ επιπλέον ανήκει στις «περιοχές Ειδικής Σηµασίας» (Οδηγία
79/40/ΕΟΚ). Στα πλαίσια λοιπόν της πολιτικής της γαλακτοβιοµηχανίας για τήρηση
όλων των σχετικών περιβαλλοντικών νοµοθετικών απαιτήσεων όσον αφορά τον
αποδέκτη του συνόλου των λυµάτων, ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην
«ποσότητα του θειικού οξέος ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό» µε µέτρηση των «kg του θειικού οξέος / kg εξερχόµενου προϊόντος».
Τονίζεται ότι µέσω της παρακολούθησης του συγκεκριµένου δείκτη η εταιρεία θα
κατορθώσει να εντατικοποιήσει και να συστηµατοποιήσει τις προσπάθειες της για
βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων από τη λειτουργία της µονάδας του
βιολογικού καθαρισµού.


Ποσότητα τριχλωριούχου σιδήρου ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από
το βιολογικό καθαρισµό

Με δεδοµένη την πολιτική αλλά και την επιθυµία για πλήρη συµµόρφωση µε τις
σχετικές περιβαλλοντικές νοµοθετικές απαιτήσεις όπως αναφέρθηκαν παραπάνω
όσον αφορά τη λίµνη απορροής του συνόλου των λυµάτων, η γαλακτοβιοµηχανία
οφείλει να παρακολουθεί επισταµένως τον δείκτη της «ποσότητας του τριχλωριούχου
σιδήρου ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το βιολογικό καθαρισµό» µέσω του
προσδιορισµού των «kg του τριχλωριούχου σιδήρου / kg εξερχόµενου προϊόντος»,
καταδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό την ευαισθητοποίηση της σχετικά µε τα
ζητήµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία αλλά και τη συνεχή βελτίωση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης.


Ποσότητα απορρυπαντικού ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
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Στη µονάδα της βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που λειτουργεί στο
χώρο της γαλακτοβιοµηχανίας γίνεται χρήση απορρυπαντικών ως συστατικό των
πρώτων υλών, ενώ σε αντιστοιχία µε τους προηγούµενους δείκτες προτείνεται η
καταγραφή των τιµών του δείκτη «Ποσότητα απορρυπαντικού ανά µονάδα
εξερχόµενου προϊόντος από το βιολογικό καθαρισµό» µέσω των «kg απορρυπαντικού
/ kg εξερχόµενου προϊόντος».


Ποσότητα νιτρικού οξέος ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό

Στο ίδιο πλαίσιο της απόλυτης συµµόρφωσης της βιοµηχανίας γάλακτος µε τους
νόµους που αφορούν τον αποδέκτη των λυµάτων, χρήσιµα συµπεράσµατα για την
πορεία των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων από
τον βιολογικό καθαρισµό µπορούν να εξαχθούν µε τη βοήθεια του δείκτη
«Ποσότητα νιτρικού οξέος ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό» µε τον προσδιορισµό των «kg του νιτρικού οξέος / kg εξερχόµενου
προϊόντος».
Σηµειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω δείκτες που περιγράφουν τις ενέργειες βελτίωσης
αναφορικά µε τα υγρά λύµατα και την ευαισθητοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας
όσον αφορά τη λίµνη απορροής αλλά και την ευρύτερη περιοχή, ανήκουν στην
κατηγορία των ποσοτικών δεικτών λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ) λόγω των φυσικών
µετρήσεων που πραγµατοποιούνται για την παρακολούθηση και καταµέτρηση τους.

8.5 ∆είκτες που αφορούν τους πόρους της γαλακτοβιοµηχανίας
8.5.1 Κατανάλωση ενέργειας
Η ενέργεια στην γαλακτοβιοµηχανία χρησιµοποιείται για έναν µεγάλο αριθµό
δραστηριοτήτων όπως η λειτουργία του εξοπλισµού παραγωγής, ο φωτισµός, η
θέρµανση, η ψύξη και κατάψυξη και η λειτουργία του στόλου οχηµάτων, όπως
φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι
µεγάλης σηµασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά την συντήρηση των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ενώ οι θερµοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισµένες.
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Παραγωγική
διαδικασία

Εξοπλισµός
παραγωγής

Λειτουργία στόλου
οχηµάτων

Κατανάλωση ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια
Καύσιµα στόλου οχηµάτων
Μαζούτ

θέρµανση

φωτισµός

Ψύξη και
κατάψυξη

Σχήµα 8.9: Κατανάλωση ενέργειας στη γαλακτοβιοµηχανία



Ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

H ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται για ένα µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων της
γαλακτοβιοµηχανίας, όπως η λειτουργία του εξοπλισµού παραγωγής, ο φωτισµός, η
θέρµανση, η ψύξη και η κατάψυξη, ενώ αποτελεί στο σύνολο της το 24% της
χρησιµοποιούµενης ενέργειας στο εργοστάσιο, καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για την ψύξη είναι µεγάλης σηµασίας για την εξασφάλιση καλής ποιότητας
κατά την συντήρηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη διαφύλαξη των πόρων µέσω της µείωσης των
ποσοτήτων ενέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης όλων των µορφών ενέργειας
ώστε να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό οι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση της «ποσότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας» κρίνεται επιβεβληµένη και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των
µονάδων «KWh ηλεκτρικής ενέργειας / Kg παραγόµενου προϊόντος», «1015 Joules
(PJ) ηλεκτρικής ενέργειας / έτος» και «109 Joules (GJ) ηλεκτρικής ενέργειας / Kg
εισερχόµενου γάλακτος».
Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί έναν Ενεργειακό και Ποσοτικό ∆είκτη
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς καταδεικνύει την λειτουργική επίδοση της
εταιρείας όσον αφορά τη συγκεκριµένη περιβαλλοντική πλευρά, ενώ η χρήση του
και η αξιολόγηση των επιπέδων του θα συµβάλλει στη µείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Ποσότητα κατανάλωσης µαζούτ

Η καύση µαζούτ καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών αναγκών του
εργοστασίου της βιοµηχανίας γάλακτος σε ποσοστό 49%. Με βάση τη
στοχοθετηµένη µείωση των ενεργειακών πόρων και τις προσπάθειες για ορθολογική
διαχείριση των µορφών ενέργειας που καταβάλλονται από τη γαλακτοβιοµηχανία,
κρίσιµη παράµετρο αποτελεί ο δείκτης «ποσότητα κατανάλωσης µαζούτ» ενώ ο
προσδιορισµός των τιµών του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των µονάδων «KWh
µαζούτ / Kg παραγόµενου προϊόντος», «1015 Joules (PJ) µαζούτ / έτος» και «109
Joules (GJ) µαζούτ / Kg εισερχόµενου γάλακτος». Τονίζεται ότι η µονάδα µέτρησης
του µαζούτ µετατράπηκε από Kg σε kWh µε τη βοήθεια της θερµογόνου δύναµης,
ενώ σκοπός αυτής της µετατροπής είναι η ανάγκη ύπαρξης ενιαίας µονάδας για να
προκύψουν ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας.
Ο δείκτης ανήκει στην κατηγορία των Ενεργειακών και Ποσοτικών ∆εικτών
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), ενώ η παρακολούθηση του και η καταγραφή των
επιπέδων του θα επιτρέψει την µείωση του ποσού κατανάλωσης µαζούτ µε
ταυτόχρονη σταδιακή µείωση του ποσοστού θείου που περιέχεται σε αυτό.


Ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας που εξοικονοµείται από την εφαρµογή
προγραµµάτων διαφύλαξης ενέργειας

Η γαλακτοβιοµηχανία µεριµνά για τη βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και των
λοιπών δραστηριοτήτων της, υιοθετώντας και εφαρµόζοντας προγράµµατα
διαφύλαξης και διαχείρισης ενέργειας, µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
αλλαγών στο µηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και µε µεθόδους συντήρησης µε
σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των µηχανηµάτων.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση λοιπόν του δείκτη «Ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας
που εξοικονοµείται από την εφαρµογή προγραµµάτων διαφύλαξης ενέργειας» θα
διευκολύνει
βιοµηχανίας

την αποτελεσµατική
γάλακτος

στον

επισκόπηση

συγκεκριµένο

της
τοµέα

σχετικής
της

προόδου

της

διαφύλαξης

και

εξοικονόµησης ενέργειας, σε συνάρτηση µε την παραγωγική και µη-παραγωγική
δραστηριότητα της. Η καταγραφή των τιµών του προτείνεται να πραγµατοποιείται µε
βάση τις µονάδες «1015 Joules (PJ) ενέργειας που εξοικονοµείται / έτος» και «109
Joules (GJ) ενέργειας που εξοικονοµείται / Kg εισερχόµενου γάλακτος», ώστε να
επιτυγχάνεται επιπλέον η διαχρονική σύγκριση του µε τις παλαιότερες επιδόσεις της
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εταιρείας. Ο προτεινόµενος δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των Ενεργειακών και
Ποσοτικών ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ).
8.5.2 Κατανάλωση καυσίµων του στόλου οχηµάτων


Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίµων του στόλου οχηµάτων

Τα καύσιµα κίνησης αποτελούν το 27% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη
γαλακτοβιοµηχανία και συναντώνται υπό τη µορφή πετρελαίου κίνησης καθώς και
απλής και αµόλυβδης βενζίνης.
Προτεραιότητα και άµεσο στόχο της εταιρείας αποτελεί η εξοικονόµηση των
καυσίµων µε χρήση εναλλακτικών καυσίµων και σταδιακή ανανέωση του στόλου
οχηµάτων, ενώ ο συγκεκριµένος περιβαλλοντικός στόχος µπορεί να υποστηριχτεί και
να καθοριστεί µε τη βοήθεια του δείκτη «Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίµων του
στόλου οχηµάτων» και τον προσδιορισµό του µέσω των «KWh ή lt καυσίµων / 100
km». Τονίζεται ότι η µονάδα µέτρησης των καυσίµων κίνησης µετατράπηκε από Kg
σε kWh µε τη βοήθεια της θερµογόνου δύναµης, για την ύπαρξη ενιαίας µονάδας
όσον αφορά τα ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας.
Ο δείκτης ανήκει στην κατηγορία των Ενεργειακών και Ποσοτικών ∆εικτών
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), ενώ η παρακολούθηση του µπορεί µε τρόπο απλό και
κατανοητό να καταδείξει την ενδεχόµενη εξοικονόµηση καυσίµων σε συνάρτηση µε
την δραστηριότητα της γαλακτοβιοµηχανίας.
8.5.3 Κατανάλωση νερού
Οι δραστηριότητες της γαλακτοβιοµηχανίας, εντός και εκτός της παραγωγικής
διαδικασίας, όπου σηµειώνεται η κατανάλωση νερού παρουσιάζονται στο σχήµα που
ακολουθεί:
Παραγωγική
διαδικασία

Αυτόµατος
καθαρισµός
εγκαταστάσεων
(CIP)

Λεβητοστάσιο

Κατανάλωση νερού

Πόση και χρήση
στους χώρους
υγιεινής

Πότισµα
εξωτερικών χώρων

Σχήµα 8.10: Κατανάλωση νερού στα τµήµατα της γαλακτοβιοµηχανίας
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Μέσος όρος κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία

Η εταιρεία, σε πρώτη φάση, έχει θέσει ως στόχο την ορθολογική διαχείριση και
µείωση των ποσοτήτων νερού που χρησιµοποιούνται στις διεργασίες παραγωγής,
καθώς µεγάλες ποσότητες νερού καταναλώνονται στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
κατά την παραγωγική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να παρακολουθεί τον
«Μέσο όρο της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία» και, µε
δεδοµένο ότι για την κατανάλωση του νερού έχει οριστεί να πραγµατοποιούνται
µηνιαίες µετρήσεις, ο προσδιορισµός των τιµών του δείκτη µπορεί να
πραγµατοποιείται µέσω των «m3 νερού / µήνα» και «m3 νερού / Kg παραγόµενου
προϊόντος».
Ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στους Ενεργειακούς και Ποσοτικούς ∆είκτες
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ). Τονίζεται ότι µέσω της συσχέτισης της κατανάλωσης
νερού µε το παραγόµενο προϊόν θα διευκολυνθεί ο εντοπισµός των φάσεων της
παραγωγής όπου παρατηρούνται διαρροές ή βλάβες, επιβάλλεται η αντικατάσταση
του εξοπλισµού και γενικά απαιτείται αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
καταναλισκόµενων ποσών νερού.


Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για τον αυτόµατο καθαρισµό των
εγκαταστάσεων (CIP)

Μεγάλες ποσότητες νερού καταναλώνονται επίσης κατά τον καθαρισµό των
εγκαταστάσεων, όπου χρησιµοποιείται το 70% της συνολικής κατανάλωσης νερού
για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του HACCP. Στα
πλαίσια της πολιτικής της εταιρείας για αποτελεσµατική χρήση και µείωση του
νερού ώστε να εξασφαλίζεται ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων νερού που
χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα χρήσιµος µπορεί να αποδειχθεί ο δείκτης «Μέσος όρος
κατανάλωσης νερού για τον αυτόµατο καθαρισµό των εγκαταστάσεων (CIP)», η
παρακολούθηση του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των «m3 νερού /
µήνα».
Ο δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των Ενεργειακών και Ποσοτικών ∆εικτών
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), ενώ η παρακολούθηση του θα οδηγήσει τη
γαλακτοβιοµηχανία στη βελτιστοποίηση των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων
καθαρισµού που χρησιµοποιεί.
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Μέσος όρος κατανάλωσης νερού στο λεβητοστάσιο

Στο χώρο του λεβητοστασίου χρησιµοποιείται το νερό των γεωτρήσεων. Ο δείκτης
«Μέσος όρος κατανάλωσης νερού στο λεβητοστάσιο» µέσω της µέτρησης των «m3
νερού / µήνα», θα διευκολύνει την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των
ενεργειών της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά τη µείωση της κατανάλωσης και την
ορθή διαχείριση του νερού, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυµητά επίπεδα
των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων νερού είναι δυνατή η λήψη των κατάλληλων
διορθωτικών µέτρων.
Πρόκειται, και σε αυτή την περίπτωση, για ένα δείκτη της κατηγορίας των
Ενεργειακών και Ποσοτικών ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για το πότισµα των εξωτερικών χώρων

Ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις, χωρίς κάποια επιπλέον επεξεργασία
χρησιµοποιείται για το πότισµα των εξωτερικών χώρων. Στην προσπάθεια για
αποτελεσµατική διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων νερού κατά τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα πρέπει να ελέγχεται ο «Μέσος όρος της
κατανάλωσης νερού για το πότισµα των εξωτερικών χώρων» και να καταγράφονται
τα επίπεδα των «m3 νερού / µήνα».
Μέσω της αξιολόγησης και κατάταξης των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου
δείκτη, η βιοµηχανία γάλακτος θα έχει την ευκαιρία προσδιορισµού των πιθανών
βελτιώσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για την ικανοποίηση των στόχων
αναφορικά µε τη συγκεκριµένη διάσταση. Ο δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των
Ενεργειακών και Ποσοτικών ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ).


Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για την πόση και χρήση στους χώρους
υγιεινής

Το νερό που προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης χρησιµοποιείται για πόση και για
χρήση στους χώρους υγιεινής. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για σχετικά µικρότερες
ποσότητες νερού, η γαλακτοβιοµηχανία οφείλει να καταµετρά τον «Μέσο όρο της
κατανάλωσης νερού κατά την πόση και χρήση στους χώρους υγιεινής» µέσω του
προσδιορισµού των «m3 νερού / µήνα», καθώς ο έλεγχος του συγκεκριµένου δείκτη
θα επαληθεύει και θα καθορίζει την εξοικονόµηση της κατανάλωσης νερού σε
συνάρτηση µε την καθηµερινή δραστηριότητα της εταιρείας.
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Ο προτεινόµενος δείκτης αποτελεί έναν Ποσοτικό ∆είκτη Λειτουργικής Επίδοσης
(∆ΛΕ).
Σηµειώνεται ότι η τυπική κατανάλωση νερού στη γαλακτοβιοµηχανία µπορεί να
µειωθεί στα επιθυµητά επίπεδα µε χρήση προηγµένου τεχνικού εξοπλισµού και των
κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης της παραγωγής.


Εξοικονόµηση πόρων από την ετήσια µείωση της κατανάλωσης νερού

Με δεδοµένες τις αρχές της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης και στα πλαίσια του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει υιοθετηθεί και εφαρµόζεται από
την γαλακτοβιοµηχανία, σηµαντική είναι η καταγραφή και παρακολούθηση του
δείκτη «Εξοικονόµηση πόρων από την ετήσια µείωση της κατανάλωσης νερού».
Καθώς ο δείκτης συνδέει την µείωση της κατανάλωσης νερού, που αποτελεί κύριο
στόχο της εταιρείας, µε τα πιθανά νοµισµατικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν,
ως µονάδα µέτρησης ορίζεται η ποσότητα «Ευρώ / έτος».
Ο προτεινόµενος δείκτης, µέσω της τακτικής αξιολόγησης και έλεγχου, επιτρέπει τη
σύγκριση των επιδόσεων στον συγκεκριµένο τοµέα ανά έτος, ενώ επιπλέον µπορεί
να αποτελέσει ένα "σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης" σε περίπτωση απόκλισης από
τον στόχο. Εξάλλου, παρακολούθηση των επιπέδων του δείκτη θα καταδείξει τις
βελτιώσεις της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση της
κατανάλωσης νερού κατά τρόπο κατανοητό τόσο για την ανώτερη διοίκηση όσο και
τα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη.
Ο δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των Σχετικών µε το κόστος ∆εικτών Λειτουργικής
Επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς επιτυγχάνει την άµεση συσχέτιση του κόστους µε τη
συγκεκριµένη περιβαλλοντική πλευρά.

8.6 ∆είκτες που αφορούν τον θόρυβο και την έκλυση θερµικής
ενέργειας
8.6.1 Θόρυβος


Επίπεδα θορύβου στα τµήµατα παραγωγής και στα όρια της εργοστασιακής
εγκατάστασης

Θόρυβος στη γαλακτοβιοµηχανία προκαλείται στους χώρους της παραγωγής από τη
λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ενώ τα µεγαλύτερα επίπεδα
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θορύβου σηµειώνονται στο τµήµα συσκευασίας και στο χώρο του ψυχροστασίου,
σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα:
Παραγωγική
διαδικασία

Ψυχροστάσιο

Λεβητοστάσιο

Επίπεδα θορύβου
Τµήµατα παραγωγής
Όρια εργοστασιακής εγκατάστασης

Ηλεκτροµηχανολογικός
εξοπλισµός

Μονάδα βιολογικού
καθαρισµού

Σχήµα 8.11: Πηγές θορύβου στη γαλακτοβιοµηχανία

Η εταιρεία µεριµνά για τη µείωση του θορύβου ώστε η ανώτατη τιµή του στα όρια
της εργοστασιακής εγκατάστασης να µην υπερβαίνει τα 65 dB, όπως ορίζεται και
από τη σχετική νοµοθεσία. Ο καθορισµός των τιµών του δείκτη «Επίπεδα θορύβου
στα τµήµατα παραγωγής και στα όρια της εργοστασιακής εγκατάστασης» µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω της µέτρησης των «dB», ενώ κατά τον έλεγχο του θα πρέπει
επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις των υψηλών τιµών
θορύβου σε όλους τους υπαλλήλους. Σηµειώνεται ότι η επιτρεπτή τιµή του θορύβου
επιτυγχάνεται από τη βιοµηχανία, καθώς η ένταση του θορύβου κυµαίνεται σταθερά
κάτω από τα 50 dB.
Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να µετρήσει και να απεικονίσει την περιβαλλοντική
επίδοση της βιοµηχανίας γάλακτος όσον αφορά το συγκεκριµένο µέγεθος και για το
λόγο αυτό ανήκει στην κατηγορία των Απόλυτων ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης
(∆ΛΕ).
8.6.2 Έκλυση θερµικής ενέργειας


Έκλυση θερµικής ενέργειας στους χώρους παραγωγικής διαδικασίας

Θερµική ενέργεια στη γαλακτοβιοµηχανία εκλύεται κατά τη λειτουργία των
ατµολεβητών και κατά τη διαδικασία του στρατσιοναρίσµατος, µία διαδικασία κατά
την οποία ανοίγει η βάνα και ελευθερώνεται ζεστό νερό για να αποφευχθεί ο
αφρισµός και η αυξηµένη µηχανική καταπόνηση στον ατµολέβητα. Επιπλέον,
έκλυση θερµικής ενέργειας σηµειώνεται και στους χώρους της παραγωγικής
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διαδικασίας (ύπαρξη υδρατµών στο τµήµα γιαούρτης, τυροκοµείου, κλπ), όπως
προκύπτει και από το ακόλουθο σχήµα:
Παραγωγική
διαδικασία

Στρατσιονάρισµα

Λεβητοστάσιο

Έκλυση θερµικής ενέργειας

Τυροκοµείο

Τµήµα γιαούρτης

Σχήµα 8.12: Πηγές έκλυσης θερµικής ενέργειας στη γαλακτοβιοµηχανία

Η εταιρεία φροντίζει, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, για τη µείωση του ποσού
έκλυσης θερµικής ενέργειας κατά τις διεργασίες παραγωγής και εποµένως η χρήση
του δείκτη της «Έκλυση θερµικής ενέργειας στους χώρους παραγωγικής διαδικασίας»
µέσω του προσδιορισµού των «εκλυόµενων Joules/ µήνα» µπορεί να αποδειχθεί
ιδιαίτερα ωφέλιµη, καθώς ο έλεγχος και περιορισµός των τιµών του δείκτη
καταδεικνύει τη συνολική βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ενώ
αύξηση των τιµών του ενδέχεται να οδηγήσει σε διαταραχή της χλωρίδας και
πανίδας της περιοχής. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για ένα Συνολικό ∆είκτη
Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς για τον υπολογισµό του µεγέθη των ίδιων
µονάδων αθροίζονται για περισσότερα από ένα βήµατα παραγωγής και κύκλους
ζωής προϊόντων.

8.7 ∆είκτες που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Η εταιρεία φροντίζει και µεριµνά για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του
προσωπικού, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόµενος είναι κατάλληλα
καταρτισµένος όσον αφορά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Οι εκπαιδευτικές
ανάγκες των εργαζοµένων εξετάζονται σε τακτική βάση και αφορούν την
ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος, την εκπαίδευση τους
στην εφαρµογή και λειτουργία του ΣΠ∆ καθώς και την εκπαίδευση τους σε
συγκεκριµένες ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Η εκπαίδευση οφείλει να έχει πολύπλευρο χαρακτήρα και αποτελείται από το
Συνολικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης των εργαζοµένων και το Ατοµικό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης αναγκών και την εκπαίδευση που έχει λάβει ο
εργαζόµενος στο παρελθόν. Το τµήµα περιβάλλοντος παρέχει διάφορες κατηγορίες
εκπαίδευσης ανάλογα µε το φόρτο εργασίας και τις υπάρχουσες ανάγκες. Οι δείκτες
που αφορούν την εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι:


Αριθµός υπαλλήλων µε περιβαλλοντική εκπαίδευση / συνολικό αριθµό
υπαλλήλων

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της υγείας και ασφάλειας του ανθρωπίνου δυναµικού
καθώς και της κατάρτισης του σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κρίνεται
απαραίτητο για τη γαλακτοβιοµηχανία να προβεί σε παρακολούθηση του δείκτη
«Αριθµός υπαλλήλων µε περιβαλλοντική εκπαίδευση / συνολικό αριθµό υπαλλήλων»
µέσω του προσδιορισµού του «αριθµού ή % ποσοστού των εργαζοµένων που έχουν
καταρτιστεί σε περιβαλλοντικά ζητήµατα».
Τελικό στόχο της βιοµηχανίας γάλακτος αποτελεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση
όλων των υπαλλήλων. Η παρακολούθηση των επιπέδων των τιµών του
συγκεκριµένου δείκτη θα συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο και συστηµατικότερο
έλεγχο από τη µεριά της ανώτερης διοίκησης, όσον αφορά την επάρκεια και την
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας της εκπαίδευσης, µε σκοπό την συνολική
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της γαλακτοβιοµηχανίας.
Ο προτεινόµενος δείκτης περιγράφει τα µέτρα που λαµβάνονται από τη διοίκηση για
τη διαµόρφωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο βαθµό που αυτό είναι
εφικτό, και υπάγεται στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε).


Αριθµός ωρών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο

Οι εκπαιδευτικές ώρες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υπολογίζονται κατά κατηγορία
και αναφέρονται στη διοίκηση της βιοµηχανίας γάλακτος. Για κάθε εργαζόµενο
καθορίζεται ένας συγκεκριµένος αριθµός ωρών και στη συνέχεια, καταχωρούνται το
όνοµα του εργαζόµενου και οι ώρες της απαιτούµενης εκπαίδευσης σε µια βάση
δεδοµένων σε υπολογιστή, ώστε να διαπιστώνεται σε κάθε χρονική στιγµή εάν ο
συγκεκριµένος εργαζόµενος έχει εκπαιδευτεί επαρκώς.
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Η γαλακτοβιοµηχανία, προς συµµόρφωση µε τους νόµους, έχει θέσει ως στόχο την
καταγραφή των ωρών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό
οφείλει να παρακολουθεί την πορεία του δείκτη «Αριθµός ωρών περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε χρονική στιγµή ότι ο
συγκεκριµένος εργαζόµενος έχει εκπαιδευτεί επαρκώς» µέσω της µέτρησης των
«ωρών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / εργαζόµενο».
Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί ένα ∆είκτη ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), καθώς
παρέχει πληροφορίες για τις προσπάθειες της διοίκησης και τη συµβολή της όσον
αφορά

την

περιβαλλοντική

χρησιµοποιηθεί

από

την

κατάρτιση
ανώτατη

του

διοίκηση

προσωπικού,
και

τους

ενώ

µπορεί

υπεύθυνους

να
της

περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επισκόπηση της σχετικής προόδου όσον αφορά
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.


Αριθµός προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο

Προτεραιότητα της βιοµηχανίας γάλακτος αποτελεί η ευαισθητοποίηση του συνόλου
του προσωπικού σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος και στην εφαρµογή και
λειτουργία του εφαρµοζόµενου Συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την
αποτελεσµατικότητα και ευέλικτη προσαρµογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
στις συνεχώς µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες, ο αριθµός και το είδος των
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να ενηµερώνεται εκ νέου
εφόσον σηµειωθεί πρόσληψη νέου προσωπικού, αλλαγή του ρόλου και των ευθυνών
στα πλαίσια του ΣΠ∆, εφαρµογή νέων ή τροποποιηµένων λειτουργιών και
δραστηριοτήτων και εφαρµογή νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν το
περιβάλλον.
Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η υιοθέτηση του δείκτη «Αριθµός προγραµµάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής
εκπαίδευση», ο οποίος µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά µέσω του καθορισµού του
«αριθµού των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / εργαζόµενο». Ο δείκτης
ανήκει στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), καθώς
καταδεικνύει τις ενέργειες της διοίκησης της γαλακτοβιοµηχανίας αναφορικά µε τη
συγκεκριµένη διάσταση.


Αριθµός προτάσεων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης από
τους υπαλλήλους ετησίως
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Η γαλακτοβιοµηχανία στοχεύει στην ενεργή συµµετοχή του ανθρωπίνου δυναµικού
της στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και για την προώθηση του συγκεκριµένου στόχου
ιδιαίτερα χρήσιµη µπορεί να αποδειχθεί η παρακολούθηση του δείκτη «Αριθµός
προτάσεων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης από τους υπαλλήλους
ετησίως» µε προσδιορισµό του «αριθµού των προτάσεων / έτος». Με τον τρόπο αυτό,
ο συγκεκριµένος περιβαλλοντικός στόχος της ενεργής συµµετοχής του προσωπικού
καθίσταται ελέγξιµος και επαληθεύσιµος, ενώ επιπλέον επιτρέπεται η διαχρονική
σύγκριση του.
Πρόκειται για ένα ∆είκτη ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), ο οποίος αντικατοπτρίζει το
επίπεδο εµπιστοσύνης των εργαζοµένων στην περιβαλλοντική πολιτική της
γαλακτοβιοµηχανίας καθώς και το επίπεδο ευαισθητοποίησης τους σε θέµατα
διαχείρισης περιβάλλοντος.

8.8 ∆είκτες που αφορούν τις σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την
τοπική κοινωνία


Αριθµός παραπόνων από την τοπική κοινωνία ετησίως

Η πολιτική της γαλακτοβιοµηχανίας χαρακτηρίζεται από το σεβασµό των αναγκών
και των επιθυµιών της τοπικής κοινωνίας. Ως τµήµα του ευρύτερου συνόλου, η
βιοµηχανία γάλακτος οφείλει να ευαισθητοποιείται όσον αφορά τα κρίσιµα
περιβαλλοντικά ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία στην οποία εδρεύει και να
συνεργάζεται αρµονικά µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την
αποτελεσµατική διαχείριση και επίλυση των πιθανών προβληµάτων και παραπόνων
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της.
Στα πλαίσια αυτά, η παρακολούθηση του «αριθµού των παραπόνων από µέρους της
τοπικής κοινωνίας ετησίως» αντανακλά το επίπεδο εµπιστοσύνης από την πλευρά της
τοπικής κοινωνίας προς τη γαλακτοβιοµηχανία, καθώς και την ίδια την πορεία της
περιβαλλοντικής της επίδοσης της εταιρείας αλλά και την ευκαιρία του
προσδιορισµού των αδυνάτων σηµείων και των πιθανών βελτιώσεων.
Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να αξιολογηθεί µέσω του «αριθµού παραπόνων /
έτος»,

επιτρέποντας

γαλακτοβιοµηχανίας

επιπλέον
από

τους

τον

προσδιορισµό

περιβαλλοντικούς

της
της

απόστασής

στόχους

και

της
την

περιβαλλοντική της πολιτική. Σηµειώνεται ότι ο προαναφερόµενος δείκτης ανήκει
στους ∆είκτες ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε).
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Αριθµός εκδηλώσεων, περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και ενεργειών
περιβαλλοντικής φύσεως στην τοπική κοινωνία

Για τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία αλλά και µε
απώτερο σκοπό την προώθηση µιας καλύτερης εικόνας, η επιχείρηση έχει σκοπό να
συµµετέχει ως διοργανώτρια ή χορηγός σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και
παράλληλα

να

προωθεί

περιβαλλοντικές

πρωτοβουλίες

και

ενέργειες

περιβαλλοντικής φύσεως σε συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς.
Ο αριθµητικός προσδιορισµός του δείκτη «αριθµός εκδηλώσεων, περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών και ενεργειών περιβαλλοντικής φύσεως όσον αφορά την τοπική
κοινωνία» γίνεται µέσω του «αριθµού συµµετοχών / σύνολο πραγµατοποιούµενων
περιβαλλοντικών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή», ενώ και σε αυτή την
περίπτωση ο δείκτης ανήκει στους ∆είκτες ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε).
Ο έλεγχος των τιµών του δείκτη θα εδραιώσει τις σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας
µε τους µετόχους και όλους τους εµπλεκόµενους εξωτερικούς φορείς ενώ παράλληλα
θα καταδείξει το επίπεδο εµπιστοσύνης της εταιρείας στην κοινωνία όπου λειτουργεί

8.9 ∆είκτες που αφορούν τους προµηθευτές και τα τρίτα µέρη


Αριθµός προµηθευτών και εργολάβων που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά
ζητήµατα και εφαρµόζουν κάποιο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Η βιοµηχανία γάλακτος στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων των
εµπλεκόµενων τρίτων µερών, προµηθευτών και εργολάβων και στην προτροπή
αυτών για την υιοθέτηση κάποιου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και την
κατάδειξη ανάλογων περιβαλλοντικών επιδόσεων µε αυτών της εταιρείας.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται ο δείκτης «Αριθµός
προµηθευτών και εργολάβων που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και
εφαρµόζουν κάποιο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης», ενώ ως µονάδες
µέτρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ο «αριθµός των προµηθευτών και τρίτων
µερών που εφαρµόζουν κάποιο ΣΠ∆ / σύνολο προµηθευτών» ή το «ποσοστό % των
προµηθευτών και τρίτων µερών που εφαρµόζουν κάποιο ΣΠ∆».
Τονίζεται ότι ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των ∆εικτών
∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), καθώς καταδεικνύει τις ενέργειες της διοίκησης της
γαλακτοβιοµηχανίας αναφορικά µε τη συγκεκριµένη διάσταση της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης του συνόλου των εµπλεκόµενων φορέων.
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8.10 ∆είκτες που αφορούν την ανακύκλωση και τις ενέργειες
βελτίωσης της γαλακτοβιοµηχανίας
8.10.1 Ανακύκλωση


Ποσότητα πρώτων και βοηθητικών υλών που επαναχρησιµοποιούνται

Οι πρώτες ύλες χρησιµοποιούνται από τη γαλακτοβιοµηχανία στην παραγωγική
διαδικασία, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Η κύρια πρώτη ύλη της βιοµηχανικής
µονάδας είναι το γάλα ενώ για κάθε τµήµα, ανάλογα µε το παραγόµενο προϊόν
χρησιµοποιούνται επιπροσθέτως κατάλληλες βοηθητικές πρώτες ύλες.
Πρώτες ύλες, ωστόσο, χρησιµοποιούνται και σε δραστηριότητες εκτός της
παραγωγικής διαδικασίας όπως συµβαίνει στη µονάδα του βιολογικού καθαρισµού,
στο ψυχροστάσιο, στα συνεργεία κατά τη συντήρηση, στο τµήµα βαφείου, τους
πύργους ψύξεως και τις διεργασίες επισκευής. Σε αυτό το είδος πρώτων υλών
περιλαµβάνονται τα ελαιολιπαντικά και τα φίλτρα ελαίου των οχηµάτων, διάφορα
σπρέι συντήρησης, µεταλλικά και οικοδοµικά χρώµατα και διαλύτες καθώς και
ειδικά µικροβιοκτόνα.
Στα πλαίσια του περιορισµού της αλόγιστης χρήσης πρώτων υλών και µε απώτερο
σκοπό την εξοικονόµηση τόσο υλικών όσο και οικονοµικών πόρων µέσω της
επαναχρησιµοποίησης τους, όπου αυτό είναι δυνατό και οικονοµικά βιώσιµο, η
βιοµηχανία γάλακτος οφείλει να παρακολουθεί την «Ποσότητα των πρώτων υλών και
βοηθητικών υλών που επαναχρησιµοποιούνται ετησίως». Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µέσω του προσδιορισµού των «Kg ή m3 επαναχρησιµοποιούµενων πρώτων υλών και
βοηθητικών υλών / έτος», του «% των επαναχρησιµοποιούµενων πρώτων υλών και
βοηθητικών υλών / έτος», καθώς και των ποσών από την εξοικονόµηση των πόρων
σε «Ευρώ / έτος».
Ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης
(∆ΛΕ), ενώ περιγράφει παραστατικά την τάση που διαµορφώνεται, όσον αφορά τη
συγκεκριµένη περιβαλλοντική πλευρά της ανακύκλωσης διαχρονικά, ενώ σε
περίπτωση

απόκλισης

από

τον

επιθυµητό

στόχο

παρέχεται

η

ευκαιρία

προσδιορισµού των πιθανών βελτιώσεων στις οποίες µπορεί και πρέπει να προβεί η
γαλακτοβιοµηχανία. Επιπλέον, µε τη χρήση του συγκεκριµένου δείκτη επιτρέπεται
και διευκολύνεται η ταυτοποίηση των νοµισµατικών οφελών που µπορούν να
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προκύψουν από την επιτυχή περιβαλλοντική διαχείριση της συγκεκριµένης
διάστασης.


Ετήσιες ποσότητες ανακυκλωµένων προϊόντων µέσω της Αποφιάλωσης Α
και Β

Οι επιστροφές γάλακτος ελέγχονται από τους υπεύθυνους του χηµείου και εφόσον η
σύσταση τους κριθεί κατάλληλη γίνεται επανεπεξεργασία του γάλακτος εντός της
παραγωγικής διαδικασίας. Το προς επιστροφή γάλα διακρίνεται σε γάλα για
επανεπεξεργασία στην παραγωγική διαδικασία, σε γάλα για ζωοτροφή και σε γάλα
προς απόρριψη. Το γάλα δεύτερης ποιότητας από την παραγωγική διαδικασία και το
γάλα επιστροφών οδηγείται στην Αποφιάλωση Α, από όπου στη συνέχεια µε
κατάλληλη επεξεργασία παράγεται γάλα καλής ποιότητας, όπως το γάλα
ανακύκλωσης και το αποφιαλωµένο κακάο, γάλα σχετικά καλής ποιότητας όπως το
γάλα τυροκόµισης καθώς και γάλα για ζωοτροφές
Μετά την επεξεργασία και την παραγωγή γάλακτος γίνονται εξαγωγές από την
Αποφιάλωση Α σε άλλα τµήµατα της βιοµηχανίας. Συγκεκριµένα το τµήµα Γενικής
Επεξεργασίας παραλαµβάνει γάλα ανακύκλωσης, το τµήµα Κακάο παραλαµβάνει το
αποφιαλωµένο κακάο για την παραγωγή µίγµατος κακάο, το τµήµα Αποφιάλωσης Β
παραλαµβάνει γάλα τυροκόµισης και η κεντρική Αποθήκη παραλαµβάνει γάλα για
ζωοτροφές. Ουσιαστικά η Αποφιάλωση Β λειτουργεί ως προσωρινός χώρος
αποθήκευσης ενώ στη συνέχεια γίνονται εξαγωγές προς την Κεντρική Αποθήκη, η
οποία παραλαµβάνει γάλα για ζωοτροφές, το Τυροκοµείο, τη µονάδα συµπύκνωσης
και το τµήµα Παγωτών όπου παραλαµβάνεται γάλα τυροκόµησης. Σηµειώνεται
επίσης ότι όλο το γάλα ανάκτησης που εισάγεται στην Αποφιάλωση Β οδηγείται
προς απόρριψη. Όσον αφορά τις επιστροφές χυµού, έπειτα από έλεγχο στο χηµείο,
αποθηκεύονται προσωρινά στην Αποθήκη Επιστροφών και πωλούνται στους
κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή.
Συνεπάγεται από τα παραπάνω ότι η γαλακτοβιοµηχανία φροντίζει ήδη για την
επανεπεξεργασία, ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση των προϊόντων από
επιστροφές µεριµνώντας παράλληλα για τη βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και
της ποιότητας των ανακυκλωµένων προϊόντων. Η παρακολούθηση λοιπόν του δείκτη
«Ετήσιες ποσότητες ανακυκλωµένων προϊόντων µέσω της Αποφιάλωσης Α και Β», η
οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της µέτρησης των «Kg ανακυκλωµένων
προϊόντων / έτος» και του «% ποσοστού ανακυκλωµένων προϊόντων / έτος»,
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη για τον έλεγχο της πορείας της επιχείρησης όσον
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αφορά την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών ανακύκλωσης. Ο συγκεκριµένος
δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των ∆εικτών Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), καθώς
καταδεικνύει και αξιολογεί τις ενέργειες της γαλακτοβιοµηχανίας αναφορικά µε τη
διάσταση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των προϊόντων.


Ποσότητα

υλικών

συσκευασίας

που

επαναχρησιµοποιούνται

ή

ανακυκλώνονται
Σε όλα τα τµήµατα παραγωγής της γαλακτοβιοµηχανίας χρησιµοποιούνται υλικά
συσκευασιών τόσο για τα τελικά προϊόντα, όσο και για τη συσκευασία των πρώτων
υλών και υλικών. Όσον αφορά τη συσκευασία των τελικών προϊόντων, για την
εύκολη διακίνηση τους και ανάλογα µε το είδος του προϊόντος, αυτά συσκευάζονται
σε χάρτινα κουτιά, πλαστική µεµβράνη, πλαστικά κύπελλα ή αλουµινόχαρτο. Στερεά
απορρίµµατα προκύπτουν επίσης και κατά την αποσυσκευασία των πρώτων υλών
και υλικών, όπως συµβαίνει µε τα πλαστικά δοχεία των χηµικών και
απορρυπαντικών, τις πλαστικές σακούλες και τα βαρέλια που περιέχουν χυµούς,
λάδια, ή γράσο.
Πρωταρχικό στόχο της γαλακτοκοµικής επιχείρησης αποτελεί η µείωση του πλήθους
των αποβλήτων λόγω των υλικών συσκευασίας και η ορθολογική διαχείριση τους
µέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης τους, στο βαθµό που αυτό είναι
εφικτό. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να υιοθετήσει τη χρήση του δείκτη
«Ποσότητα υλικών συσκευασίας που επαναχρησιµοποιούνται ή ανακυκλώνονται στο
σύνολο των υλικών συσκευασίας», η αξιολόγηση του οποίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω των «Kg υλικών συσκευασίας που επαναχρησιµοποιούνται /
Kg υλικών συσκευασίας που έχουν αγοραστεί» και του «ποσοστού % των υλικών
συσκευασίας που ανακυκλώνονται / έτος».
Ο προσδιορισµός της πορείας του εν λόγω δείκτη αντανακλά το σύνολο των
προσπαθειών της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά την ανακύκλωση και την
ορθολογική διαχείριση των υλικών και παραγόµενων αποβλήτων διαχρονικά, ενώ
παράλληλα επιτρέπει την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης µεταξύ
εταιριών του ίδιου κλάδου αναφορικά µε τη διαχείριση του συγκεκριµένου είδους
αποβλήτων. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για ένα Συνολικό ∆είκτη Λειτουργικής
Επίδοσης

(∆ΛΕ),

δεδοµένου

ότι

τα

µεγέθη

των

ανακυκλωµένων

ή

επαναχρησιµοποιούµενων υλικών αθροίζονται για περισσότερα από ένα βήµατα και
τµήµατα της παραγωγής.
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Αριθµός προϊόντων ή συσκευασιών που φέρουν σαφείς οδηγίες σχετικά µε
την ευαισθητοποιηµένη περιβαλλοντικά χρήση τους και τη διάθεση των
συσκευασιών

Η βιοµηχανία γάλακτος στοχεύει στην προτροπή του καταναλωτικού κοινού για την
ορθή χρήση και διάθεση των συσκευασιών και απορριµµάτων, τόσο εντός όσο και
εκτός των χώρων του εργοστασίου, σύµφωνα µε τις αρχές του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζεται καθώς και την περιβαλλοντική της
πολιτική.
Στα σχέδια εξάλλου της γαλακτοβιοµηχανίας περιλαµβάνεται η αναγραφή στις
συσκευασίες, οδηγιών για την ορθολογική διάθεση τους µετά τη χρήση καθώς και
συµβουλές και προτροπές για τη λήψη ενεργειών φιλικών προς το περιβάλλον από
µέρους των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η διαµόρφωση και
υιοθέτηση του δείκτη «Αριθµός προϊόντων ή συσκευασιών που φέρουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε την ευαισθητοποιηµένη περιβαλλοντικά χρήση τους και την ορθή διάθεση
των

συσκευασιών» µέσω του προσδιορισµού του «αριθµού ή % ποσοστού των

προϊόντων και συσκευασιών που φέρουν τέτοιες οδηγίες».
Ο ανωτέρω δείκτης αποτελεί έναν Ποσοτικό ∆είκτη Λειτουργικής Επίδοσης (∆ΛΕ), η
χρήση του οποίου µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο για τη
σύνταξη των περιβαλλοντικών εκθέσεων και τη συνολική βελτίωση της εικόνας της
γαλακτοβιοµηχανίας.
8.10.2 Ενέργειες Βελτίωσης


Ποσοστό περιβαλλοντικών στόχων που έχουν επιτευχθεί

Στα πλαίσια του ISO 14001 ως το εφαρµοζόµενο ΣΠ∆, η γαλακτοβιοµηχανία
εστιάζει τις ενέργειες της στην προστασία του περιβάλλοντος, την καθαρότερη
παραγωγή, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την δηµοσιοποίηση των περιβαλλοντικών της
επιτευγµάτων, προσβλέποντας πάντοτε στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών
της επιδόσεων και την ενίσχυση της εικόνας της.
Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η παρακολούθηση της πορείας του δείκτη «Ποσοστό
περιβαλλοντικών στόχων που έχουν επιτευχθεί από την γαλακτοβιοµηχανία» που
µπορεί να προσδιοριστεί µέσω του «ποσοστού % των περιβαλλοντικών στόχων που
έχουν επιτευχθεί /σύνολο των τιθέµενων στόχων». Ο δείκτης επισηµαίνει τον αριθµό
των περιβαλλοντικών στόχων που η βιοµηχανία γάλακτος έχει φέρει εις πέρας και
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καταδεικνύει το βαθµό της συµµετοχής και αφοσίωσης της διοίκησης όσον αφορά τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
Επιπλέον, µέσω του εν λόγω δείκτη διαφαίνεται η αποτελεσµατικότητα των
προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που υλοποιούνται από την εταιρεία και
οι

ικανότητες

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

της

γαλακτοκοµικής

µονάδας,

συµπεριλαµβανοµένης της ευελιξίας για την αντιµετώπιση των µεταβαλλόµενων
συνθηκών, την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, τον αποτελεσµατικό συντονισµό,
και την ικανότητα επίλυσης των προβληµάτων.
Ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης
(∆∆Ε) καθώς ελέγχει και επαληθεύει τις διοικητικές ενέργειες, οι οποίες
διαµορφώνουν την περιβαλλοντική επίδοση των διαδικασιών του οργανισµού.


Αριθµός οχηµάτων του στόλου µε τεχνολογία περιορισµού της µόλυνσης

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο, η βιοµηχανία γάλακτος έχει
προγραµµατίσει την αντικατάσταση του παλιού στόλου των οχηµάτων της µε νέα, φιλικά
προς το περιβάλλον οχήµατα. Τελικό στόχο αποτελεί η αντικατάσταση του συνόλου των
οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Ο προσδιορισµός του
δείκτη «Αριθµός οχηµάτων του στόλου µε τεχνολογία περιορισµού της µόλυνσης» αποτελεί
µε βεβαιότητα ένα σηµαντικό βοηθητικό εργαλείο για την παρακολούθηση της πορείας
αντικατάστασης του στόλου και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του «αριθµού των
οχηµάτων νέας γενιάς / σύνολο οχηµάτων».
Τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριµένο δείκτη µπορούν να παρέχουν στη διοίκηση
της εταιρείας µια επισκόπηση της σχετικής προόδου όσον αφορά το θέµα της
αντικατάστασης του στόλου, ενώ αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες
προσπάθειες της διεύθυνσης για την επιτυχή οργάνωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Σηµειώνεται ότι ο δείκτης αποτελεί ∆είκτη ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε).


Αριθµός προγραµµατισµένων ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν
ολοκληρωθεί

Με δεδοµένη τη δέσµευση της γαλακτοβιοµηχανίας για συνεχή βελτίωση των
περιβαλλοντικών της επιδόσεων όπως ορίζεται από το υπάρχον σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και την περιβαλλοντική πολιτική της, θα πρέπει ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα να εφαρµόζεται η διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων και
επιθεωρήσεων, µε σκοπό να προσδιοριστεί εάν το σύστηµα λειτουργεί και

216

Κεφάλαιο 8ο: Καθορισµός των περιβαλλοντικών δεικτών της γαλακτοβιοµηχανίας

συντηρείται σωστά, καθώς και αν αποδεικνύει συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
που έχουν σχεδιαστεί για την περιβαλλοντική διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένων των
απαιτήσεων του προτύπου.
Υπενθυµίζεται ότι µε τους όρους επιθεώρηση και έλεγχος ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης νοείται η συστηµατική, τεκµηριωµένη και περιοδική
διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήµατος και εφαρµογής των
διαδικασιών µε τα προκαθορισµένα κριτήρια και η συµµόρφωση µε την
περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και στόχους που έχουν τεθεί από την
επιχείρηση.
Η γαλακτοβιοµηχανία οφείλει να προβεί σε υιοθέτηση και παρακολούθηση του
«Αριθµού ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν ολοκληρωθεί / αριθµό των
προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων», καθώς µε τον τρόπο αυτό θα έχει την ευκαιρία
προσδιορισµού των αδυνάτων σηµείων και των πιθανών βελτιώσεων τις οποίες
µπορεί να πραγµατοποιήσει στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης και
αναθεώρησης των περιβαλλοντικών της στόχων.
Ο συγκεκριµένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης
(∆∆Ε), καθώς καταδεικνύει τις ενέργειες της διοίκησης της βιοµηχανίας γάλακτος
αναφορικά µε τη συγκεκριµένη παράµετρο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης.


Αριθµός ευρηµάτων των επιθεωρήσεων ανά περίοδο

Η διοίκηση της γαλακτοβιοµηχανίας οφείλει να αναθεωρεί το σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ώστε να
επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα του. Η συχνότητα των
πραγµατοποιούµενων επιθεωρήσεων εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τα ευρήµατα των προηγούµενων
επιθεωρήσεων, τα οποία διαβιβάζονται στην ανώτατη διοίκηση για να αποφασιστούν
τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του «αριθµού ευρηµάτων των
επιθεωρήσεων ανά περίοδο» µέσω των µονάδων «αριθµός ευρηµάτων / επιθεώρηση»
και «αριθµός ευρηµάτων / περίοδο», ώστε ανά πάσα στιγµή να επιτυγχάνεται η
επισκόπηση της σχετικής προόδου και να επισηµαίνονται οι κυριότερες
προβληµατικές περιοχές που χρίζουν βελτίωσης.
Ο εν λόγω ∆είκτης ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε) θα επιτρέψει εξάλλου την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη σύγκριση
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αυτών ανά έτος, ώστε η γαλακτοβιοµηχανία να προχωρήσει εγκαίρως σε
ενδεχόµενες αλλαγές στην πολιτική, τους σκοπούς, τους στόχους και άλλα στοιχεία
του συστήµατος, µε βάση τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, τις αλλαγές στις
δραστηριότητες και τη δέσµευση για συνεχή βελτίωση.


Αριθµός ασκήσεων εκτάκτου ανάγκης που έχουν πραγµατοποιηθεί

Στόχο της βιοµηχανίας γάλακτος αποτελεί η ετοιµότητα όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά ζητήµατα και ειδικότερα τα πιθανά ατυχήµατα ή καταστάσεις
κινδύνου ως αποτέλεσµα των µη οµαλών συνθηκών λειτουργίας. Για να αποδειχθεί
ότι αυτές οι καταστάσεις ελέγχονται και για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών
τους επιπτώσεων, η γαλακτοβιοµηχανία θα πρέπει να εκτιµήσει όλους τους πιθανούς
κινδύνους και να καθιερώσει ασκήσεις εκτάκτου ανάγκης.
Για την παρακολούθηση της πορείας των ασκήσεων αυτών προτείνεται η υιοθέτηση
και παρακολούθηση του δείκτη «Αριθµός ασκήσεων εκτάκτου ανάγκης που έχουν
πραγµατοποιηθεί / σύνολο των προγραµµατισµένων ασκήσεων» µέσω του
προσδιορισµού του «αριθµού των ασκήσεων εκτάκτου ανάγκης που έχουν
πραγµατοποιηθεί/ αριθµό των προγραµµατισµένων ασκήσεων». Ο δείκτης ανήκει
στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), εφόσον καταδεικνύει τις
ενέργειες της διοίκησης της βιοµηχανίας αναφορικά µε τη συγκεκριµένη παράµετρο
αλλά και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών αυτών.
Ο έλεγχος άλλωστε του αριθµού των ασκήσεων ετοιµότητας που έχουν
πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία, συµβάλλει στην κατάλληλη εκπαίδευση του
προσωπικού αλλά και στην αξιολόγηση της καταλληλότητας του εξοπλισµού
αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό εκτιµάται µε τρόπο
αντικειµενικό η ετοιµότητα όχι µόνο του εργατικού δυναµικού αλλά και της ίδιας της
διοίκησης και µπορούν να προληφθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανά θα
προέκυπταν εάν δεν υπήρχε κανένας σχεδιασµός αντιµετώπισης.


Χρόνος ανταπόκρισης και περάτωσης των διορθωτικών ενεργειών

Στα πλαίσια της περιοδικής αξιολόγησης του βαθµού συµµόρφωσης µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία καθώς και της δέσµευσης για συνεχή βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης, η γαλακτοβιοµηχανία θα πρέπει να προβεί στην
καταγραφή των µη συµµορφώσεων και τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών για την
εξάλειψη ή τον περιορισµό των µη συµµορφώσεων.
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Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται η χρήση ενός τεκµηριωµένου εργαλείου για την
περιοδική αξιολόγηση της πορείας και του βαθµού συµµόρφωσης µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς. Ένα τέτοιο βοηθητικό
εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί ο δείκτης «Χρόνος ανταπόκρισης σε µη συµµόρφωση
και περάτωσης των διορθωτικών ενεργειών», ο προσδιορισµός του οποίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω της µονάδας «ώρες ή ηµέρες ανταπόκρισης και ενεργειών
επιδιόρθωσης / έτος».
Με τη βοήθεια του εν λόγω ∆είκτη ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε), η βιοµηχανία
γάλακτος θα επιτύχει την πρόληψη, µέσω της εκτενούς καταγραφής, των πιθανών
καθυστερήσεων που σηµειώνονται κατά τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, καθώς και
τη διαχρονική σύγκριση τους µε τα παρελθόντα και µελλοντικά έτη, προκειµένου να
εξαλειφθεί η πιθανότητα επανεµφάνισής τους.


Κόστος λόγω ποινών και προστίµων από παραβάσεις

Η βιοµηχανία γάλακτος µεριµνά για την µείωση του οικονοµικού κόστους λόγω των
ποινών και παραβάσεων από τις πιθανές παραβάσεις της σχετικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα
χρήσιµη µπορεί να αποδειχτεί η υιοθέτηση του δείκτη «Κόστος λόγω ποινών και
προστίµων από παραβάσεις» µε προσδιορισµό των τιµών σε «Ευρώ / έτος».
Ο δείκτης υπάγεται στην κατηγορία των ∆εικτών ∆ιοικητικής Επίδοσης (∆∆Ε),
δεδοµένου ότι παρακολουθεί και ελέγχει τις διοικητικές ενέργειες, υιοθετώντας τη
λειτουργία ενός "συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης" σε περίπτωση που τα
επίπεδα τιµών του υπερβούν τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από τη διεύθυνση
της γαλακτοβιοµηχανίας.


Ύψος

δαπανών

των

ενεργειών

βελτίωσης

και

περιβαλλοντικών

πρωτοβουλιών στο σύνολο του προϋπολογισµού
Πρωταρχικό στόχο της βιοµηχανίας γάλακτος αποτελεί η άµεση και δραστική µείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κατάδειξη άριστης περιβαλλοντικής
συµµόρφωσης στα πλαίσια των οικονοµικώς βιώσιµων εφαρµογών. Για το λόγο αυτό,
η εταιρεία οφείλει να ελέγχει και να καθορίζει το ύψος των οικονοµικών της δαπανών
ανάλογα µε τη σηµαντικότητα και το µέγεθος των επιπτώσεων και των αντίστοιχων
περιβαλλοντικών πλευρών, να αναλαµβάνει σηµαντικό αριθµό περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών και να διαθέτει κατά το δυνατό επαρκή οικονοµικά ποσά για τον
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επαναπροσδιορισµό και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της προγραµµάτων και
διαδικασιών.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η υιοθέτηση του δείκτη «Ύψος δαπανών των
ενεργειών βελτίωσης και των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών ως προς το σύνολο του
προϋπολογισµού». Ο εν λόγω δείκτης µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά µέσω του
«ύψους των περιβαλλοντικών δαπανών / σύνολο του προϋπολογισµού» και του
«ποσοστού % των περιβαλλοντικών δαπανών» και ανήκει στους ∆είκτες ∆ιοικητικής
Επίδοσης (∆∆Ε), εφόσον παρέχει πληροφορίες για τις προσπάθειες της διοίκησης και
τη συµβολή της στην περιβαλλοντική επίδοση των λειτουργιών και διαδικασιών της
γαλακτοβιοµηχανίας.
Ο συγκεκριµένος δείκτης των οικονοµικών δαπανών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά
προγράµµατα της εταιρείας καταδεικνύει την προσπάθεια της όσον αφορά τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, βελτιώνει και ενισχύει την εικόνα της
και προετοιµάζει την ίδια τη βιοµηχανία και την ανώτερη διοίκηση για τις
απαιτούµενες οικονοµικές επενδύσεις στα πλαίσια αυτής της βελτίωσης. Επιπλέον,
επιτρέπει την ταυτοποίηση των πιθανών νοµισµατικών οφελών που µπορούν να
προκύψουν από την επιτυχή περιβαλλοντική διαχείριση.

8.11 Ανάλυση της πορείας των περιβαλλοντικών δεικτών
Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται µία σύντοµη παρουσίαση και ανάλυση της πορείας
ορισµένων περιβαλλοντικών δεικτών του αρχικού συνόλου στο βαθµό που αυτό είναι
δυνατό, µε δεδοµένη την έλλειψη στοιχείων λόγω των ελλιπών αριθµητικών
δεδοµένων και των µη εξειδικευµένων συστηµάτων παρακολούθησης και οργάνων
µέτρησης που είναι εγκατεστηµένα στην γαλακτοβιοµηχανία. Εκτενείς µετρήσεις και
δοκιµές του πλήρους συνόλου των δεικτών, µέσω των οποίων θα µπορούσε να
καταδειχθεί η καταλληλότητα και εφαρµοσιµότητα τους, δεν είναι εφικτές προς το
παρόν και προτείνεται να πραγµατοποιηθούν στο προσεχές µέλλον από τη
βιοµηχανία

γάλακτος,

για

την

επιτυχή

διεξαγωγή

της

αξιολόγησης

της

περιβαλλοντικής επίδοσης.
Το πρότυπο ISO 14001, ως το εγκατεστηµένο ΣΠ∆ που εφαρµόζεται στη βιοµηχανία
γάλακτος, ορίζει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας στο
σύνολο των δραστηριοτήτων της και επιτρέπει την αξιολόγηση της απόδοσης µε
βάση την περιβαλλοντική της πολιτική, τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους
καθώς και άλλα κριτήρια που περιέχονται σε αυτό. Παρακάτω παρουσιάζεται η
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πορεία της γαλακτοβιοµηχανίας καθώς και οι διακυµάνσεις και τάσεις της επίδοσης
της σε συγκεκριµένους τοµείς µεταξύ των ετών 2001 και 2003 ώστε να ελεγχθεί η
προσαρµογή και συµµόρφωση µε τις καθορισµένες απαιτήσεις και να καθοριστεί η
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, µετά την
εγκατάσταση του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί
από υπάρχουσες πηγές στοιχείων, στις οποίες περιλαµβάνονται κανονισµοί, άδειες
λειτουργίας, διαδικασίες και αρχεία του ΣΠ∆, στοιχεία παραγωγής και ελέγχου
ορισµένων διαδικασιών όπως η ποιότητα του αέρα και του νερού, δηλώσεις
επικίνδυνων αποβλήτων, χηµικοί κατάλογοι, αρχεία αποθήκευσης και διακίνησης και
ακολουθούν ανά κατηγορία στις επόµενες παραγράφους.

8.12 Αέριες εκποµπές
8.12.1 Αέριες εκποµπές λόγω των διεργασιών καύσης
Οι µετρήσεις του CO2, του CO και της αιθάλης πραγµατοποιούνται προς το παρόν
στο κεντρικό λεβητοστάσιο και είναι ηµερήσιες. Ο µέσος όρος των αερίων εκποµπών
στους καυστήρες για την εξεταζόµενη τριετία κυµαίνεται σύµφωνα µε τον Πίνακα
8.1 και το Σχήµα 8.13 που ακολουθούν:
Πίνακας 8.1 Μετρήσεις του µέσου όρου των αερίων εκποµπών στους καυστήρες

Μέσος όρος
αερίων
εκποµπών

Κεντρικός

Νοµοθεσία / Οριακές εκποµπές

Καυστήρας

KYA 11294/93
(ΦEK 264Β/15-4-93)

2001

2002

2003

CO2

10,7

10,5

10,3

≤ 10% κατ'όγκο

CO

8

7,5

7,1

≤ 7,5 κατ'όγκο

Αιθάλη

3

2,8

2,8

< 3 της κλίµακας Bacharach
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∆ιακύµανση του CO2 και του CO
CO2

CO2

12
CO

% κατά όγκο

10

CO2
CO

CO

8
6
4
2
0

2001

2002

2003

Έτη

Σχήµα 8.13 ∆ιακύµανση του CO2 και του CO κατά τη διάρκεια της τριετίας

Παρατηρείται ότι τα επίπεδα τιµών των CO2 και CO σηµειώνουν σταδιακή µείωση
κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας, γεγονός που αποδεικνύει την
αποτελεσµατικότητα του ΣΠ∆ από το πρώτο ήδη έτος της εφαρµογής του από τη
γαλακτοβιοµηχανία. Συγκεκριµένα, οι τιµές του CO2 µειώθηκαν κατά 1,9% περίπου
µεταξύ των ετών 2001-2003, οι τιµές του CO µειώθηκαν κατά 6% περίπου, ενώ η
µέση ποσοστιαία µεταβολή των τιµών της αιθάλης κατά την τριετία αντιστοιχεί σε
3,4% περίπου. Ωστόσο, για να υπάρξει συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία, βελτίωση απαιτείται όσον αφορά τα επίπεδα του CO2 καθώς ο µέσος
όρος για τα τρία έτη ανέρχεται σε 10,5%, ξεπερνώντας τα νοµοθετικά όρια. Αντίθετα,
όσον αφορά το CO και την αιθάλη, η βιοµηχανία επιδεικνύει απόλυτη συµµόρφωση
µε τη νοµοθεσία.

κλίµακα
Bacharach

∆ιακύµανση αιθάλης

3
2,95
2,9
2,85
2,8
2,75
2,7

2001

2002

2003

Έτη
Σχήµα 8.14 ∆ιακύµανση αιθάλης κατά τη διάρκεια της τριετίας
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8.12.2 Αέριες εκποµπές λόγω των συστηµάτων ψύξης και ψυκτικών µέσων
Για την παρακολούθηση της πορείας των αερίων εκποµπών απαραίτητος είναι ο
έλγχος των ποσοτήτων επιβλαβούς φρέοντος τύπου R12, R22 και R502, µέσω των
δεικτών «Kg R12/ έτος», «Kg R22/ έτος» και «Kg R502/ έτος». Όσον αφορά το
φρέον τύπου R12, η ποσότητα του ανήλθε σε 189 Kg κατά το 2003 από 342,66 Kg
το 2002 και 500 Kg το 2001 σηµειώνοντας µείωση κατά 37,8% στη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας. Αντίστοιχα, το φρέον τύπου R22, ανήλθε σε 310,5 Kg το 2003
από 405,4 Kg το 2002 και 621,5 Kg κατά το 2001, σηµειώνοντας πτώση περίπου
κατά 49,96%, ενώ η ποσότητα φρέοντος R502 σηµείωσε αξιοσηµείωτη πτώση κατά
140% περίπου κατά την τριετία 2001-2003, καθώς από 190,4 Kg το 2001 µειώθηκε
σε 98 Kg το 2002 και τελικά σε 13,6 Kg το 2003. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον
Πίνακα 8.2 και το Σχήµα 8.15 που ακολουθούν:
Πίνακας 8.2 Μετρήσεις του µέσου όρου των ποσοτήτων φρέοντος

500

Μέσος
όρος
τριετίας
343,887

Μέση
ποσοστίαια
µεταβολή
τριετίας
-37,8%

405,4

621,5

445,8

-49,96%

98

190,4

100,667

-140%

Τύπος
Φρέοντος (Kg)

2003

2002

2001

R12

189

342,66

R22

310,5

R502

13,6

Ποσότητες φρέοντος
R22

700
600

R12
R22

500
Kg

R12

400

R22

R502

300

R12

200

R502
R502

100
0

2001

2002

2003

Έτη

Σχήµα 8.15 ∆ιακύµανση ποσοτήτων φρέοντος κατά τη διάρκεια της τριετίας

223

Κεφάλαιο 8ο: Καθορισµός των περιβαλλοντικών δεικτών της γαλακτοβιοµηχανίας

Επιπλέον, στα πλαίσια της µείωσης των αερίων διαρροών από τα συστήµατα ψύξης,
η γαλακτοβιοµηχανία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την ποσότητα της
εκλυόµενης αµµωνίας µε τη χρήση του δείκτη «Ποσότητα αµµωνίας» και µε βάση τα
«kg αµµωνίας / έτος» ως µονάδα µέτρησης. Για το 2003, η ποσότητα της εκλυόµενης
αµµωνίας ανήλθε σε 2790 Kg, από 3081,95 Kg το 2002, ενώ κατά το 2001 η
ποσότητα της εκλυόµενης άνυδρης αµµωνίας αντιστοιχούσε σε 3255 Kg.
Αναφορικά µε το άζωτο, η επισταµένη παρακολούθηση της πορείας του δείκτη
«Ποσότητα αζώτου» είναι απαραίτητη και πραγµατοποιείται µε βάση τα «kg αζώτου
/ έτος». Το 2003, η ποσότητα του αζώτου ανήλθε σε 15990 Kg, από 42196 Kg κατά
το 2002 και 47850 Kg το 2001, σηµειώνοντας θεαµατική µείωση, γεγονός που
καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου ΣΠ∆.
Πίνακας 8.3 Μετρήσεις του µέσου όρου των ποσοτήτων αερίων διαρροών

Αέριες διαρροές
από τα συστήµατα
ψύξης (Kg)
Ποσότητα αµµωνίας
Ποσότητα αζώτου

2001

2002

2003

3255

3081,95

2790

47850

42196

15990

Ποσότητα υγρής αµµωνίας
3300
3200
3100
kg

3000
2900
2800
2700
2600
2500
2001

2002

2003

Έτη

Σχήµα 8.16 ∆ιακύµανση των ποσοτήτων υγρής αµµωνίας κατά τη διάρκεια της τριετίας
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Ποσότητα αζώτου
60000
50000

kg

40000
30000
20000
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0
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Έτη

Σχήµα 8.17 ∆ιακύµανση της ποσότητας αζώτου κατά τη διάρκεια της τριετίας

8.13 Υγρά απόβλητα
8.13.1 Ποσότητα υγρών αποβλήτων από τις διεργασίες καθαρισµού
Για τον έλεγχο του συγκεκριµένου δείκτη πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός των
«m3 λυµάτων / ηµέρα ή µήνα» καθώς και των «µηνιαίων m3 αποβλήτων / µηνιαία Kg
εισερχόµενου γάλακτος ανά τµήµα», ενώ για το 2003 η συνολική ετήσια ποσότητα
των υγρών αποβλήτων όπως καταγράφηκε από τη γαλακτοβιοµηχανία, ανήλθε σε
559.792 m3.
Στον πίνακα 8.4 που ακολουθεί καταγράφεται η συνολική ηµερήσια ποσότητα υγρών
αποβλήτων ανά τµήµα. Οι ποσότητες που καταγράφονται στον πίνακα έχουν
προέλθει από εκτίµηση της βιοµηχανίας γάλακτος και συµπεριλαµβάνουν τα υγρά
απόβλητα από τον καθαρισµό των γραµµών παραγωγής µε CIP, τα πλυσίµατα των
δαπέδων και τα υγρά απόβλητα των χώρων υγιεινής.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι η µεγαλύτερη ετήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων
παράγεται στο τµήµα παστερίωσης, το οποίο είναι αναµενόµενο καθώς εκεί γίνεται η
επεξεργασία

του

εισερχόµενου

γάλακτος.

Επιπλέον,

σηµαντική

ποσότητα

αποβλήτων σηµειώνεται στο τµήµα γιαούρτης.
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Πίνακας 8.4 Ηµερήσια ποσότητα υγρών αποβλήτων ανά τµήµα

Ποσότητα m3 /ηµέρα

Τµήµα
2001

2002

2003

Παστερίωσης και
εµφιάλωσης

400

522

605

Βυτία

300

380

452

Γιαούρτης

200

252

306

Τυροκοµείου

200

164

117

Παγωτών

100

171

204

UHT

100

171

204

Κακάο

100

195

232

Συνολική
ποσότητα

1.400

1.855

2.120

Παρατηρείται ότι, µε εξαίρεση το τµήµα τυροκοµείου, υπάρχει αύξηση της
ποσότητας των υγρών αποβλήτων σε όλα τα τµήµατα της γαλακτοβιοµηχανίας κατά
τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική την
παρακολούθηση της πορείας του συγκεκριµένου δείκτη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
της παραγόµενης ποσότητας των υγρών αποβλήτων που έχει τεθεί από την εταιρεία.
Στον Πίνακα 8.5 υπολογίστηκαν και κανονικοποιήθηκαν οι ετήσιες ποσότητες υγρών
αποβλήτων ανά τµήµα. Για τον υπολογισµό των ετήσιων υγρών αποβλήτων
θεωρήθηκαν 22 µέρες εργασίας / µήνα και 12 µήνες λειτουργίας του εργοστασίου.
Πίνακας 8.5: Ποσότητα ετήσιων υγρών αποβλήτων / ετήσια Kg εισερχόµενου γάλακτος ανά
τµήµα

Ετήσια m3 υγρών αποβλήτων / ετήσια Κg εισερχόµενου
γάλακτος ανά τµήµα

Τµήµα
2001

2002

2003

Παστερίωσης

0,073

0,1029

0,134

Βυτία
Γιαούρτης
Τυροκοµείου

0,001
0,011
0,016

0,0024
0,0158
0,018

0,003
0,022
0,0208

Παγωτών

8,522

17,662

21,474

UHT

0,023

0,044

0,0557

Κακάο

0,01

0,0214

0,02842
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Παρακολουθώντας την πορεία του εν λόγω δείκτη των υγρών αποβλήτων ανά
τµήµα, προκύπτει ότι υπάρχει σταδιακή αύξηση των τιµών του καθ’ όλη τη διάρκεια
της τριετίας, η οποία οφείλεται –πέρα από την αύξηση της ποσότητας των υγρών
αποβλήτων- και στη συνεχή µείωση των ποσοτήτων του εισερχόµενου γάλατος σε
όλα τα τµήµατα της γαλακτοβιοµηχανίας. Για το λόγο αυτό, η πορεία του
συγκεκριµένου δείκτη θα πρέπει πάντοτε να µελετάται µε δεδοµένη τη µείωση αυτή,
και οι προσπάθειες της βιοµηχανίας θα πρέπει να εστιαστούν στον περιορισµό της
παραγόµενης ποσότητας των υγρών αποβλήτων.
8.13.2 Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε οργανικό φορτίο
Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD)
Πρωταρχικό στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας αποτελεί η µείωση της ποσότητας του
οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων µέσω του περιορισµού του BOD σε 20
mg/lt, όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία. Κατά το έτος 2003 η ποσότητα του BOD
ανήλθε σε 20,22 mg/lt σηµειώνοντας µείωση από το 2002 όπου ανέρχονταν σε 20,30
mg/lt και από το 2001 όπου ανέρχονταν σε 20,52 mg/lt. Προκύπτει από τα στοιχεία
ότι ο µέσος όρος B.O.D στα υγρά απόβλητα ξεπερνάει τα νοµοθετικά όρια, γεγονός
που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο του συγκεκριµένου δείκτη για την αποφυγή
προστίµων και κυρώσεων. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ότι τους καλοκαιρινούς µήνες
αυξάνει επιπλέον η περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε B.O.D. Για το λόγο
αυτό, ο προσδιορισµός της ποσότητας «mg BOD /lt», πρέπει να παρακολουθείται
επισταµένως και οποιαδήποτε απόκλιση από τα επιτρεπτά όρια οφείλει να
αντιµετωπίζεται άµεσα.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το οργανικό φορτίο του γάλακτος σε BOD
στα διάφορα στάδια επεξεργασίας κατά µέσο όρο κατά την τριετία 2001-2003.
Πίνακας 8.6 Οργανικό φορτίο γάλακτος

Kg BOD5/m3
γάλακτος

Kg BOD5/m3
γάλακτος

∆ιακύµανση
τριετίας

Μέση τιµή
τριετίας

Παραλαβή γάλακτος

0,2 - 0,7

0,3

Ψύξη και αποθήκευση

0,2 - 0,35

0,25+

Παραγωγική διαδικασία
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Παστερίωση

0,9 - 1,1

1

Εµφιάλωση

0,1 - 0,6

0,3

Παραγωγή τυριού

20 – 36

22

Παραγωγή βουτύρου

0,4 - 0,7

0,5

Παραγωγή κρέµας

-

1,2

Παραγωγή παγωτού

0,7 - 2,8

1,7

Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD)
Για τον έλεγχο της ποσότητας του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων και του
περιορισµού του COD σε 59 mg/lt, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους
στόχους της γαλακτοβιοµηχανίας, ζωτικής σηµασίας είναι η παρακολούθηση του
«µέσου όρου σύστασης των υγρών αποβλήτων σε COD» ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα µε µέτρηση της ποσότητας «mg COD / lt». Το 2003 η ποσότητα του
COD κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στα 47,57 mg/lt, τιµή εντός των επιτρεπτών ορίων,
σηµειώνοντας ωστόσο αύξηση συγκριτικά µε το 2002 και το 2001, όπου η τιµή του
κυµαίνονταν αντίστοιχα σε 43,64 mg/lt και 34,05 mg/lt.
Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε pH
Στόχος της βιοµηχανίας γάλακτος είναι ο περιορισµός του pH σε τιµές µεταξύ 6-8,5
µέσω της µέτρησης και ελέγχου του «pH». Η τιµή του pH των υγρών αποβλήτων
κατά µέσο όρο κατά το 2003 αντιστοιχούσε σε 7,94 σύµφωνα µε τα στοιχεία της
γαλακτοβιοµηχανίας, βρίσκεται δηλαδή εντός των επιτρεπόµενων νοµοθετικών
ορίων. Σηµειώνεται ότι κατά το 2002 και το 2001 η τιµή του pH αντιστοιχούσε σε
7,93, παραµένει δηλαδή σε σταθερά επίπεδα.
Μέσος όρος σύστασης των υγρών αποβλήτων σε στερεά σωµατίδια
Το συγκεκριµένο είδος οργανικού φορτίου αποτελεί παράµετρο παρακολούθησης
και τακτικής καταγραφής από τη γαλακτοβιοµηχανία, καθώς στόχο αποτελεί ο
περιορισµός των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων σε 32,5 mg/lt κατά µέγιστη
τιµή, σύµφωνα πάντοτε µε τα νοµοθετικά όρια. Σηµειώνεται ότι κατά το 2003 η
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ποσότητα των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων κυµάνθηκε πολύ χαµηλότερα από
τα στοχοθετηµένα όρια, κατά µέσο όρο σε 18,52 mg/lt από 18,04 mg/lt κατά το 2001
και 18,22 mg/lt το 2002, γεγονός που υποδεικνύει την πλήρη συµµόρφωση της
εταιρείας µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Τα

παραπάνω

στοιχεία

του

οργανικού

φορτίου

των

υγρών

αποβλήτων

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 8.7: Οργανικό φορτίο υγρών αποβλήτων κατά την τριετία 2001-2003

Σύσταση υγρών
αποβλήτων
(mg/lt)

2001

2002

2003

Μέσος όρος
τριετίας

Μέση %
µεταβολή

BOD

20,52

20,3

20,22

20,3466

-0,733%

COD

34,05

43,64

47,57

41,7533

18,5%

pH

7,93

7,93

7,94

7,933

0,063%

SS

18,04

18,22

18,52

18,26

1,32%

8.13.3 Υγρά απόβλητα από επιστροφές
Επιστροφές γάλακτος
Η ποσότητα του γάλακτος που επιστράφηκε, στο χρονικό διάστηµα από 01/01/2001
έως 28/09/2002, ήταν 4.684.730 Kg λευκό γάλα όλων των τύπων και 7.497 Kg
κακάο, το οποίο σε ποσοστό 15,57% κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε
αξιοποίηση και απορρίφθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο. Στο διάστηµα από 1/10/2002
έως 30/6/2003 η αντίστοιχη ποσότητα του γάλακτος που επιστράφηκε ήταν
3.985.822 Kg λευκό γάλα όλων των τύπων και 5.144 Kg κακάο, το οποίο σε
ποσοστό 13,33% κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε αξιοποίηση και απορρίφθηκε
στο αποχετευτικό δίκτυο. Ο δείκτης λοιπόν «kg επιστροφών ακατάλληλου γάλακτος/
έτος» δε µπορεί να οριστεί επαρκώς, καθώς οι µετρήσεις δεν είναι ετήσιες αλλά
πραγµατοποιήθηκαν από τη γαλακτοβιοµηχανία σε διάστηµα 21 και 20 µηνών
αντίστοιχα. Εξάγεται, ωστόσο, το συµπέρασµα ότι η ποσότητα του ακατάλληλου
γάλακτος σηµείωσε µείωση κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας.
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Επιστροφές χυµών
Η ποσότητα των χυµών από επιστροφές για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2001
έως 28/09/2002 ήταν 19.596 Kg το 12,1% της οποίας οδηγήθηκε σε απόρριψη, ενώ
για το διάστηµα από 1/10/2002 έως 30/6/2003 η αντίστοιχη ποσότητα των
επιστρεφόµενων χυµών ανήλθε σε 17.922 Kg, η οποία σε ποσοστό 11% κρίθηκε
ακατάλληλη για οποιαδήποτε αξιοποίηση και απορρίφθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο.
Το υπόλοιπο 89% περίπου πωλήθηκε στους κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή. Και σε
αυτή την περίπτωση οι µετρήσεις δεν είναι ετήσιες, οπότε ο δείκτης λοιπόν «kg
επιστροφών ακατάλληλων χυµών ετησίως» δε µπορεί να οριστεί επαρκώς, Παρόλα
αυτά, η ποσότητα των ακατάλληλων χυµών σηµείωσε µείωση κατά τη διάρκεια της
εξεταζόµενης τριετίας.
8.13.4 Υγρά απόβλητα από φύρα
Επί του παρόντος, το τµήµα Γενικής Επεξεργασίας είναι αυτό το οποίο επιβαρύνεται
µε όλες τις φύρες του εργοστασίου και µε τις φύρες του τµήµατος Εµφιάλωσης. Με
αυτή την παραδοχή και για στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστηµα από
01/01/2001 έως 28/09/2002, η φύρα σε κιλά γάλακτος ήταν 741.349 Kg σε σύνολο
40.960.154 Kg επεξεργασµένου γάλακτος, οπότε το ποσοστό φύρας γάλακτος στην
γαλακτοβιοµηχανία αντιστοιχούσε σε 1,81%, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί αρκετά
ικανοποιητικό. Αντίστοιχα, για το διάστηµα από 1/10/2002 έως 30/6/2003 η
αντίστοιχη ποσότητα φύρας ανήλθε σε 425.205 Kg, σε σύνολο 34.569.447 Kg
επεξεργασµένου γάλακτος, µε αποτέλεσµα το ποσοστό φύρας γάλακτος στην
γαλακτοβιοµηχανία να αντιστοιχεί σε 1,23%, σηµειώνοντας µείωση η οποία εν µέρει
οφείλεται στη σταδιακή χρήση των νέων τεχνολογιών και εξοπλισµού που άρχισε
ήδη να εφαρµόζει η βιοµηχανία γάλακτος.

8.14 Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
8.14.1 Ποσοστό ορθής διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων µπαταριών
Στόχο

της

γαλακτοβιοµηχανίας

αποτελεί

η

100%

ορθή

διαχείριση

των

χρησιµοποιηµένων µπαταριών και η παρακολούθηση της ποσότητας των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς
διαχείρισης ή επιστρέφονται στους προµηθευτές µέσω της µέτρησης του ποσοστού
% αυτών. Η ποσότητα των χρησιµοποιηµένων µπαταριών που διατέθηκαν σε
εξουσιοδοτηµένους φορείς διαχείρισης κατά το 2003 ανήλθε σε 1700 kg, ενώ κατά
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το 2002 και το 2001 η ποσότητα των χρησιµοποιηµένων µπαταριών ανήλθε σε 1350
kg και 815 αντίστοιχα kg.
8.14.2 Αριθµός των επαναχρησιµοποιηµένων βαρελιών και δοχείων
Στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, η εταιρεία στοχεύει
στην επαναχρησιµοποίηση των βαρελιών και δοχείων που εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες σε ποσοστό 70%, ενώ ο προσδιορισµός του ποσοστού των χρησιµοποιηµένων
βαρελιών και δοχείων που επαναχρησιµοποιούνται ανήλθε κατά το 2003 σε ποσοστό
µόλις στο 10%, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη κατάλληλων µέτρων από τη
διοίκηση της βιοµηχανίας όσον αφορά τη συγκεκριµένη διάσταση.
8.14.3 Ποσότητα ειδικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε εγκεκριµένες
χωµατερές
Η παρακολούθηση από τη γαλακτοβιοµηχανία της ποσότητας των ειδικών αποβλήτων
που απορρίπτονται σε εγκεκριµένες χωµατερές µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της
µέτρησης της ποσότητας των ειδικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε εγκεκριµένες
χωµατερές /έτος. Κατά το 2003, η ποσότητα των ειδικών απορριµµάτων της
γαλακτοβιοµηχανίας τα οποία οδηγήθηκαν σε εγκεκριµένες χωµατερές ανήλθε σε
328.790 kg.
8.14.4 Ποσότητα των ειδικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, καίγονται ή
οδηγούνται σε ταφή
Για την παρακολούθηση της καύσης και υγειονοµικής ταφής των ειδικών ή τοξικών
αποβλήτων όταν αυτά δεν επαναχρησιµοποιούνται ή δε διατίθενται σε κάποιο
εξουσιοδοτηµένο φορέα διαχείρισης, η γαλακτοβιοµηχανία θα πρέπει να προβεί σε
συνεχή καταµέτρηση των «kg των ειδικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, καίγονται
ή οδηγούνται σε ταφή / έτος» καθώς και του «% ποσοστού των ειδικών αποβλήτων που
ανακυκλώνονται, καίγονται ή οδηγούνται σε υγειονοµική ταφή». Στην εταιρεία
διατηρούνται αρχεία για την παρακολούθηση της διαχείρισης των ειδικών
αποβλήτων, όπως προκύπτει από τον επόµενο πίνακα.
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Πίνακας 8.8: Ανακύκλωση ειδικών αποβλήτων κατά την τριετία 2001-2003

Ανακύκλωση
(kg)

2001

2002

2003

Χαρτί

19971

23812

25610

Μέση
ποσοστιαία
µεταβολή
τριετίας
13,39 %

Σίδερα

302535

318462

321420

3,09 %

Λάδια

1702

3406

5530

81,24 %

Παρατηρείται ότι η γαλακτοβιοµηχανία ανταποκρίνεται µε επιτυχία στη βελτίωση της
επίδοσης της σχετικά µε τη διάσταση της ανακύκλωσης – ιδιαίτερα όσον αφορά την
ανακύκλωση λαδιών όπου σηµειώνεται θεαµατική αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης-, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα του
εφαρµοζόµενου ΣΠ∆.

8.15 Βιολογικός καθαρισµός
Ποσότητα ιλύος
Στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού η ιλύς διέρχεται από δεξαµενή
χώνευσης

και

πάχυνσης

ιλύος

και

στη

συνέχεια

αφυδατώνεται

σε

ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η αφυδατωµένη λάσπη χρησιµοποιείται σε γεωργικές εκτάσεις
ή πωλείται σε κτηνοτρόφους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει χορηγηθεί µε άδεια
διαχείρισης ιλύος για την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης της επεξεργασµένης
λάσπης. Η ορθή διαχείριση της επεξεργασµένης ποσότητας ιλύος από τις διεργασίες
του βιολογικού καθαρισµού αποτελεί άµεσο στόχο της γαλακτοβιοµηχανίας και
εποµένως απαραίτητος είναι ο έλεγχος των ποσοτήτων των «kg ιλύος που διατίθεται
προς διαχείριση /µήνα» και «kg ιλύος που διατίθεται προς διαχείριση /kg
εισερχόµενου γάλακτος». Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος της ποσότητας ιλύος που
διατέθηκε προς διαχείριση για το 2003 ισούται µε 48.235 kg /µήνα, ενώ η ίδια
ποσότητα για το 2002 και το 2001 αντιστοιχούσε σε 41.152 kg /µήνα και 37.530 kg
/µήνα, αντίστοιχα.
Ποσότητα νερογάλακτος
Στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού διοχετεύεται το νερόγαλο από τη διαδικασία
καθαρισµού των τµηµάτων παραγωγής, έπειτα από διέλευση στη µονάδα ανάκτησης
γάλακτος και επεξεργασίας τυρογάλακτος. Στη συνέχεια το ανακτηµένο νερόγαλο,
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το οποίο ανέρχεται σε 7 - 8 τόνους /ηµέρα, συλλέγεται σε βυτία και απορρίπτεται στο
δίκτυο αποχέτευσης.
Ποσότητα θειικού οξέος
Ο εν λόγω δείκτης, ο οποίος προσδιορίζεται µέσω των «kg του θειικού οξέος / kg
εξερχόµενου προϊόντος» κατά το 2003 είχε την τιµή 0,00307 έναντι της τιµής
0,00329 κατά το 2002 και 0,00386 κατά το 2001. Παρατηρείται λοιπόν βελτίωση
της ποιότητας των αποβλήτων από τη λειτουργία της µονάδας βιολογικού
καθαρισµού, ενώ στα πλαίσια της πολιτικής της γαλακτοβιοµηχανίας για τήρηση
όλων των σχετικών περιβαλλοντικών νοµοθετικών απαιτήσεων όσον αφορά τον
αποδέκτη του συνόλου των λυµάτων από το βιολογικό καθαρισµό, ο δείκτης για την
εξεταζόµενη τριετία κυµαίνεται εντός των ορίων που ορίζει η συνθήκη RAMSAR
και οι λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τον αποδέκτη των λυµάτων.
Ποσότητα τριχλωριούχου σιδήρου
Αναφορικά µε την ποσότητα του τριχλωριούχου σιδήρου που προσδιορίζεται µέσω
των «kg τριχλωριούχου σιδήρου / kg εξερχόµενου προϊόντος», ο συγκεκριµένος
δείκτης κατά το 2001 είχε την τιµή 8,0845. 10-5, το 2002 είχε την τιµή 7,247. 10-5
ενώ το 2003 αντιστοιχούσε στην τιµή 5,5. 10-5. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν,
παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων που εξέρχονται από τη
µονάδα του βιολογικού καθαρισµού.
Ποσότητα διαφόρων απορρυπαντικών
Όσον αφορά την χρήση απορρυπαντικών και την καταγραφή των τιµών του δείκτη
«Ποσότητα απορρυπαντικού ανά µονάδα εξερχόµενου προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό» µέσω των «kg απορρυπαντικού / kg εξερχόµενου προϊόντος», για το
2001 αντιστοιχούσε σε 0,000439, ενώ για τα έτη 2002 και 2003 είχε την τιµή
0,000396 και 0,000315, αντίστοιχα. Η πτωτική πορεία του δείκτη καταδεικνύει την
επιτυχή περιβαλλοντική διαχείριση από τη γαλακτοβιοµηχανία και τη χρήση
βελτιωµένων τεχνικών στη µονάδα της βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων.
Ποσότητα νιτρικού οξέος
Ο συγκεκριµένος δείκτης, προσδιορίζεται µέσω των «kg του νιτρικού οξέος / kg
εξερχόµενου προϊόντος» και κατά το 2003 είχε την τιµή 0,00281 έναντι της τιµής
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0,0031 κατά το 2002 και 0,0035 το 2001. Η πτωτική πορεία του δείκτη αποδεικνύει
και πάλι τη βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων της µονάδας βιολογικού
καθαρισµού, ενώ παράλληλα τηρούνται όλες οι σχετικές περιβαλλοντικές
νοµοθετικές απαιτήσεις όσον αφορά τον αποδέκτη του συνόλου των λυµάτων.

8.16 Πόροι της γαλακτοβιοµηχανίας
8.16.1 Κατανάλωση ενέργειας
Ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η παρακολούθηση της «ποσότητας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας» µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω των «KWh ηλεκτρικής ενέργειας /Kg παραγόµενου
προϊόντος», των «Joules ηλεκτρικής ενέργειας /έτος» και των «Joules ηλεκτρικής
ενέργειας /Kg εισερχόµενου γάλακτος». Καθώς η βιοµηχανία δε διαθέτει επίσηµα
στοιχεία για την ετήσια ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος, προς το παρόν είναι
δυνατός ο υπολογισµός µόνο των «Joules ή KWh ηλεκτρικής ενέργειας /Kg
εισερχόµενου γάλακτος».
Κατά το 2003 η τιµή του δείκτη ανήλθε στις 0,2495 KWh/ Kg εισερχόµενου
γάλακτος, ενώ κατά το 2002 ο δείκτης αντιστοιχούσε σε 0,2397 KWh/ Kg
εισερχόµενου γάλακτος και κατά το 2001 σε 0,213 KWh/ Kg εισερχόµενου
γάλακτος, σηµειώνοντας φαινοµενική αύξηση. Η αύξηση, ωστόσο, αυτή δεν
αποτελεί ανησυχητικό γεγονός για την πορεία του δείκτη, καθώς η µείωση της
ηλεκτρικής ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας ήταν µικρότερη
από τη µείωση του εισερχόµενου γάλακτος µε αποτέλεσµα την πλασµατική αύξηση
του εν λόγω δείκτη.
Η πορεία του δείκτη καθώς και η µηνιαία διακύµανση της ποσότητας της ηλεκτρικής
ενέργειας για κάθε ένα από τα τρία έτη, παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήµατα από
όπου διακρίνεται η σταθερή µείωση των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας ανά
έτος και η σταθεροποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε χαµηλότερα επίπεδα κατά
το 2003, παρά την αύξηση της τιµής του δείκτη.
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∆είκτης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Έτη
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2001
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0,23

0,24

0,25

Σχήµα 8.18 ∆ιακύµανση του δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τριετίας
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Ποσότητα κατανάλωσης µαζούτ
Ο προσδιορισµός των τιµών της «ποσότητας κατανάλωσης µαζούτ» µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω των µονάδων «Kg µαζούτ / Kg παραγόµενου προϊόντος»,
«1015 Joules (PJ) µαζούτ / έτος» και «109 Joules (GJ) µαζούτ / Kg εισερχόµενου
γάλακτος». Καθώς η βιοµηχανία δε διαθέτει επίσηµα στοιχεία για την ετήσια
ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος, προς το παρόν και σε αντιστοιχία µε την
προηγούµενη περίπτωση, είναι δυνατός ο υπολογισµός µόνο των «kg µαζούτ /Kg
εισερχόµενου γάλακτος».
Κατά το 2003 η τιµή του δείκτη αντιστοιχούσε σε 0,0518 Kg µαζούτ/ Kg
εισερχόµενου γάλακτος, κατά το 2002 αντιστοιχούσε σε 0,0496 Kg µαζούτ / Kg
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εισερχόµενου γάλακτος και κατά το 2001 σε 0,0366 Kg µαζούτ / Kg εισερχόµενου
γάλακτος, σηµειώνοντας µικρή αύξηση. Από το Σχήµα 8.23 προκύπτει ότι η
κατανάλωση µαζούτ αυξάνεται κατά το 2002 για να επανέλθει το 2003 σε
χαµηλότερα επίπεδα. Καθώς όµως η µείωση της κατανάλωσης µαζούτ για τα έτη
2002 και 2003 ήταν µικρότερη από τη µείωση του εισερχόµενου γάλακτος, άµεσο
αποτέλεσµα ήταν η πλασµατική αύξηση του εν λόγω δείκτη, όσον αφορά τα δύο
αυτά έτη. Ωστόσο, η αύξηση του δείκτη κατά το 2002 αντιστοιχεί σε ουσιαστική
αύξηση της ποσότητας κατανάλωσης µαζούτ από τη γαλακτοβιοµηχανία.
Η πορεία του εν λόγω δείκτη καθώς και η µηνιαία διακύµανση της ποσότητας της
κατανάλωσης µαζούτ για κάθε ένα από τα τρία έτη, παρουσιάζονται στα ακόλουθα
σχήµατα όπου διακρίνεται η πρόσκαιρη αύξηση της ποσότητας µαζούτ κατά το 2002,
καθώς και η µείωση και οµαλοποίηση της κατανάλωσης µαζούτ κατά το 2003, παρά
την αύξηση της τιµής του δείκτη.
∆είκτης κατα νάλωσης µαζούτ
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Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίµων του στόλου οχηµάτων
Ο προσδιορισµός του δείκτη του «µέσου όρου κατανάλωσης καυσίµων του στόλου
οχηµάτων» προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µέσω των «KWh ή lt καυσίµων / 100
km». Μέχρι την παρούσα χρονική στιγµή, η γαλακτοβιοµηχανία δε διαθέτει επαρκή
στοιχεία όσον αφορά τον συνολικό αριθµό Km σε ετήσια βάση, οπότε ο υπολογισµός
του δείκτη µε βάση τις συγκεκριµένες µονάδες δεν είναι ακόµη εφικτός.
∆ιακύµανση κατανάλωσης καυσίµων
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Σχήµα 8.22 ∆ιακύµανση της κατανάλωσης καυσίµων κατά τη διάρκεια της τριετίας

Από τη διακύµανση, ωστόσο, των ποσοτήτων των τριών τύπων καυσίµων που
χρησιµοποιούνται στη γαλακτοβιοµηχανία, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.24,
διακρίνεται σηµαντική µείωση της κατανάλωσης τους καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η
αντικατάσταση του στόλου της γαλακτοβιοµηχανίας και η χρήση φιλικότερων προς
το περιβάλλον καυσίµων. Μπορεί λοιπόν µε µεγάλη ασφάλεια να πραγµατοποιηθεί η
υπόθεση ότι η πορεία του συγκεκριµένου δείκτη θα είναι πτωτική κατά τα επόµενα
έτη.

8.17 Κατανάλωση νερού
8.17.1 Μέσος όρος κατανάλωσης νερού
Η υδροδότηση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της γαλακτοβιοµηχανίας
πραγµατοποιείται µέσω γεωτρήσεων και µέσω του δικτύου ύδρευσης της κείµενης
περιοχής. Το νερό των γεωτρήσεων χρησιµοποιείται στον αυτόµατο καθαρισµό των
γραµµών παραγωγής, στο πότισµα των εξωτερικών χώρων, στο λεβητοστάσιο και
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στην παραγωγική διαδικασία- αφού προηγηθεί χλωρίωση-, ενώ το νερό του δικτύου
ύδρευσης χρησιµοποιείται για πόση και χρήση στους χώρους υγιεινής.
Η παρακολούθηση του µέσου όρου κατανάλωσης νερού για κάθε µία από τις
παραπάνω διεργασίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των «m3 νερού / µήνα».
Κατά το έτος 2003, η τιµή της συνολικής ποσότητας νερού γεωτρήσεων
διαµορφώθηκε σε 40.231 m3 / µήνα, κατά το 2002 σε 41.206 m3 / µήνα και κατά το
2001 σε 46.375 m3 / µήνα, παρατηρείται λοιπόν συνεχής µείωση και εξοικονόµηση
των επιπέδων νερού στις προαναφερθείσες διεργασίες.
8.17.2 Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για την πόση και χρήση στους χώρους
υγιεινής
Όσον αφορά το νερό που προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης, παρά το γεγονός ότι
πρόκειται για σχετικά µικρότερες ποσότητες νερού, η γαλακτοβιοµηχανία οφείλει να
καταµετρά τον «Μέσο όρο της κατανάλωσης νερού κατά την πόση και χρήση στους
χώρους υγιεινής» µέσω του προσδιορισµού των «m3 νερού / µήνα. Κατά το έτος
2003, η τιµή του δείκτη διαµορφώθηκε σε 21.318 m3 / µήνα, κατά το 2002 σε 21.978
m3 / µήνα και κατά το 2001 σε 24.022 m3 / µήνα, γεγονός που και σε αυτή την
περίπτωση αποδεικνύει την εξοικονόµηση των επιπέδων νερού που επιτυγχάνεται
κατά την καθηµερινή δραστηριότητα της γαλακτοβιοµηχανίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες καταναλώσεις νερού,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ενδείξεις των υδροµέτρων της
βιοµηχανίας, ενώ στο Σχήµα 8.25 εµφανίζεται σχηµατικά η συνεχής ποσοστιαία
µείωση του µέσου όρου κατανάλωσης νερού κατά τη διάρκεια της τριετίας,
φαινόµενο που οφείλεται στην επιτυχή εφαρµογή του ISO 14001 ως ΣΠ∆ της
εταιρείας.
Πίνακας 8.9 Μηνιαίες καταναλώσεις νερού κατά την τριετία 2001-2003

Μέση
µηνιαία
κατανάλωση

Ποσότητα (m3)

Μέσος όρος
τριετίας

Μέση
ποσοστίαια
µεταβολή
τριετίας

2001

2002

2003

γεωτρήσεων

46.375

41.206

40.231

42.604

-6,756 %

πόσιµου
νερού

24.022

21978

21.318

22.439,3

-5,75 %

Συνολική

70.397

63.184

61.549

65.043,3

-6,41 %
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Σχήµα 8.23 ∆ιακύµανση της κατανάλωσης νερού κατά τη διάρκεια της τριετίας

Όσον αφορά τις τυπικές καταναλώσεις νερού, σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/ΕΚ για
την «Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµό της Ρύπανσης (IPPC) και τις
ελληνικές προτάσεις για τις «Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές», στα σύγχρονα
γαλακτοκοµικά εργοστάσια και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έκθεσης, η
τυπική κατανάλωση νερού είναι 1,3 – 2,5 lt νερού/ Kg εισκοµιζόµενου γάλακτος,
ποσότητα η οποία µπορεί να µειωθεί σε 0,8 – 1,0 lt νερού/ kg εισκοµιζόµενου
γάλακτος µε χρήση προηγµένου τεχνικού εξοπλισµού και κατάλληλων τεχνικών
διαχείρισης της παραγωγής.

8.18 Εκπαίδευση
Αριθµός ωρών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο
Η γαλακτοβιοµηχανία, προς συµµόρφωση µε τους νόµους, έχει θέσει ως στόχο την
καταγραφή των ωρών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό
οφείλει να παρακολουθεί την πορεία του δείκτη «Αριθµός ωρών περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο», ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε χρονική στιγµή
ότι ο συγκεκριµένος εργαζόµενος έχει εκπαιδευτεί επαρκώς µέσω της µέτρησης των
«ωρών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / εργαζόµενο». Κατά το 2003, σε κάθε
εργαζόµενο αναλογούσαν περίπου 12 ώρες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έναντι 8
ωρών το 2002 και δύο ωρών το 2001. Η βιοµηχανία προτίθεται να αυξήσειτον
αριθµό των ωρών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο µε
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δεδοµένη τη συνεχή µεταβολή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και την εισαγωγή
νέων τεχνικών διαχείρισης της παραγωγής.

8.19 Ανακύκλωση
8.19.1 Ετήσιες ποσότητες ανακυκλωµένων και επαναχρησιµοποιούµενων
προϊόντων
Στα πλαίσια του περιορισµού των αποβλήτων µέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της
ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των επιστρεφόµενων προϊόντων, όπου αυτό
είναι δυνατό και οικονοµικά βιώσιµο, η γαλακτοβιοµηχανία µεριµνά για τη βελτίωση
των διεργασιών παραγωγής και της ποιότητας των ανακυκλωµένων προϊόντων. Η
παρακολούθηση

του

δείκτη

«Ετήσιες

ποσότητες

ανακυκλωµένων

ή/

και

επαναχρησιµοποιήσιµων προϊόντων» µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της µέτρησης
των «Kg ανακυκλωµένων προϊόντων / έτος» και του «% ποσοστού ανακυκλωµένων
προϊόντων / έτος» και καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών
ανακύκλωσης.
Η ορθή διαχείριση του τυρογάλακτος είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την εταιρεία,
καθώς αποτελεί το βασικότερο απόβλητο της γαλακτοβιοµηχανίας. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας τυριού, το οποίο
αποτελεί το 80 – 90% του συνολικού όγκου γάλακτος που χρησιµοποιείται στην
παραγωγή τυριού και περιέχει περισσότερο από το 50% των στερεών του γάλακτος.
Σε αυτό περιέχονται 7.5% στερεά µε µεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και µε
πλούσιο οργανικό φορτίο (COD ~ 60.000 mg/ lt), ενώ η µη αξιοποίηση του και η
διάθεση του µε τα απόβλητα έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση του οργανικού
φορτίου των αποβλήτων. Το τυρόγαλο από την παραγωγική διαδικασία πωλείται σε
τυροκόµους ή χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή από ιδιώτες ενώ στην περίπτωση που η
σύστασή του κριθεί ακατάλληλη για επαναχρησιµοποίηση η πώληση, οδηγείται προς
απόρριψη.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποσότητες του τυρογάλακτος και ο
τρόπος διαχείρισής του κατά την τριετία 2001-2003. Παρατηρείται ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό τυρογάλακτος πωλείται σε τυροκόµους, κατά µέσο όρο
39,93%, ενώ το ποσοστό τυρογάλακτος που επαναχρησιµοποιείται στην παραγωγική
διαδικασία ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 32,02 % κατά την εξεταζόµενη τριετία.
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Πίνακας 8.10 Ανακύκλωση και επανεπεξεργασία τυρογάλακτος κατά την τριετία 2001-2003

Πώληση /
Επανεπεξεργασία
τυρογάλακτος

Στοιχεία διαχείρισης τυρογάλακτος
Μετρήσεις
2001 (Kg)

Μετρήσεις
2002 (Kg)

Μετρήσεις
2003 (Kg)

2001

2002

2003

Ποσότητα για
ζωοτροφές

590123

566190

502199

28,3

29,99

25,85

Ποσότητα για
πώληση σε
τυροκόµους

780496

753030

740812

40,8

39,88

39,11

Ποσότητα για
επανεπεξεργασία
στην παραγωγή

604857

568800

523270

30,9

30,13

35,04

Συνολική
Ποσότητα

1975476

1888020

1766281

100

100

100

8.19.2 ∆ιαχείριση επιστρεφόµενων προϊόντων
Όσον αφορά τα προϊόντα των επιστροφών, αυτά αποσυσκευάζονται και ελέγχονται
προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επαναχρησιµοποίηση εντός
της παραγωγικής διαδικασίας. Στον Πίνακα 9.9 καταγράφονται οι ποσότητες των
επιστροφών που µετά από έλεγχο κρίθηκαν κατάλληλες για επανεπεξεργασία εντός
της παραγωγικής διαδικασίας. Τα ποσοστά υπολογίστηκαν µε βάση τις συνολικές
ποσότητες επιστροφών που επαναχρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή.
Πίνακας 8.11 Ποσοστά επανεπεξεργασίας επιστρεφόµενων προϊόντων κατά την τριετία 20012003

Είδος επιστρεφόµενου
προϊόντος

Ποσοστό επανεπεξεργασίας %
2001

2002

2003

λευκό γάλα όλων των
τύπων

88,93

90,55

94,32

κακάο

0,38

14,9

15,2

γιαούρτι

7,38

9,3

11,7

βουτύρου

1,73

5,6

7,7

κρέµα

0,33

1,04

1,5

τυροκοµείο

0,28

0,75

0,9

χυµοί

0,98

1,2

1,6
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Από τα στοιχεία των πινάκων και µε τη βοήθεια των περιβαλλοντικών δεικτών που
υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό, προκύπτει ότι η τάση που
διαµορφώνεται όσον αφορά την πλειοψηφία των περιβαλλοντικών διαστάσεων και
των περιβαλλοντικών πλευρών που αυτές αφορούν, είναι η συνεχής, σταδιακή
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της γαλακτοβιοµηχανίας κατά τη διάρκεια
της τριετίας 2001-2003, παρά τα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν
ακόµη. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφ’ ενός στη χρήση προηγµένου τεχνικού
εξοπλισµού και κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης της παραγωγής και αφ’ ετέρου
στην αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου ΣΠ∆ της γαλακτοβιοµηχανίας, που
συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην επιτυχή περιβαλλοντική της διαχείριση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

9.1 Εισαγωγή
Σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας, πέρα από την ανάπτυξη και περιγραφή του ISO
14001 ως το υπάρχον ΣΠ∆ της εταιρείας, αποτελεί κυρίως η ενίσχυση και
υποστήριξη των προσπαθειών της γαλακτοβιοµηχανίας όσον αφορά την υιοθέτηση
και εφαρµογή της διαδικασίας Αξιολόγησης της Περιβαλλοντικής της Επίδοσης (ΑΠΕ)
µέσω της χρήσης των ∆εικτών Περιβαλλοντικής Επίδοσης. Πρέπει, ωστόσο, να γίνει
κατανοητό ότι δεδοµένου του µεγέθους της επιχείρησης και σύµφωνα µε τις αρχές
του προτύπου ISO 14031, δε θα ήταν ρεαλιστική η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση και
παρακολούθηση του συνόλου των περιβαλλοντικών δεικτών οι οποίοι περιγράφηκαν
στο όγδοο κεφάλαιο.
Απαραίτητη λοιπόν προβάλλει η προτεραιοποίηση των δεικτών απόδοσης της
περιβαλλοντικής διαχείρισης του προηγούµενου κεφαλαίου για τον καθορισµό ενός
τελικού, µικρότερου σε µέγεθος συνόλου, µε στόχο πάντοτε τον έλεγχο των
σηµαντικότερων περιβαλλοντικών πλευρών και την επιτυχή διεξαγωγή της ΑΠΕ.
Στο κεφάλαιο αυτό, η επιλογή του τελικού συνόλου των δεικτών πραγµατοποιείται
µε τη βοήθεια των αρχών της Εκτίµησης Κινδύνου και ειδικότερα της
Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας, κατά την οποία οι δείκτες αξιολογούνται από τον
ίδιο τον ΥΠ∆ και την Οµάδα Περιβάλλοντος της βιοµηχανίας γάλακτος µε βάση τη
συχνότητα µη επίτευξης του στόχου σύµφωνα µε τον οποίο ο κάθε δείκτης έχει
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διαµορφωθεί, την πιθανότητα εµφάνισης αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση µη
επίτευξης του αντίστοιχου στόχου, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και το
ανθρώπινο δυναµικό και την παραγωγική διαδικασία, και τέλος, το µέγεθος της
αντίστοιχης αρνητικής επίπτωσης. Η αξιολόγηση των υποψήφιων περιβαλλοντικών
δεικτών

πραγµατοποιήθηκε

µε

τη

βοήθεια

κατάλληλα

διαµορφωµένου

ερωτηµατολογίου. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, οι αρχικοί δείκτες
κατατάσσονται ανάλογα µε τη σηµαντικότητα τους και στη συνέχεια επιλέγεται το
τελικό σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι πέρα από τον κεντρικό άξονα
του προτύπου ISO 14031, αποτελούν συγχρόνως τη βάση για την αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής επίδοσης και µε τους οποίους η βιοµηχανία θα ενισχύσει την
επιχειρηµατική της αποτελεσµατικότητα.
Το παρόν κεφάλαιο διαµορφώνεται ως εξής: αρχικά ορίζεται και αναλύεται
διεξοδικά η έννοια της Εκτίµησης του Κινδύνου και ορίζονται τα µεγέθη που
χρησιµοποιούνται

για

τον

αριθµητικό

προσδιορισµό

της.

Στη

συνέχεια,

πραγµατοποιείται η εκτίµηση του κινδύνου για κάθε ένα δείκτη µε βάση την
περιβαλλοντική του επικινδυνότητα, ενώ τα αποτελέσµατα της εκτίµησης
κατατάσσονται και παρατίθενται υπό τη µορφή διαγραµµάτων. Με βάση αυτά τα
αποτελέσµατα επιλέγεται τελικά το σύνολο των δεικτών, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τη γαλακτοβιοµηχανία για την επιτυχή παρακολούθηση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης µε βάση το τρίπτυχο "περιβάλλον-κοινωνίαοικονοµική βιωσιµότητα".

9.2 Η έννοια της Εκτίµησης του Κινδύνου
Η Εκτίµηση του Κινδύνου αφορά τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τη βιωσιµότητα
είτε ενός νέου ή υπό σχεδιασµό συστήµατος, είτε ενός υπάρχοντος συστήµατος. Με
τον όρο «σύστηµα» νοείται κάθε εργοστασιακή ή µη εργοστασιακή εγκατάσταση,
σιδηρόδροµοι, πετροχηµικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, συστήµατα λογισµικού και
άλλα παρόµοια συστήµατα. Η βιωσιµότητα ενός συστήµατος εξαρτάται από τις
απαιτήσεις για τις οποίες αυτό έχει σχεδιαστεί, καθώς θα πρέπει να εκπληρώνει το
σύνολο των απαιτήσεων και τιθέµενων στόχων, να είναι οικονοµικώς βιώσιµο και να
λειτουργεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας. Κάθε µία από τις παραπάνω
παραµέτρους περικλείει ένα βαθµό αβεβαιότητας, γεγονός που συνεπάγεται ότι
απαιτείται σηµαντικός βαθµός πληροφορίας για να αποφασιστεί εάν αυτές
ικανοποιούνται ή όχι (Den Haag, 1999).
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Για την ορθολογική λοιπόν λήψη αποφάσεων όσον αφορά την εκτίµηση του
κινδύνου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός συστήµατος, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη (Christou, 1998):


Οι απαιτήσεις και οι στόχοι που έχουν τεθεί κατά το στρατηγικό
σχεδιασµό του οργανισµού



Η πιθανότητα µη επίτευξης των τιθέµενων στόχων, και



Οι συνέπειες σε περίπτωση µη επίτευξης των τιθέµενων στόχων

Σηµειώνεται ότι οι διαδικασίες καθορισµού των πιθανοτήτων σε περίπτωση µη
επίτευξης των τιθέµενων στόχων εµφανίζουν ένα βαθµό οµοιότητας µεταξύ των
διαφορετικών συστηµάτων ή βιοµηχανιών, σε αντίθεση µε τον καθορισµό των
στόχων και απαιτήσεων καθώς και των συνεπειών σε περίπτωση µη επίτευξης των
στόχων οι οποίοι διαφέρουν για κάθε σύστηµα, βιοµηχανία ή τεχνολογία.
Καθώς η αξιολόγηση του κινδύνου αφορά τη λήψη αποφάσεων, µπορεί να θεωρηθεί
ως ένα διοικητικό εργαλείο το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε µία σειρά
καταστάσεων, όχι απαραίτητα σε µηχανικά συστήµατα αλλά επίσης σε ατοµικό ή
οµαδικό επίπεδο, σε οργανισµούς και σε τοπική, εθνική ή διεθνή βάση.
Η εκτίµηση του κινδύνου, ή αλλιώς ο προσδιορισµός των επιπέδων επικινδυνότητας,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων. Η χρήση των
ποιοτικών µεθόδων απαιτεί σχετική γνώση και εµπειρία ενώ η χρήση των ποσοτικών
µεθόδων απαιτεί επαρκή αριθµητικά δεδοµένα. Η πλέον αποτελεσµατική διαδικασία
προσδιορισµού των επιπέδων επικινδυνότητας ενός συστήµατος είναι ο συνδυασµός
των δύο ανωτέρω προσεγγίσεων (Παπαδάκης, 2004). Η εφαρµογή µιας ποιοτικής
µεθόδου επιτυγχάνει την καλύτερη κατανόηση της ασφάλειας ενός συστήµατος από
τα αρχικά ακόµη στάδια, πριν τα απαιτούµενα αριθµητικά δεδοµένα γίνουν
διαθέσιµα. Μία ποσοτική µέθοδος από την άλλη, παρέχει τις αριθµητικές τιµές των
πιθανοτήτων και των αντίστοιχων αρνητικών επιπτώσεων. Παρόλα αυτά,
υπενθυµίζεται ότι όλες οι αριθµητικές τιµές απαιτούν προσεκτική διερµηνεία.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί λεπτοµερέστερα η έννοια του κινδύνου,
η οποία γίνεται συχνά αντιληπτή µε διαφορετικό τρόπο από διαφορετικά
ακροατήρια. Ο κίνδυνος συχνά ορίζεται, κυρίως από στατιστικολόγους και
µηχανικούς, ως η πιθανότητα πρόκλησης ενός καθορισµένου γεγονότος. Συχνά
επίσης ορίζεται ως η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης, η οποία δύναται να προκαλέσει
δηµόσιο ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, κίνδυνος θεωρείται η
δυνατότητα ενός στοιχείου να µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό, ασθένεια, θάνατο
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ή/ και υλική ζηµιά (Παπαδάκης, 2004). Ο κίνδυνος, τέλος, µπορεί να οριστεί ως ο
συνδυασµός της πιθανότητας εκδήλωσης οποιουδήποτε δυσµενούς αποτελέσµατος
και των συνεπειών αυτού του αποτελέσµατος, ενώ εκτιµάται ως το γινόµενο
«πιθανότητα x µέγεθος της επίπτωσης». Σε αυτό τον ορισµό, η επίπτωση µπορεί
παραδείγµατος χάριν να εκτιµηθεί µε βάση χρηµατικούς όρους ή µε βάση τις
ανθρώπινες απώλειες.
Συχνά πραγµατοποιείται διάκριση µεταξύ του «ατοµικού» και του «δηµόσιου ή
κοινωνικού» κινδύνου, καθώς και του «εκούσιου» ή «ακούσιου» κινδύνου. Και οι
δύο αυτές διακρίσεις έχουν κοινά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι είναι διαφορετικές.
Ο κοινωνικός κίνδυνος σχετίζεται µε ένα σύνολο ατόµων και µπορεί να εκτιµηθεί
διαφορετικά από ότι ο µεµονωµένος κίνδυνος. Ο εκούσιος κίνδυνος είναι αυτός που
προκαλείται από ένα µεµονωµένο άτοµο το οποίο έχει τον έλεγχο των πράξεων του.
Ωστόσο, οι κοινοί κίνδυνοι οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι στην καθηµερινή ή
κοινωνική ζωή, όπως οι εκρήξεις αερίου, η εγκληµατικότητα ή οι συντριβές
αεροπλάνων θεωρούνται είδη ακούσιου κινδύνου. Υπάρχει επίσης µια αυξανόµενη
τάση για διάκριση µεταξύ του «αποδεκτού» και του «ανεκτού» κινδύνου, καθώς ένας
ανεκτός κίνδυνος µπορεί να µην είναι ταυτόχρονα και αποδεκτός υπό φυσιολογικές
συνθήκες.
Κατά τη διεξαγωγή µίας ανάλυσης του κινδύνου ακολουθείται η κλασσική
µεθοδολογία σε τρεις φάσεις: Αρχικά, πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός των
πηγών κινδύνου, στη συνέχεια γίνεται η εκτίµηση της επικινδυνότητας και η
σύγκριση µε τα αποδεκτά επίπεδα επικινδυνότητας και, τέλος, πραγµατοποιείται
αξιολόγηση και γίνονται προτάσεις για βελτίωση και µείωση της επικινδυνότητας.
Τα βήµατα που ακολουθούνται κατά την ανάλυση του κινδύνου είναι ανεξάρτητα
από το εξεταζόµενο σύστηµα και είναι κατά βάση τα ίδια, είτε πρόκειται για την
αξιολόγηση της εκπλήρωσης των τιθέµενων στόχων, είτε για τη λήψη µιας
διοικητικής απόφασης (Den Haag, 1999).

9.3 Η µεθοδολογία της επιλογής του τελικού συνόλου των δεικτών
Στο Σχήµα 9.1 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής της µεθοδολογίας αξιολόγησης
του κινδύνου που εφαρµόστηκε στην περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας, µε βάση
τα υπάρχοντα δεδοµένα, τον σκοπό της διαδικασίας εκτίµησης, τις επιθυµίες του
ΥΠ∆, της περιβαλλοντικής οµάδας και της διοίκησης και πάντοτε µε βάση τις
αρχές του προτύπου της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Ορισµός Περιβαλλοντικών στόχων

Αρχικό σύνολο Περιβαλλοντικών δεικτών

Εκτίµηση συχνότητας µη
επίτευξης του στόχου
(fi),

Εκτίµηση πιθανότητας
ύπαρξης αρνητικών
επιπτώσεων (Pi)

Εκτίµηση µεγέθους της
αρνητικής επίπτωσης (Si)

Εκτίµηση του ΥΠ∆ και της Οµάδας Περιβάλλοντος µε
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου
Συνέχεια εφαρµογής
της ΑΠΕ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κατάλληλοι
οι δείκτες;

Ανάλυση ερωτηµατολογίου και αξιολόγηση
περιβαλλοντικής επικινδυνότητας

Σύγκριση των περιβαλλοντικών δεικτών και
κατάταξη τους µε φθίνουσα σειρά περιβαλλοντικής
σηµαντικότητας

Επιλογή του τελικού συνόλου των δεικτών
επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Παρακολούθηση της
πορείας της ΑΠΕ

Σχήµα 9.1 ∆ιάγραµµα ροής για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας

Η διαδικασία εκτίµησης του κινδύνου στην περίπτωση της γαλακτοβιοµηχανίας
πραγµατοποιείται σε ένα επαρκώς ορισµένο περιβαλλοντικό πλαίσιο όπου έχουν
καθοριστεί όλοι οι υπάρχοντες και µελλοντικοί στόχοι της εταιρείας για τη βελτίωση
της περιβαλλοντικής της επίδοσης και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής της
αποτελεσµατικότητας,

ενώ

παράλληλα

έχουν

σχεδιαστεί

οι

απαιτούµενες

στρατηγικές για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων. Με βάση τους στόχους αυτούς,
τις επιθυµίες και προθέσεις της διοίκησης και πάντοτε στα πλαίσια των οικονοµικώς
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βιώσιµων εφαρµογών, αξιολογείται ως προς τη σηµαντικότητα του το αρχικό σύνολο
των περιβαλλοντικών δεικτών που παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Για τον καθορισµό της σηµαντικότητας των δεικτών προσδιορίζονται αρχικά οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές
πλευρές και οι στόχοι που αυτοί αφορούν, ενώ ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η
περιβαλλοντική επικινδυνότητα.
Για τον υπολογισµό της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Ri), για κάθε έναν από
τους περιβαλλοντικούς δείκτες i του αρχικού συνόλου απαιτείται να αναγνωριστούν
και καθοριστούν σαφώς:


η συχνότητα µη επίτευξης του στόχου (fi), για την παρακολούθηση του οποίου
έχει διαµορφωθεί ο εκάστοτε δείκτης



η πιθανότητα ύπαρξης αρνητικών επιπτώσεων (Pi) σε περίπτωση µη επίτευξης
του αντίστοιχου στόχου



το µέγεθος της αρνητικής επίπτωσης (Si) σε περίπτωση µη επίτευξης του
αντίστοιχου στόχου

Η εκτίµηση της επικινδυνότητας εποµένως, βασίζεται στην αξιολόγηση της
συχνότητας µη επίτευξης του τιθέµενου στόχου, της πιθανότητας να προκληθεί µία
αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, στην υγεία των εργαζόµενων ή των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής ή και στην παραγωγική διαδικασία, και, τέλος, βασίζεται
στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών από τη µη επίτευξη του
προσδιορισµένου στόχου. Στα πλαίσια της ποσοτικής εκτίµησης των παραπάνω
µεγεθών χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κλίµακες για τη συχνότητα µη επίτευξης
του στόχου (fi), την πιθανότητα ύπαρξης αρνητικών επιπτώσεων (Pi) και το µέγεθος
της αρνητικής επίπτωσης (Si), αντίστοιχα. Οι κλίµακες προέκυψαν µε βάση τη
βιβλιογραφία αλλά και κατόπιν συζήτησης µε τον ΥΠ∆ της γαλακτοβιοµηχανίας, µε
στόχο την πλήρη κάλυψη και περιγραφή των επιπέδων των παραµέτρων και την
ευκολότερη διαχείριση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Σηµειώνεται ότι η
επιλογή της κλίµακας και η διαβάθµιση των επιπέδων θα µπορούσε να είναι
διαφορετική χωρίς να αλλάζει το τελικό αποτέλεσµα που είναι η συγκριτική
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας.
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Πίνακας 9.1Κλίµακα συχνότητας µη επίτευξης του στόχου

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (fi)

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πολύ µεγάλη συχνότητα

5

Μεγάλη συχνότητα

4

Μέτρια συχνότητα

3

Μικρή συχνότητα

2

Πολύ µικρή συχνότητα

1

Πίνακας 9. 2 Κλίµακα πιθανότητας ύπαρξης αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση µη επίτευξης
του αντίστοιχου στόχου

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ (Pi)

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πολύ µεγάλη πιθανότητα

5

Μεγάλη πιθανότητα

4

Μέτρια πιθανότητα

3

Μικρή πιθανότητα

2

Πολύ µικρή πιθανότητα

1

Πίνακας 9. 3 Κλίµακα µεγέθους της αρνητικής επίπτωσης σε περίπτωση µη επίτευξης του
αντίστοιχου στόχου

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ (Si)

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πολύ σοβαρή επίπτωση

5

Σοβαρή επίπτωση

4

Μέτρια επίπτωση

3

Μικρή επίπτωση

2

Αµελητέα επίπτωση

1

Ο συνολικός βαθµός της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Ri) προκύπτει από το
γινόµενο της συχνότητας µη επίτευξης του στόχου (fi) επί την πιθανότητα ύπαρξης
αρνητικών επιπτώσεων (Pi) και επί το µέγεθος της αρνητικής επίπτωσης (Si), ενώ η
συνάρτηση που εκφράζει την περιβαλλοντική επικινδυνότητα είναι της µορφής:
Ri = f i ⋅ Pi ⋅ S i
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Από τον υπολογισµό του βαθµού της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας µπορεί να
υπολογιστεί ο βαθµός σηµαντικότητας για κάθε δείκτη και να επιλεγεί το τελικό
σύνολο των δεικτών επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης για χρήση από τη
γαλακτοβιοµηχανία.

9.4 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
Στα πλαίσια της ποσοτικής εκτίµησης των παραπάνω µεγεθών, ζητήθηκε από τον
ΥΠ∆ και την Οµάδα περιβάλλοντος της γαλακτοβιοµηχανίας να συµπληρώσουν ένα
κατάλληλα διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα,
µε σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω τριών παραµέτρων. Το ερωτηµατολόγιο
συµπληρώθηκε µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα από την παλαιότερη λειτουργία της
βιοµηχανίας γάλακτος, εµπειρικές παρατηρήσεις και επιστηµονικές µετρήσεις,
προσωπικές γνώσεις και εκτιµήσεις του ΥΠ∆ και της περιβαλλοντικής οµάδας,
καθώς και µε βάση τις επιθυµίες και προθέσεις της ανώτερης διοίκησης της
εταιρείας. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία των δεδοµένων του
ερωτηµατολογίου και ο υπολογισµός του συνολικού βαθµού της περιβαλλοντικής
επικινδυνότητας (Ri), σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση. Από τον υπολογισµό του
βαθµού της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας είναι δυνατή, στη συνέχεια, η επιλογή
του τελικού συνόλου των δεικτών επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία παρουσιάζονται σχηµατικά στα
ακόλουθα διαγράµµατα για κάθε κατηγορία περιβαλλοντικών δεικτών, ενώ οι
αναλυτικοί πίνακες µε τις εκτιµήσεις των τριών παραµέτρων της περιβαλλοντικής
επικινδυνότητας (Ri) παρατίθενται στο παράρτηµα Ε:


ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
¾ Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων
Περιβαλ λ οντική επικινδυνότητα (Ri)

12
Ποσότητα
παραγόµενων ΡΜ
Παραγόµενα οξείδ ια
του θ είου

6

Παραγόµενα οξείδ ια
του αζώτου

6

Ποσότητα
παραγόµενου CO

6
0

2

4

6

8

10

12

Σχήµα 7.2: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας στους δείκτες του στόλου οχηµάτων
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¾ Αέριοι Ρύποι (εκποµπές αερίων) λόγω των διεργασιών καύσης
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα
4

Ποσότητα SS

2

∆είκτες

Ποσότητα αιθάλης

6

Παραγόµενο SOx
αραγόµενο NΟx

6

Παραγόµενο CO2

6
0

1

2

3

4

5

6

Ri

Σχήµα 7.3: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών διεργασιών καύσης

¾ Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης

3

Ποσότητα αζώτου

30

∆είκτες

Ποσότητα υγρής αµµωνίας

16

Ποσότητα VOCs

12

Ποσότητα φρέοντος R502

16

Ποσότητα φρέοντος R22

16

Ποσότητα φρέοντος R12

0

5

10

15

20

25

30

Ri

Σχήµα 7.4: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των συστηµάτων ψύξης
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¾ Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

8
Απ ορριµµατα απ ό γενικές δραστηριότητες

8

Απ ορρίµµατα συσκευασιών Α υλών
Ακατάλληλα επ ιστρεφόµενα π ροϊόντα

6

Φύρα συσκευασιών

6

Ποσότητα τυρογάλακτος

6
0

2

4

6

8

Ri

Σχήµα 7.5: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των στερεών αποβλήτων

¾ Υγρά απόβλητα

3

Σύσταση αποβλήτων σε στερεά σωµατί δι α

8
8
8
8

Σύσταση αποβλήτων σε pH
Σύσταση αποβλήτων σε COD
Σύσταση αποβλήτων σε BOD
Ποσότητα δι αρροής νερού µε κατάλοι πα

30

Ποσότητα δι αρροής υγρής αµµωνί ας

15
15

Ποσότητα δι αρροών λι παντι κών
Ποσότητα δι αρροών λαδι ού

4

Υγρά απόβλητα από φύρα

12

Υγρά απόβλητα από επι στροφές

18

Ποσότητα υγρών αποβλήτων

0

5

10

15

20

25

30

Ri

Σχήµα 7.6: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των υγρών αποβλήτων
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¾ Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα

6

Ανακύκλωση, καύση και ταφή

12

Απ όρριψη σε εγκεκριµένες χωµατερές

3

Επ αναχρησιµοπ οίηση βαρελιών και δοχείων

16

Χρησιµοπ οιηµένες µπ αταρίες σε εξουσιοδοτηµένους
φορείς

25

PCBs και PCTs σε εξουσιοδοτηµένους φορείς

16

Ορυκτέλαια σε εξουσιοδοτηµένους φορείς

0

5

10

15

20

25

Ri

Σχήµα 7.7: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των ειδικών αποβλήτων



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)
Ποσότητα νιτρικού οξέος

6

Ποσότητα
απορρυπαντικού

6

Ποσότητα τριχλωριούχου
σιδήρου

6
6

Ποσότητα θειικού οξέος

12

Ποσότητα νερού που
επαναχρησιµοποιείται

4

Ποσότητα ιλύος

0

2

4

6

8

10

12

Σχήµα 7.8: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των αποβλήτων του
βιολογικού καθαρισµού
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ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
¾ Κατανάλωση ενέργειας
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)
9

Εξοικονόµηση
ενέργειας

18

Kατανάλωση µαζούτ

9

Kατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας

0

5

10

15

20

Ri

Σχήµα 7.9: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών κατανάλωσης ενέργειας

¾ Κατανάλωση καυσίµων του στόλου οχηµάτων

Περιβαλλοντική επικινδυνότητα

Μέσος όρος
κατανάλωσης
καυσίµων του
στόλου οχηµάτων
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Σχήµα 7.10: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών κατανάλωσης καυσίµων
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¾ Κατανάλωση νερού
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)
Εξοικον όµηση απ ό µείωση
καταν άλωσης ν ερού

27

1

Καταν άλωσης ν ερού για
π όση και χ ώρους υγιειν ής
Καταν άλωση ν ερού για
π ότισµα

4

Καταν άλωση ν ερού στ ο
λεβητοστάσιο

4

Καταν άλωση ν ερού για το
CIP

18

Καταν άλωση ν ερού στην
π αραγωγική διαδικασία
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Σχήµα 7.11: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών κατανάλωσης νερού

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
¾ Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)
12

Αριθµός π ροτάσεων βελτίωσης απ ό υπ αλλήλους

12

Προγραµµατα π ερ/κής εκπ αίδευσης για κάθε
εργαζόµεν ο

12

Ώρες π ερ/κής εκπ αίδευσης για κάθε εργαζόµεν ο

18

Υ π αλλήλων µε π ερ/κή εκπ αίδευση
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Σχήµα 7.12: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των εκπαίδευσης

¾ Θόρυβος και έκλυση θερµικής ενέργειας
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)

18

Έκλυση θερµικής
εν έργειας

Θόρυβος στα τµήµατα
π αραγωγής και στα όρια
της εργοστασιακής
εγκατάστασης

12

0

5

10

15

20

Ri

Σχήµα 7.13: Βαθµός επικινδυνότητας των δεικτών θορύβου κ θερµικής ενέργειας
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¾ Σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την τοπική κοινωνία
Περιβαλλοντική επικινδυνότητα (Ri)

Αριθµός εκδηλώσεων
εν εργειών
π εριβαλλον τικής στην
τοπ ική κοιν ων ία

12

Αριθµός π αραπ όν ων απ ό
την τοπ ική κοιν ων ία
ετησίως
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Σχήµα 7.14: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των σχέσεων µε τοπική κοινωνία

¾ Ανακύκλωση
Περιβαλλοντικ ή επικ ινδυνότητα (Ri)
Αριθµός προϊόντων ή
συσκευασιών που
φέ ρ ουν σαφείς οδηγίες

6

Υλικά συσκευασίας που
επαναχρησι µοποιούνται
ή ανακυκλώνονται

6

6

Ανακυκλωµένα προϊόντα
(Αποφιάλωση Α και Β)

24
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επαναχρησιµοποιούνται
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Σχήµα 7.15: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών ανακύκλωσης

¾ Προµηθευτές – τρίτα µέρη

12

Αριθµός
προµηθευτών και
εργολάβων που
εφαρµόζουν ΣΠ∆
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Σχήµα 7.16: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των προµηθευτών
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¾ Ενέργειες βελτίωσης

16

∆απ άν ες εν εργειών βελτίωσης

20

Κόστος π οιν ών και π ροστίµων

8

Χρόν ος π εράτωσης διορθωτικών εν εργειών

24

Αριθµός ασκήσεων

12
12

Ευρήµατα επ ιθεωρήσεων
έλεγχ οι και επ ιθεωρήσεις π ου ολοκληρώθηκαν

16
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24
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Σχήµα 7.17: Βαθµός περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δεικτών των
ενεργειώβελτίωσης

Από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης προέκυψαν οι τιµές της συνολικής
επικινδυνότητας για κάθε έναν από τους δείκτες της βιοµηχανίας γάλακτος, ενώ η
συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει για τον κάθε δείκτη µπορεί να συγκριθεί µε
τις αντίστοιχες επικινδυνότητες των υπολοίπων δεικτών. Με βάση τα παραπάνω
αποτελέσµατα, προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη η περιβαλλοντική επικινδυνότητα,
τόσο σηµαντικότερος και ο αντίστοιχος περιβαλλοντικός δείκτης.
Από την κατάταξη των αποτελεσµάτων της επικινδυνότητας για τον κάθε δείκτη, και
µε γνώµονα την ικανοποίηση ενός συνόλου κριτηρίων, όπως η ικανοποίηση των
νοµοθετικών

απαιτήσεων,

η

εύκολη

και

τεκµηριωµένη

ερµηνεία

των

αποτελεσµάτων, η ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος
και των γενικότερων αναγκών και απαιτήσεων αλλά και άλλων κριτηρίων τα οποία
αναφέρθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια, προκύπτουν τελικά οι παρακάτω δείκτες
επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν το τελικό
σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών και τη ραχοκοκκαλιά της διαδικασίας
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης, µε στόχο πάντοτε τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών

επιδόσεων

και

την

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικής

αποτελεσµατικότητας της γαλακτοβιοµηχανίας. Οι δείκτες αυτοί, κατά σειρά
σηµαντικότητας, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, την ικανοποίηση του
συνόλου κριτηρίων καθώς και την κρίση του ΥΠ∆, της περιβαλλοντικής οµάδας και
της διοίκησης της βιοµηχανίας γάλακτος είναι οι ακόλουθοι:
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Πίνακας 9.4 Το τελικό σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Ποσότητα εκλυόµενης αµµωνίας από τη λειτουργία των συστηµάτων ψύξης
2. Ποσότητα διαρροής υγρής αµµωνίας
3. Εξοικονόµηση πόρων από την ετήσια µείωση της κατανάλωσης νερού
4. Ποσότητα των PCBs και PCTs που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς
5. Ποσοστό περιβαλλοντικών στόχων που έχουν επιτευχθεί από την
γαλακτοβιοµηχανία
6. Αριθµός ασκήσεων εκτάκτου ανάγκης που έχουν πραγµατοποιηθεί / σύνολο των
προγραµµατισµένων ασκήσεων
7. Ποσότητα πρώτων υλών και υλικών που επαναχρησιµοποιούνται ετησίως
8. Κόστος λόγω ποινών και προστίµων από παραβάσεις
9. Ποσότητα υγρών αποβλήτων ηµερησίως ή µηνιαίως ανά µονάδα επεξεργασµένου
προϊόντος
10. Ποσότητα κατανάλωσης µαζούτ
11. Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίµων του στόλου οχηµάτων
12. Μέσος όρος κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία
13. Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για τον αυτόµατο καθαρισµό των
εγκαταστάσεων (CIP)
14. Έκλυση θερµικής ενέργειας στους χώρους παραγωγικής διαδικασίας
15. Αριθµός υπαλλήλων µε περιβαλλοντική εκπαίδευση / συνολικό αριθµό
υπαλλήλων
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η παραπάνω προτεραιοποίηση δεν καθιστά τους
υπόλοιπους περιβαλλοντικούς δείκτες λιγότερο χρήσιµους ή ικανούς κατά τη
διαδικασία εκτίµησης της περιβαλλοντικής επίδοσης για τη γαλακτοβιοµηχανία,
αλλά επισηµαίνει απλά τις περιβαλλοντικές πλευρές και τους αντίστοιχους στόχους
µε τους οποίους µπορεί να ξεκινήσει η εφαρµογή της διαδικασίας της ΑΠΕ.
Όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα, από το σύνολο των τελικών δεκαπέντε
δεικτών, το 33,3% καλύπτει την κατανάλωση πόρων και ενέργειας, το 26,7% αφορά
τα απόβλητα, το 20% επικεντρώνεται στις ενέργειες βελτίωσης, ενώ το υπόλοιπο
20% σχετίζεται µε άλλες περιβαλλοντικές πλευρές όπως η ανακύκλωση, η
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εκπαίδευση και η έκλυση θερµικής ενέργειας, αντικατοπτρίζοντας µε τρόπο σαφή τις
προτεραιότητες της γαλακτοβιοµηχανίας για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της
επίδοσης.

Κατηγορίες τελικών δεικτών
Έκλυση
θερµικής
ενέργειας
7%

Εκπαίδευση
7%

Κατανάλωση
πόρων
32%

Ανακύκλωση
7%
Ενέργειες
βελτίωσης
20%

Απόβλητα
27%

Σχήµα 9.2 Κατηγοριοποίηση των τελικών δεικτών ως προς το είδος των περιβαλλοντικών
πλευρών που αυτοί αφορούν

Επιπλέον, από τους δεκαπέντε τελικούς δείκτες, οι δέκα αποτελούν δείκτες
λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), ενώ οι υπόλοιποι πέντε είναι δείκτες διοικητικής
επίδοσης (∆∆Ε), όπως φαίνεται στα ακόλουθο διάγραµµα:
Τύποι τελικών δεικτών
∆είκτες
Λειτουργικής
Επίδοσης;
33,33
∆είκτες
∆ιοικητικής
Επίδοσης;
66,67

Σχήµα 9.3 Κατηγοριοποίηση των τελικών δεικτών ως προς το είδος τους

Τέλος, στο τελικό σύνολο των δεικτών περιλαµβάνονται πέντε απόλυτοι δείκτες,
οχτώ σχετικοί δείκτες και δύο δείκτες που αφορούν που αφορούν το κόστος, όπως
παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί:
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Είδος τελικών δεικτών
Απόλυτοι δείκ τες
33%

∆είκτες που
αφορούν κ όστη
13%

Σχετικ οί δείκτ ες
54%

Σχήµα 9.4 Κατηγοριοποίηση των τελικών δεικτών ως προς την κατηγορία τους

Όσον αφορά τον υπολογισµό και την εκτίµηση των επιπέδων των δεικτών του
τελικού συνόλου, δεν είναι πάντα εφικτά καθώς η έλλειψη απαιτούµενων οργάνων
µέτρησης και η ανεπάρκεια των δεδοµένων δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση των
τιµών τους. Η γαλακτοβιοµηχανία, ωστόσο, για την επιτυχή διεξαγωγή της
διαδικασίας της ΑΠΕ, προτίθεται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που θα
επιτρέψουν τον πλήρη καθορισµό και έλεγχο των δεικτών επίδοσης. Προς το παρόν,
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν για ορισµένους µόνο από τους τελικούς
περιβαλλοντικούς δείκτες.
Συγκεκριµένα, η «ποσότητα της εκλυόµενης αµµωνίας από τα συστήµατα ψύξης», το
2003 ανέρχονταν 2.790 kg, σηµειώνοντας µέση ποσοστιαία µείωση ίση µε 7,39 %
κατά την τριετία 2001-2003.
Όσον αφορά την «ποσότητα των υγρών αποβλήτων ανά µονάδα προϊόντος», κατά το
2003 ανέρχονταν σε 2.120 m3 /ηµέρα ενώ ο µέσος όρος για την τριετία
αντιστοιχούσε σε 1.792 m3 /ηµέρα, σηµειώνοντας σηµαντική µέση ποσοστιαία
αύξηση

της

τάξεως

του

22,3%.

Το

γεγονός

αυτό

συνεπάγεται

ότι

η

γαλακτοβιοµηχανία θα πρέπει να παρακολουθεί επισταµένως την πορεία του εν λόγω
δείκτη και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες περιορισµού των υγρών αποβλήτων.
Ο προσδιορισµός του δείκτη του «µέσου όρου κατανάλωσης καυσίµων του στόλου
οχηµάτων» προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µέσω των «KWh ή lt καυσίµων / 100
km». Μέχρι την παρούσα χρονική στιγµή, η γαλακτοβιοµηχανία δε διαθέτει επαρκή
στοιχεία όσον αφορά τον συνολικό αριθµό των Km σε ετήσια βάση, οπότε ο
υπολογισµός του δείκτη µε βάση τις συγκεκριµένες µονάδες δεν είναι ακόµη
εφικτός. Το 2003, ο µέσος όρος της κατανάλωσης καυσίµων ανήλθε σε 641.849,34 lt
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ενώ ο µέσος όρος της τριετίας ήταν 788.701 lt, γεγονός που σηµαίνει ότι η µέση
ποσοστιαία µείωση κατά την τριετία αντιστοιχεί σε 17,26% λόγω της
αντικατάστασης του στόλου της γαλακτοβιοµηχανίας και της χρήσης φιλικότερων
προς το περιβάλλον καυσίµων.
Όσον αφορά την «ποσότητα κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία»
κατά το 2003 ανέρχονταν σε 40.231 m3 /µήνα, ενώ ο µέσος όρος της τριετίας
αντιστοιχούσε σε 42.604 m3 /µήνα, σηµειώνοντας µέση ποσοστιαία µείωση της
τάξεως του 6,75%, γεγονός που αποδεικνύει την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση της
βιοµηχανίας γάλακτος και την αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου ΣΠ∆.
Τέλος, όσον αφορά τον δείκτη της ¨κατανάλωσης µαζούτ», κατά το 2003 η τιµή του
δείκτη αντιστοιχούσε σε 0,0518 Kg µαζούτ/ Kg εισερχόµενου γάλακτος, κατά το
2002 σε 0,0496 Kg µαζούτ / Kg εισερχόµενου γάλακτος και κατά το 2001 σε 0,0366
Kg µαζούτ / Kg εισερχόµενου γάλακτος, σηµειώνοντας µικρή αύξηση. Ειδικότερα,
το 2003 η ποσότητα µαζούτ ανέρχονταν σε 2.282.226 Kg, ενώ ο µέσος όρος της
τριετίας ήταν 2.256.582 Kg. Η µέση ποσοστιαία µεταβολή των ποσοτήτων µαζούτ
κατά την τριετία 2001-2003 αντιστοιχεί σε 3,44% περίπου, γεγονός το οποίο θα
πρέπει να εφιστήσει την προσοχή της γαλακτοβιοµηχανίας στην πορεία του εν λόγω
δείκτη και στις ενέργειες περιορισµού των ποσοτήτων κατανάλωσης µαζούτ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

10.1 Εισαγωγή
Στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση
του υπάρχοντος συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και των περιβαλλοντικών
διαδικασιών, έγινε εκτενής περιγραφή και παρουσιάση της γαλακτοβιοµηχανίας και
διεκπαιρεώθηκε το βήµα του σχεδιασµού της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης καθώς και η προετοιµασία για την εφαρµογή του προτύπου ISO 14031,
µέσω της επιλογής και διαµόρφωσης ενός τελικού συνόλου δεκαπέντε δεικτών
περιβαλλοντικής επίδοσης. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκε διεξοδικά η παραγωγική
διαδικασία σε κάθε φάση και καθορίστηκαν οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές,
οι επιπτώσεις και οι στόχοι της βιοµηχανίας γάλακτος, ενώ για την προτεραιοποίηση
και επιλογή των τελικών δεικτών χρησιµοποιήθηκε η κατάταξη της σηµαντικότητας
τους µέσω του προσδιορισµού της περιβαλλοντικής τους επικινδυνότητας.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανασκόπηση των βασικών εννοιών και
αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν, αναφέρονται εν συντοµία οι προκλήσεις, τα
προβλήµατα και οι περιορισµοί που προέκυψαν κατά την επιλογή των δεικτών και
την ενσωµάτωση τους στην παραγωγική διαδικασία και παραθέτονται προτάσεις
βελτίωσης όσον αφορά τη διαδικασία της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης και τη γενικότερη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της εν λόγω
βιοµηχανίας. Τέλος, προτείνονται κάποιες µελλοντικές κατυθύνσεις για την

Κεφάλαιο 10ο: Συµπεράσµατα και Μελλοντικές κατευθύνσεις

ολοκληρωµένη διεξαγωγή της ΑΠΕ καθώς και την επιτυχή ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας.

10.2 Ανασκόπηση και συµπεράσµατα
Η Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης (ΑΠΕ), ως εργαλείο της υπεύθυνης
διαχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις
επιχειρηµατικές

δραστηριότητες

ενός

οργανισµού,

αυξάνει

συνεχώς

σε

σηµαντικότητα και δηµοτικότητα. Ορισµένα από τα οφέλη της χρησιµοποίησης της
ΑΠΕ περιλαµβάνουν την ορθή κατανοµή των φυσικών και ενεργειακών πόρων
καθώς και την εξασφάλιση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της επίδοσης της
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μία γενική µεθοδολογία για τη διεξαγωγή της ΑΠΕ
αποτελεί αντικείµενο των διεθνών προσπαθειών πιστοποίησης από τον οργανισµό
ISO ενώ, όπως προκύπτει από τη µελέτη των πρόσφατων προτύπων ISO 14031 και
ISO 14032, δεν υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά το µέγεθος, το είδος και τη
γεωγραφική τοποθέτηση των οργανισµών που επιθυµούν να κάνουν χρήση της
διαδικασίας της ΑΠΕ.
Κάθε διαδικασία ΑΠΕ απαρτίζεται από τη θέσπιση και υιοθέτηση κατάλληλων
∆εικτών Περιβαλλοντικής Κατάστασης (∆ΠΚ) και ∆εικτών Περιβαλλοντικής Επίδοσης
(∆ΠΕ), οι οποίοι µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε ∆είκτες λειτουργικής επίδοσης
(∆ΛΕ) και ∆είκτες διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε). Τα πρότυπα ISO 14031 και ISO
14032 δεν παρέχουν συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο µε τον
οποίο ένας ∆ΠΕ µπορεί να οριστεί ή να χρησιµοποιηθεί από κάποια εταιρεία.
Περιλαµβάνουν, ωστόσο, γενικές οδηγίες, οι οποίες παράλληλα µε άλλα έγγραφα
όπως το γερµανικό πρότυπο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκκίνηση της
διαδικασίας της ΑΠΕ και τον καθορισµό συγκεκριµένων ∆ΠΕ για µία βιοµηχανία,
όπως αυτή του τοµέα παραγωγής των γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Επί του παρόντος, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης στις επιχειρήσεις
είναι επικεντρωµένη κατά κύριο µέρος στους δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης,
παρά στους δείκτες περιβαλλοντικής κατάστασης. Επιπλέον, όσον αφορά τους
πρώτους, παρατηρείται σαφής προτίµηση στους ∆είκτες λειτουργικής επίδοσης
(∆ΛΕ) σε σύγκριση µε τους ∆είκτες διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε), καθώς και στους
δείκτες που εκφράζουν σχετικές και όχι απόλυτες τιµές, καθώς οι απόλυτοι δείκτες,
σε αντίθεση µε τους σχετικούς, δεν ορίζουν επαρκώς την αποτελεσµατικότητα. Οι
συνθήκες αυτές λήφθηκαν υπόψη κατά την επιλογή των κατάλληλων δεικτών για τη
γαλακτοβιοµηχανία και για τους παραπάνω λόγους οι δείκτες περιβαλλοντικής
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επίδοσης αφορούν κυρίως λειτουργικά και όχι διοικητικά θέµατα, ενώ συνήθως
εκφράζονται σε σχετική µορφή αντικατοπτρίζοντας κυρίως ποσότητες και όχι κόστη.
Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση πολλών γαλακτοβιοµηχανιών σήµερα,
προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και
αποδοτικότητας σε όλες τις γαλακτοβιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Σε πολλές
περιπτώσεις, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και διεθνείς µελέτες, παρατηρούνται ήδη
ανησυχητικά επίπεδα αξιοποίησης των φυσικών και ενεργειακών πόρων ενώ, καθώς
υπάρχει αυξηµένη ζήτηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων, απαραίτητη πλέον
προβάλλει η αποτελεσµατικότερη διαχείριση και επεξεργασία των πρώτων υλών µε
λιγότερα απόβλητα.
Υπάρχει µία σειρά σηµαντικών περιβαλλοντικών πλευρών, οι οποίες απορρέουν
κατά την παραγωγική διαδικασία των γαλακτοκοµικών προϊόντων και οι οποίες
περιλαµβάνουν την κατανάλωση νερού, ενέργειας και καυσίµων, τις διαρροές στο
νερό και στο έδαφος, την παραγωγή και διαχείριση των στερεών απορριµµάτων και
υγρών αποβλήτων, τις ανεξέλεγκτες εναποθέσεις απορριµµάτων, την έκλυση
θερµικής ενέργειας και οσµών, καθώς και άλλα τοπικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
θέµατα. Ορισµένες από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες της βιοµηχανίας
γάλακτος που ευθύνονται για τις πλευρές αυτές είναι η λειτουργία του δικτύου των
υγρών αποβλήτων, των γραµµών παραγωγής, του ψυχροστασίου, του λεβητοστασίου
η αποθήκευση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, η λειτουργία της µονάδας
βιολογικού καθαρισµού, η χρήση των χώρων υγιεινής, καθώς και η χρήση του
στόλου των οχηµάτων.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική νοµοθεσία, υπάρχει µία σειρά νόµων και
κανονιστικών διατάξεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτουν
σχεδόν όλο το φάσµα των περιβαλλοντικών πλευρών, µε εξαίρεση την κατανάλωση
νερού και ενέργειας. Υπάρχουν, εποµένως, αρκετές νοµοθετικές απαιτήσεις, βάση
των οποίων η εν λόγω γαλακτοβιοµηχανία µπορεί να θεσπίσει τα ανάλογα µέτρα για
την µείωση ή και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από τη λειτουργία της.
Έπειτα από θεώρηση των περιβαλλοντικών πλευρών και εξέταση των φάσεων της
παραγωγής και των γενικότερων δραστηριοτήτων από τις οποίες αυτές απορρέουν,
διαµορφώθηκε ένα αρχικό σύνολο εβδοµηνταεπτά δεικτών περιβαλλοντικής
επίδοσης, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εστιάζεται στην κάλυψη βασικών
φάσεων της παραγωγής και περιβαλλοντικών πλευρών, ενώ το υπόλοιπο µέρος
αφορά γενικότερα θέµατα. Από το αρχικό σύνολο των δεικτών, εξήντα δύο ανήκουν
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στην κατηγορία των δεικτών λειτουργικής επίδοσης (∆ΛΕ), ενώ δεκαπέντε ανήκουν
στην κατηγορία των δεικτών διοικητικής επίδοσης (∆∆Ε).
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι σε µία βιοµηχανία, όπως αυτή της παραγωγής
γαλακτοκοµικών προϊόντων, η ποιότητα και ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων
αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, γεγονός που ενισχύεται από την υιοθέτηση των
συστηµάτων ασφαλείας HACCP. Για τον λόγο αυτό, και εφόσον οι ∆ΠΕ
χρησιµοποιούνται για συγκρίσεις, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά σε θέµατα
ασφάλειας και ποιότητας. Επιπλέον, κι άλλες διαστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τους
περιβαλλοντικούς δείκτες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση των
αποτελεσµάτων των δεικτών, όπως η εποχή του χρόνου κατά την οποία
πραγµατοποιείται µία συγκεκριµένη επεξεργασία, καθώς και συγκεκριµένες
µεταβλητές όπως η πίεση, η θερµοκρασία κτλ.
Καθώς ο αριθµός του αρχικού συνόλου των δεικτών βρίσκεται, λόγω του υπέρογκου
µεγέθους του, σε αντίθεση µε τις αρχές της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 14032, και µε βάση τους υλικούς,
χρονικούς

και

οικονοµικούς

περιορισµούς

που

υπάρχουν

στην

εταιρεία,

πραγµατοποιήθηκε µία επιλογή των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών δεικτών µε
σκοπό τη µείωση του αρχικού συνόλου. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για
την επιλογή, αφορά την προτεραιοποίηση των δεικτών µέσω του καθορισµού της
περιβαλλοντικής επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία µε τον ΥΠ∆
και την Οµάδα Περιβάλλοντος, πραγµατοποιήθηκε η συµπλήρωση κατάλληλα
διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου, η επεξεργασία του οποίου έδωσε το τελικό
σύνολο των περιβαλλοντικών δεικτών που αποτελούν τον κεντρικό άξονα του
προτύπου ISO 14031.
Οι τελικοί δείκτες επίδοσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης προέκυψαν από την
κατάταξη των αποτελεσµάτων της επικινδυνότητας και µε γνώµονα την ικανοποίηση
ενός συνόλου κριτηρίων, όπως η ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων, η
εύκολη και τεκµηριωµένη ερµηνεία των αποτελεσµάτων, η ευελιξία και
προσαρµοστικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος και των γενικότερων αναγκών
και απαιτήσεων, η αναβάθµιση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, η διασύνδεση µε
οικονοµικά µοντέλα, καθώς και άλλοι παράγοντες. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν το
βασικό άξονα της διαδικασίας αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης, µε στόχο
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής
αποτελεσµατικότητας της γαλακτοβιοµηχανίας.
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Είναι σηµαντικό να τονιστεί και πάλι, ότι η τελική επιλογή των δεικτών δε σηµαίνει
ότι οι υπόλοιποι δείκτες, οι οποίοι διαµορφώθηκαν για άλλους περιβαλλοντικούς
στόχους

και

διαφορετικές

περιβαλλοντικές

πλευρές,

δε

θα

πρέπει

να

χρησιµοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης. Η επιλογή πραγµατοποιήθηκε απλά µε σκοπό την ελάττωση του αριθµού
των απαιτούµενων παραµέτρων και την καλύτερη διαχείριση τους από το υπάρχον
σύστηµα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

που

εφαρµόζεται,

ενώ

ταυτόχρονα

επισηµαίνονται οι περιβαλλοντικές πλευρές και οι στόχοι που θα αποτελέσουν την
αρχική βάση της εφαρµογής της ΑΠΕ.
Όλοι σχεδόν οι δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης έχουν διαµορφωθεί ώστε να είναι
δυνατή η ποσοτικοποίηση τους, µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των συγκρίσεων
µεταξύ των διαφορετικών σταδίων της παραγωγής αλλά και µε τις ανταγωνιστικές
εταιρείες του κλάδου, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί την προτίµηση των περισσότερων
οργανισµών για ποσοτικούς έναντι των ποιοτικών δεικτών. Ωστόσο, αυτό δε
σηµαίνει ότι µία συγκεκριµένη βιοµηχανική µονάδα δε θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
ποιοτικούς δείκτες, αλλά ότι στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, η τελική
επιλογή των δεικτών πραγµατοποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατό
περισσότερο τις προτιµήσεις της πλειοψηφίας των οργανισµών που κάνουν χρήση
της ΑΠΕ και των δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης.
Ορισµένοι

ποιοτικοί

δείκτες

οι

οποίοι

θα

µπορούσαν

επιπροσθέτως

να

χρησιµοποιηθούν από τη γαλακτοβιοµηχανία για τη συγκριτική αξιολόγηση των
επιδόσεων µε τους ανταγωνιστές της περιλαµβάνουν το βαθµό αυτοµατοποίησης των
φάσεων της παραγωγής, το είδος των φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών
διαδικασιών που χρησιµοποιούνται, την τελική ποιότητα των παραγόµενων
προϊόντων, το ποσοστό του µονωµένου θερµικά και ηχητικά εξοπλισµού, το είδος
των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων αποστείρωσης και καθαρισµού, τη χωροταξική
διάταξη για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους της βιοµηχανίας κτλ.
Συγκεκριµένες τιµές υπολογίστηκαν και παρουσιάστηκαν για ορισµένους δείκτες,
στο βαθµό που αυτό ήταν δυνατό, µε δεδοµένη την έλλειψη πληροφοριών και
αριθµητικών δεδοµένων. Κατά την επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων των
περιβαλλοντικών δεικτών και την εξαγωγή συµπερασµάτων, αποδείχτηκε εµφανής η
έλλειψη ολοκληρωµένων ποσοτικών µοντέλων σύγκρισης και διαχείρισης των
επιπέδων των δεικτών. Η έλλειψη τέτοιων ποσοτικών µοντέλων πηγάζει από την
αδυναµία χρήσης των συνθετικών µεθόδων, καθώς δεν εξασφαλίζονται ασφαλή και
τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Παραδείγµατος χάριν, η κακή επίδοση σε κάποιο
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δείκτη δε µπορεί να αναιρεθεί από την καλή επίδοση σε κάποιον άλλο, καθώς ο
συµψηφισµός των επιδόσεων ακόµη και δεικτών της ίδιας κατηγορίας αλλοιώνει τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσµατα
κάθε δείκτη πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη όλες τις
σχετικές παραµέτρους που µπορούν να έχουν επιρροή στα επίπεδα τιµών του.
Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, (Brundtland Commission 1987, The Financial
Services Action Plan 2000) µε χρήση των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνολογιών, η
γαλακτοβιοµηχανία µπορεί να µειώσει την κατανάλωση νερού κατά 50% ανά τόνο
εισερχόµενου γάλακτος και µε τον τρόπο αυτό να ελαχιστοποιήσει τις ποσότητες των
παραγόµενων υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, όσον αφορά το οργανικό φορτίο BOD
και COD, η µείωση του θα µπορούσε να επιτευχθεί κατά 25%, ενώ ταυτόχρονα είναι
δυνατή η εξοικονόµηση σηµαντικών ποσών ενέργειας, καθώς και περιορισµός των
στερεών απορριµµάτων. Είναι επίσης σηµαντικό να τονιστεί ότι οι διαφορές στα
επίπεδα τιµών των ∆ΠΕ ακολουθούν τις επιχειρηµατικές τακτικές και το τεχνολογικό
επίπεδο της κάθε βιοµηχανίας και διαµορφώνονται σύµφωνα µε αυτά.
Η εξέταση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία παρουσιάστηκε
εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο, καθώς και η επίσκεψη στους χώρους της
γαλακτοβιοµηχανίας συνετέλεσε στην καλύτερη κατανόηση των εφαρµοζόµενων
επιχειρηµατικών πρακτικών καθώς και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού στην
εγκατάσταση. Συνέβαλε επίσης στο σχηµατισµό µίας ξεκάθαρης εικόνας αναφορικά
µε το υψηλό επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της εταιρείας και την
επιθυµία της ανώτερης διοίκησης για την επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων
µέσω της εφαρµογής της ΑΠΕ και της χρήσης των δεικτών επίδοσης της
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Παρά το γεγονός ότι από τη γαλακτοβιοµηχανία εφαρµόζεται ήδη το πρότυπο
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, οι απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, των
κεντρικών αρχών και κυρίως του καταναλωτικού κοινού ήταν αυτές που υποκίνησαν
το ενδιαφέρον και την επιθυµία για την ασφαλέστερη περιβαλλοντική διαχείριση και
την ενίσχυση της πορείας προς την αειφόρο ανάπτυξη. Η χρήση εξάλλου των ∆ΠΕ
καταδεικνύει κατά τρόπο απλό και εµπεριστατωµένο την εξοικονόµηση πόρων, ενώ
οι συγκεκριµένοι δείκτες µπορούν να συνδεθούν µε το κόστος όπως το ποσοστό του
κόστους που εξοικονοµείται µε την ορθή διαχείριση της ενέργειας, των πρώτων
υλών, ή την άµεση και έµµεση εξοικονόµηση του χρόνου και κόστους εργασίας. Με
τον τρόπο µπορεί να επιτευχθεί ο έλεγχος της πορείας βελτίωσης µιας συγκεκριµένης
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περιβαλλοντικής πλευράς, ο οποίος µπορεί µε τη σειρά του να συντελέσει στη
µείωση του κόστους των προϊόντων.
Ένα γενικό συµπέρασµα όσον αφορά την ανάπτυξη των δεικτών απόδοσης του
συγκεκριµένου κλάδου, είναι ότι υπάρχουν επί του παρόντος τρεις βασικές περιοχές
στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι γαλακτοκοµικές βιοµηχανίες γενικά και η εν
λόγω γαλακτοβιοµηχανία ειδικότερα, ώστε να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα
τους: την ποιότητα των προϊόντων, την τεχνολογία παραγωγής και την
περιβαλλοντική επίδοση. Απαιτείται λοιπόν ένα σύνθετο σύνολο δεικτών, στο οποίο
θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και οι δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης, για την
αποτελεσµατική παρακολούθηση των βασικών αυτών περιοχών και τον έλεγχο των
επιπέδων ανταγωνιστικότητας.
Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων µπορεί να επιτευχθεί µέσω της χρήσης
συστηµάτων διαχείρισης όπως τα πρότυπα της σειράς ISO-9000 ή το πρότυπο
HACCP, τα οποία εστιάζουν κυρίως στην ποιότητα των προϊόντων και όχι στην
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Η βελτίωση βέβαια της ποιότητας µπορεί
να επιτευχθεί επιπλέον µε την βελτιστοποίηση της παραγωγής η οποία θα επιτύχει
και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, και η οποία µπορεί να εξασφαλιστεί µε την
αυτοµατοποίηση σε όλα τα στάδια. Η περιβαλλοντική επίδοση, τέλος, θα πρέπει να
βελτιωθεί καθώς υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ύπαρξη
προϊόντων τα οποία παράγονται κατά περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Η οικολογική
σήµανση έχει ήδη αρχίσει να διαδίδεται στο χώρο των γαλακτοβιοµηχανιών και
σύντοµα θα αποτελεί καθολική πραγµατικότητα.

10.3 Προκλήσεις και περιορισµοί κατά την επιλογή των δεικτών
Σηµαντική πρόκληση κατά την επιλογή και διαµόρφωση των κατάλληλων δεικτών
απόδοσης

της

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

αποτέλεσε

αρχικά

η

ελλιπής

πληροφόρηση όσον αφορά την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία. Παρά το γεγονός
ότι αρκετές κανονιστικές διατάξεις έχουν θεσπιστεί µε στόχο την περιβαλλοντική
συµµόρφωση, αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των περιβαλλοντικών πλευρών και σε
αρκετές περιπτώσεις, χρειάστηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες µε βάση τη
βιβλιογραφία ή τις επιθυµίες της διοίκησης της γαλακτοβιοµηχανίας για τη θέσπιση
συγκεκριµένων στόχων και ανώτερων επιτρεπτών ορίων. Θετικό πάντως παραµένει
το γεγονός ότι τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται
συνεχείς προσπάθειες για την υιοθέτηση αυστηρότερων µέτρων όσον αφορά το
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περιβάλλον και τη χρήση εναλλακτικών πόρων και πρώτων υλών από τους
οργανισµούς.
Ο καθορισµός των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της γαλακτοβιοµηχανίας.
Ωστόσο, από τη θεωρία µέχρι την πράξη υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί τους οποίους
αντιµετωπίζει η εταιρεία όσον αφορά την παρακολούθηση και εφαρµογή των
προτεινόµενων τελικών δεικτών. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ποσότητα διαρροής
της υγρής αµµωνίας, δεν υπάρχει ακόµη εγκατεστηµένο κάποιο σύστηµα µέτρησης
της ποσότητας που διαχέεται στο έδαφος µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η
παρακολούθηση των επιπέδων του συγκεκριµένου δείκτη. Το ίδιο συµβαίνει και µε
την ποσότητα των PCBs και PCTs που διατίθενται σε εξουσιοδοτηµένους φορείς,
την ποσότητα πρώτων υλών και υλικών που επαναχρησιµοποιούνται ετησίως, το
κόστος λόγω ποινών και προστίµων από παραβάσεις καθώς και την έκλυση της
θερµικής ενέργειας σε κάθε τµήµα παραγωγής. Επιπλέον, αναφορικά µε τη µέτρηση
του µέσου όρου της κατανάλωσης νερού για τον αυτόµατο καθαρισµό των
εγκαταστάσεων και για την παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
γαλακτοβιοµηχανία παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση νερού, αλλά δεν έχει
ακόµα εγκαταστήσει υδρόµετρα για κάθε στάδιο της παραγωγής και κάθε βοηθητική
διεργασία και για το λόγο αυτό η άµεση υιοθέτηση των συγκεκριµένων δεικτών δεν
είναι εφικτή προς το παρόν. Για να επιτευχθούν λοιπόν τα επιθυµητά αποτελέσµατα
από τη χρήση των ∆ΠΕ (π.χ. µείωση της κατανάλωσης νερού ή του κόστους λόγω
ποινών και προστίµων από παραβάσεις και της ποσότητας διαρροής υγρής αµµωνίας
κατά το µέγιστο δυνατό), επιτακτική είναι η ανάγκη του υπολογισµού και της
εκτίµησης των αντίστοιχων ποσοτήτων. Μόλις αυτό γίνει εφικτό, η βιοµηχανία
γάλακτος θα µπορεί να παρακολουθεί τα επίπεδα των δεικτών και, σε περίπτωση που
αυτοί υπερβούν τα καθορισµένα ή επιθυµητά όρια, θα πρέπει να προβεί στην
αναζήτηση τρόπων και ευκαιριών για τη µείωση τους και την επίτευξη των
επιθυµητών τιµών που θα καταστήσουν τη λειτουργία της ως «λειτουργία βέλτιστης
απόδοσης».
Όσον αφορά, τέλος, την επιλογή του τελικού συνόλου των περιβαλλοντικών δεικτών
για την εφαρµογή της ΑΠΕ µέσω του καθορισµού της περιβαλλοντικής
επικινδυνότητας, η εξασφάλιση αξιόπιστων τιµών κινδύνου δεν είναι πάντοτε µία
εύκολη υπόθεση, καθώς τόσο η συχνότητα µη επίτευξης των τιθέµενων στόχων, όσο
και η πιθανότητα ύπαρξης αλλά και το µέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων σε
περίπτωση µη επίτευξης του στόχου εµπεριέχουν έναν αριθµό παραγόντων,
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ορισµένοι από τους οποίους είναι ποιοτικής φύσεως. Για παράδειγµα, η τιµή των
πιθανοτήτων µη επίτευξης των στόχων επηρεάζεται συχνά από την ανθρώπινη
συµπεριφορά, την ανθρώπινη επιχειρηµατική ικανότητα, το γεγονός ότι κάποιο
συµβάν λαµβάνει χώρα σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή και τις απόψεις των
µεµονωµένων ατόµων για τον τρόπο µε τον οποίο ένα συµβάν θα έπρεπε να
αντιµετωπιστεί. Άλλα προβλήµατα που υπεισέρχονται κατά την εκτίµηση της
περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και τα οποία χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν,
περιλαµβάνουν την ανεπάρκεια των στατιστικών δεδοµένων όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά ατυχήµατα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, καθώς τα
στοιχεία παλαιότερων ατυχηµάτων συχνά αλλοιώνονται. Πρόβληµα κατά την
εκτίµηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας αποτέλεσε εξάλλου και η ίδια η
έννοια της ασφάλειας καθώς σε αυτή υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας και
συνεπώς υποκειµενικές συµπεριφορές, αποφάσεις και δράσεις. Σηµειώνεται
επιπλέον, ότι η έλλειψη µίας καθολικής κλίµακας µέτρησης της επικινδυνότητας
µπορεί συχνά να οδηγήσει σε διαφορετική ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ιδιαίτερα
όσον αφορά το τελευταίο πρόβληµα, υπάρχει ανάγκη για µία διαδικασία εκτίµησης
του κινδύνου που θα µπορεί να αξιολογεί µε ορθό τρόπο όλα τα σχετικά δεδοµένα,
να ενσωµατώνει τις κατάλληλες ποσοτικές τεχνικές κατά την εκτίµηση, να
ταυτοποιεί τις ευαίσθητες παραµέτρους και να κατανέµει την ανάλογη βαρύτητα
στους ανθρώπινους παράγοντες προσφέροντας έτσι σηµαντική βοήθεια στις
µεθοδολογίες εκτίµησης της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας.

10.4 Μελλοντικές προεκτάσεις και προτάσεις βελτίωσης
Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία η διαδικασία επιλογής και καθορισµού
των ∆εικτών περιβαλλοντικής επίδοσης πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον
ΥΠ∆ και την Οµάδα περιβάλλοντος της εταιρείας, η ίδια η γαλακτοβιοµηχανία είναι
αυτή η οποία θα αποφασίσει ποιους τελικά από τους δείκτες θα χρησιµοποιήσει.
Λόγω της έλλειψης των κατάλληλων συστηµάτων µέτρησης και των απαιτούµενων
δεδοµένων, η δοκιµή και αξιολόγηση των δεικτών σε ικανοποιητικό βάθος χρόνου
δεν ήταν εφικτή. Το σύνολο των προτεινόµενων δεικτών θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ένα αρχικό σύστηµα για την εκκίνηση της διαδικασίας της ΑΠΕ. Μέσω
συγκεκριµένων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και αναλύσεων των εµπλεκόµενων
µερών, η οµάδα περιβάλλοντος και ο ΥΠ∆ µπορούν να αποκτήσουν επιπρόσθετα
στοιχεία για χρήση κατά την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
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Η εφαρµογή και χρήση των δεικτών κατά τα επόµενα έτη θα παρέχει πολύτιµη
πρακτική εµπειρία, καθώς η καταγραφή των περιβαλλοντικών παραµέτρων στο
υπάρχον σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζεται από τη βιοµηχανία
γάλακτος θα επιτρέψει την εύκολη αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και
µειονεκτηµάτων του τελικού συνόλου των επιλεγµένων ∆ΠΕ. Αρχικά ωστόσο, η
επιχείρηση µπορεί να προβεί στην επιλογή και δοκιµή ορισµένων δεικτών για τους
οποίους η παρακολούθηση είναι εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες.
Η καταγραφή και καταχώριση των αποτελεσµάτων των προτεινόµενων δεικτών
προτείνεται να γίνεται τριµηνιαίως ή εξαµηνιαίως ή σε άλλη τακτική βάση σε µία
κατάλληλη βάση δεδοµένων, ώστε να προλαµβάνονται τυχόν αποκλίσεις από τους
τιθέµενους στόχους και να επιτυγχάνεται η εύκολη διαχείριση των αποτελεσµάτων.
Τα επίπεδα και η πορεία εξάλλου των δεικτών µπορούν να περιλαµβάνονται στις
ετήσιες περιβαλλοντικές εκθέσεις και αναφορές της γαλακτοβιοµηχανίας, ενώ θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται εξωτερικοί έλεγχοι της κατάστασης και πιθανές
τροποποιήσεις των δεικτών, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη
επίσης είναι η συνεχής διεξαγωγή µετρήσεων και η διαρκής σύγκριση µε τα
παρελθοντικά επίπεδα των τιµών των δεικτών, για την εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων όσον αφορά την πορεία της γαλακτοβιοµηχανίας και τις τάσεις που
επικρατούν όσον αφορά την επιτυχή και ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση.
Η ταυτόχρονη υιοθέτηση ενός κοινού, οµόφωνου συνόλου περιβαλλοντικών δεικτών
γενικής παραδοχής σε βιοµηχανίες και εργοστάσια του ίδιου ή και διαφορετικών
κλάδων θα µπορούσε να επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα, καθώς κάτι τέτοιο θα
επέτρεπε τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων κάθε εταιρείας µε τους ηγέτες
του κλάδου της αλλά και µε τις υπόλοιπες εταιρείες που παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα
επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης. Επιπλέον, η χρήση ποσοτικών δεικτών και
δεικτών κόστους, θα µπορούσε να καταστήσει δυνατή τη σύγκριση µε εταιρείες από
διαφορετικές χώρες λόγω των διαφορών στην οικονοµική δοµή τους. Κάτι τέτοιο,
ωστόσο, θεωρείται πρακτικά ανέφικτο, καθώς οι ακριβείς τιµές και τα επίπεδα των
δεικτών επίδοσης µιας εταιρείας αποκαλύπτουν σηµαντικά στοιχεία και πτυχές της
λειτουργίας της και δε δηµοσιεύονται, παρά µόνο µετά την πάροδο ορισµένου
χρονικού διαστήµατος. Παρόλα αυτά, η παρακολούθηση και σύγκριση της απόδοσης
σε εσωτερική βάση, µέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων στα
διαφορετικά τµήµατα ή υποκαταστήµατα της ίδιας µητρικής εταιρείας (internal
benchmarking) µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη. Για το λόγο αυτό, όπως
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άλλωστε συνέβη και στην παρούσα µελέτη, οι ∆ΠΕ θα πρέπει να εκφράζονται σε
σχετικούς και όχι απόλυτους όρους.
Όσον αφορά την εκτίµηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, η οποία µπορεί να
µεταβάλλει τη µορφή και το περιεχόµενου του τελικού συνόλου των δεικτών, θα
πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες, τη φύση των
κινδύνων

και

το

βαθµό

πιθανής

µεταβολής

των

δραστηριοτήτων

της

γαλακτοβιοµηχανίας, όπως συµβαίνει κατά τη λήψη περιοριστικών µέτρων ενός
βλαπτικού παράγοντα ή την εισαγωγή νέων µεθόδων και µέτρων προστασίας.
Καθώς η εν λόγω γαλακτοβιοµηχανία βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, απαραίτητη ήταν η διαµόρφωση «απλών» ∆ΠΕ,
τους οποίους θα µπορεί εύκολα να διαχειριστεί χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει σε
υπέρογκες επενδύσεις για τη δηµιουργία πολύπλοκων συστηµάτων συγκέντρωσης
των δεδοµένων. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον αριθµό των δεικτών, ο οποίος
εσκεµµένα ήταν περιορισµένος ώστε να µην απαιτείται η διαχείριση πολλών δεικτών
ταυτοχρόνως. Με το πέρασµα του χρόνου και εφόσον έχει αποκτηθεί η ανάλογη
εµπειρία, µπορούν να εισαχθούν περισσότεροι και πιο πολύπλοκοι ∆ΠΕ στη
διαδικασία της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης.
Η αναζήτηση των ευκαιριών για βελτίωση της επίδοσης, όσον αφορά τους στόχους
και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές πλευρές που οι τελικοί δείκτες αφορούν, µπορεί
επιπροσθέτως να αποβεί ωφέλιµη και για τους υπόλοιπους στόχους και τις υπόλοιπες
περιβαλλοντικές πλευρές, καθώς τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται για τη
βελτίωση της επίδοσης ενός συγκεκριµένου στόχου µπορούν να επηρεάσουν το
σύνολο των στόχων και την καθολική λειτουργία της βιοµηχανίας γάλακτος. Η ίδια
εξάλλου η διαδικασία της ΑΠΕ αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης και σαν τέτοιο
εργαλείο θέτει τη βάση για τη συνεχή βελτίωση, τόσο του υπάρχοντος συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, όσο και του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών
της.
Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να υπενθυµίζονται και να επισηµαίνονται σε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς και στην ίδια τη διοίκηση της βιοµηχανίας γάλακτος όλα τα
οικονοµικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι ∆ΠΕ θα πρέπει κατά προτίµηση να
χρησιµοποιούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και να µη θεωρούνται µόνο ως εργαλεία παρακολούθησης της
περιβαλλοντικής απόδοσης.
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Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα εργασία έχει αποκαλύψει ότι
υπάρχουν ακόµη περιθώρια βελτίωσης σε αρκετές περιοχές µέσα στην εταιρεία. Για
την καλύτερη εφαρµογή και χρησιµοποίηση των προτεινόµενων τελικών ∆ΠΕ,
προτείνεται η δηµιουργία σεναρίων βελτίωσης για συγκεκριµένες διαδικασίες και για
τα πιθανά προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν, καθώς και η διαµόρφωση εκ νέου
της περιβαλλοντικής στρατηγικής καθώς και των µελλοντικών συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης µε βάση τις προτάσεις βελτίωσης σε περίπτωση µη
ικανοποιητικών επιπέδων των αποτελεσµάτων των δεικτών. Εξάλλου, για την πλήρη
εκµετάλλευση και βελτίωση των ∆ΠΕ προτείνεται η δοκιµαστική εφαρµογή τους σε
σχέση µε εµπλεκόµενους φορείς όπως το προσωπικό, οι γειτονικές επιχειρήσεις, η
τοπική κοινωνία και οι προµηθευτές αλλά και µέσα στα διαφορετικά τµήµατα της
βιοµηχανίας. Σηµειώνεται, τέλος, ότι για την επιτυχή και εύκολη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων της γαλακτοβιοµηχανίας, παράλληλα µε τη διαδικασία
της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης και τη χρησιµοποίηση των ∆ΠΕ,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα εργαλεία ανάπτυξης της περιβαλλοντικής
διαχείρισης όπως για παράδειγµα η Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής των Προϊόντων και
η Καθαρότερη Παραγωγή.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Οι ορισµοί που ακολουθούν εµπεριέχονται στο Ελληνικό Πρότυπο IS0 14001 (ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 14001).
∆ιαρκής βελτίωση: ∆ιεργασία προαγωγής του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης για την επίτευξη βελτιώσεων στη συνολική περιβαλλοντική επίδοση, σε
συµφωνία µε την περιβαλλοντικής πολιτική του οργανισµού.
Περιβάλλον:

Ο

χώρος

στον

οποίο

λειτουργεί

ένας

οργανισµός,

συµπεριλαµβανοµένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της
χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της µεταξύ τους σχέσης.
Περιβαλλοντική πλευρά: Στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων η υπηρεσιών ενός
οργανισµού, το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. Σηµαντική
περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή µπορεί να έχει σηµαντική
περιβαλλοντική επίπτωση.
Περιβαλλοντική επίπτωση: Κάθε µεταβολή στο περιβάλλον, είτε αρνητική είτε
θετική, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα, εν όλω ή εν µέρει, από τις
δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισµού.
Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Το µέρος του συνολικού συστήµατος
διαχείρισης

το

οποίο

συµπεριλαµβάνει

οργανωτική

δοµή,

δραστηριότητες

σχεδιασµού, ευθύνες, πρακτικές, διεργασίες και µέσα για την ανάπτυξη, εφαρµογή,
επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Περιβαλλοντικός σκοπός: Ο συνολικός περιβαλλοντικός στόχος που προκύπτει από
την περιβαλλοντική πολιτική, τον οποίο ο ίδιος ο οργανισµός θέτει ως προς επίτευξη,
και ο οποίος ποσοτικοποιείται όπου είναι πρακτικά εφικτό.
Περιβαλλοντικός στόχος: Λεπτοµερής απαίτηση επίδοσης, ποσοτικοποιηµένη όπου
είναι πρακτικά εφικτό, για τον οργανισµό ή τµήµατα αυτού, η οποία προκύπτει από
τους περιβαλλοντικούς αντικειµενικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να
καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω
αντικειµενικοί σκοποί.
Περιβαλλοντική

επίδοση:

περιβαλλοντικής

διαχείρισης,

Μετρήσιµα
τα

οποία

αποτελέσµατα
σχετίζονται

µε

του
τον

συστήµατος
έλεγχο

των

περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισµού, µε βάση την περιβαλλοντική πολιτική,
τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους.

Περιβαλλοντική πολιτική: ∆ήλωση του οργανισµού για τις προθέσεις και τις αρχές
του, σε σχέση µε τη συνολική περιβαλλοντική του επίδοση, η οποία παρέχει ένα
πλαίσιο για δράση και για τον καθορισµό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
Ενδιαφερόµενο µέλος: Άτοµο ή οµάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την
περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού.
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης: Σύστηµα για τη διαπίστευση και την εποπτεία των
επαληθευτών περιβάλλοντος, το οποίο τέλει υπό τη διαχείριση αµερόληπτου
ιδρύµατος η οργανισµού, που έχει ορισθεί η συσταθεί από το κράτος µέλος (φορέας
διαπίστευσης), διαθέτει επαρκείς πόρους και αρµοδιότητες και εφαρµόζει
κατάλληλες διαδικασίες για την εκτέλεση των καθηκόντων, που ορίζει ο παρών
κανονισµός για το εν λόγω σύστηµα.
Οργανισµός: Εταιρεία, ένωση, εκµετάλλευση, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυµα, ή τµήµατα
ή συνδυασµοί αυτών, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του δηµόσιου ή του
ιδιωτικού τοµέα, µε ίδια λειτουργία και διοίκηση.
Πρόληψη Ρύπανσης: Χρήση διεργασιών, πρακτικών, υλικών ή προϊόντων µε τα
οποία αποφεύγεται, µειώνεται ή ελέγχεται η ρύπανση, που µπορεί να περιλαµβάνει
ανακύκλωση, επεξεργασία, τροποποιήσεις διεργασιών, µηχανισµούς ελέγχου,
αποδοτική χρήση των πόρων και υποκατάσταση υλικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Θέµα

Υγρά απόβλητα

Κοινοτική
Νοµοθεσία

Ελληνική Νοµοθεσία
ΚΥΑ Ε1β.221/65
(ΦΕΚ 138Β/24-2-65),
"Περί των όρων
διάθεσης λυµάτων βιοµηχανικών
αποβλήτων",
µαζί µε τις
τροποποιήσεις ΥΑ
Γ1/17831/7-12-1971
(ΦΕΚ 986Β/10-121971) και Γ4/1305/2-81974 (ΦΕΚ 801Β/9-81974)
Απόφαση Ν.
Θεσ/νίκης αριθ.
∆Υ/22374/91/94 (ΦΕΚ
82Β/10-2-94)
"Περί των ειδικών
όρων διάθεσης
λυµάτων
βιοµηχανικών
αποβλήτων σε
φυσικούς
αποδέκτες του
νοµού Θες/νίκης".

Οριακές τιµές / Όροι
Πληροφορίες

Η διάθεση λυµάτων ή
βιοµηχανικών
αποβλήτων επιτρέπεται
µόνο µετά από άδεια.

Ποιότητα του αποδέκτη
Οι οριακές τιµές για τα
συστατικά των υγρών
αποβλήτων είναι:
• Β.Ο.D5 19,5
mg/l
• C.O.D 58,5
mg/l
• S.S 32,5 mg/l
• PH 6 - 9

Ενέργειες /
∆ραστηριότητες
 ∆ιαχείριση λυµάτων
 Λειτουργία µονάδας
βιολογικού καθαρισµού
 ∆ιαρροές υγρών
αποβλήτων στο έδαφος

• Λειτουργία µονάδας
βιολογικού
καθαρισµού

Θέµα

Κοινοτική
Νοµοθεσία

Στερεά
απόβλητα

Στερεά
απόβλητα

Στερεά
απόβλητα

Οδηγία
91/156/ΕΟΚ

Οδηγία
2000/53/ΕΚ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ελληνική
Οριακές τιµές / Όροι
Ενέργειες / ∆ραστηριότητες
Νοµοθεσία
Πληροφορίες
• Παραγωγή ελαττωµατικών
προϊόντων (φύρα)
• Επιστροφές προϊόντων
Απαγορεύεται η
ανεξέλεγκτη απόρριψη
• Αποσυσκευασία
στερεών αποβλήτων. Ο
επιστρεφόµενων προϊόντων
κάτοχος στερεών
• Άχρηστα υλικά (στουπιά,
αποβλήτων τα παραδίδει
σιδερικά, παλαιά
Ν. 1650/86
στον υπόχρεο διαχείρισης.
ανταλλακτικά, µπαταρίες,
(ΦΕΚ 160Α/18Παλαιά µηχανήµατα ή
πλαστικά δοχεία χηµικών,
10-86)
τµήµατα αυτών που έχουν
συσκευασίες, πριονίδι, κλπ)
εγκαταλειφθεί θεωρούνται
από την επισκευή και την
στερεά απόβλητα και
συντήρηση του εξοπλισµού,
περιέχονται στην κυριότητα
από τη λειτουργία των
του οικείου δήµου.
συνεργείων, του
ηλεκτρολογείου, του
ξυλουργείου
Ν. 1650/86
(συνέχεια)
Απαγορεύεται η
(ΦΕΚ 160Α/18• Παλαιά οχήµατα και ψυγεία
ανεξέλεγκτη απόρριψη και
10-86)
η ανεξέλεγκτη διάθεση των • Ελαστικά οχηµάτων
στερεών αποβλήτων. Ο
• Απορρίµµατα (π.χ. χαρτικά,
κάτοχος είναι
αναλώσιµα) από τη λειτουργία
υποχρεωµένος να παραδίδει
γραφείων
τα απόβλητα σε φυσικό ή
• Παραγωγή ιλύος από τη
νοµικό πρόσωπο, στο οποίο
λειτουργία του βιολογικού
ΚΥΑ
έχει χορηγηθεί η
καθαρισµού
69728/824/96
προβλεπόµενη άδεια, για τη
(ΦΕΚ 358 Β/17συλλογή, µεταφορά,
5-96)
διάθεση ή αξιοποίηση τους
ή να εξασφαλίζει ο ίδιος
την αξιοποίηση ή διάθεσή
τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
Αναφορά στη διαχείριση
• Αποθήκευση παλαιών
οχηµάτων στο τέλος του
οχηµάτων στον εξωτερικό
κύκλου ζωής τους.
χώρο της βιοµηχανίας
Απαιτούνται κατάλληλοι
χώροι αποθήκευσης µε
πρόβλεψη εγκαταστάσεων
συλλογής διαρροών για τα
µη ενεργά οχήµατα
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Οδηγία
94/62/ΕΚ

Θέµα

Αέριες
εκποµπές

Ν. 2939/2001

Ενθαρρύνεται η
επαναχρησιµοποίηση,
ανάκτηση και ανακύκλωση
των απορριµµάτων συσκευασίας.
Στις συσκευασίες πρέπει να
αναφέρεται η φύση των
χρησιµοποιηµένων υλικών.
Οι συσκευασίες φέρουν την
κατάλληλη σήµανση είτε
επί της ίδιας συσκευασίας
είτε στην ετικέτα.

•

Αποσυσκευασία πρώτης ύλης
και ενδιάµεσων προϊόντων
Συσκευασία τελικών
προϊόντων

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κοινοτική
Ελληνική
Οριακές τιµές / Όροι
Νοµοθεσία
Νοµοθεσία
Πληροφορίες
Καθορίζονται τα ακόλουθα όρια:
1) Αιθάλη - µέχρι 3 βαθµούς της
κλίµακας Bacharach
2) Η περιεκτικότητα των αερίων
αποβλήτων σε διοξείδιο του
ΚΥΑ 11294/93
(ΦΕΚ 264Β/15άνθρακα πρέπει να είναι
µεγαλύτερη ή ίση του 10% κατ'
4-93)
όγκο, κατά τη λειτουργία των
λεβήτων µε 50% εώς 100% της
ονοµαστικής τους ισχύος.

Φ50/53302/295/9
6 ΚΥΑ
Π∆ 1180/81
(ΦΕΚ 293Α/610-81)

Θόρυβος

Ασφάλεια και
Υγεία

•

Οδηγία
89/654/ΕΟΚ

Π∆ 16/96
(ΦΕΚ 10Α/18-196)

Ενέργειες /
∆ραστηριότητες

• Καύση µαζούτ
στους καυστήρες
της βιοµηχανίας

Όλα τα οχήµατα που υπόκεινται σε
περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα • Χρήση στόλου
Κ.Τ.Ε.Ο. θα πρέπει εκτός του ∆ελτίου
οχηµάτων
Τεχνικού
Ελέγχου
να
είναι
εφοδιασµένα και µε Κάρτα Ελέγχου
Καυσαερίων.
Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
• Λειτουργία
θορύβου στα όρια της εργοστασιακής
τµηµάτων
εγκατάστασης είναι 65 dBA.
παραγωγής
Αφορά όλες τις
διαδικασίες, κυρίως:
Παρουσιάζονται µία σειρά από • την συντήρηση
ελάχιστες προδιαγραφές για την
του
εξασφάλιση της υγείας και της
ηλεκτροµηχανολ
ασφάλειας στον βιοµηχανικό χώρο.
ογικού
εξοπλισµού
• τον καθαρισµό
χώρων εργασίας
και υγιεινής
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Θέµα

Ορυκτέλαια

Βαρέα
µέταλλα

Αέριες
εκποµπές

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ελληνική
Οριακές τιµές / Όροι
Νοµοθεσία
Πληροφορίες
Καθορισµός µέτρων και όρων για τη
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων.
Απαγορεύεται
κάθε
απόρριψη στα επιφανειακά και υπόγεια
ΚΥΑ
νερά, στα χωρικά θαλάσσια νερά και
Οδηγία
98012/2001/96
στα
νερά
των
αποχετευτικών
87/101/ΕΟΚ (ΦΕΚ 40Β/19-1- συστηµάτων και κάθε εναπόθεση ή και
96)
απόρριψη
χρησιµοποιηµένων
ορυκτέλαιων που έχει επιβλαβείς
επιπτώσεις στο έδαφος και στον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα.
Το
άθροισµα
των
επιπέδων
συγκέντρωσης µολύβδου, καδµίου,
Οδηγία
υδραργύρου και εξασθενούς χρωµίου
94/62/ΕΚ
στις συσκευασίες ή στα στοιχεία των
συσκευασιών, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 250 ppm κατά βάρος
Καθορίζονται τα ακόλουθα όρια:
1) Καπνός - µέχρι 1 βαθµό της
Π∆ 1180/81
κλίµακας Ringelmann
(ΦΕΚ 138Β/242) Στερεά αιωρούµενα σωµατίδια 2-65)
µέχρι 100 mg/m3 για νέες
εγκαταστάσεις
Κοινοτική
Νοµοθεσία

Θέµα

Κοινοτική
Νοµοθεσία

Τοξικά,
επικίνδυνα
απόβλητα και
PCB's και
PCT's

Οδηγία
76/403

Ενέργειες /
∆ραστηριότητες
• Συντήρηση
ηλεκτροµηχανολογικο
ύ εξοπλισµού και
οχηµάτων
• Αποθήκευση
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων
• ∆ιαρροές
ορυκτελαίων από
δεξαµενές
αποθήκευσης
• Συσκευασίες τελικών
προϊόντων

• Καύση µαζούτ στους
καυστήρες της
βιοµηχανίας

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ελληνική
Οριακές τιµές / Όροι
Ενέργειες /
Νοµοθεσία
Πληροφορίες
∆ραστηριότητες
Απαγορεύεται η διαχείριση τοξικών • Συντήρηση
και επικίνδυνων αποβλήτων και η
ηλεκτροµηχανολογικού
εξάλειψη PCB's κατά τρόπο που να
εξοπλισµού και
θέτει σε κίνδυνο την υγεία του
οχηµάτων
ανθρώπου και να δηµιουργεί ζηµιές • Αποθήκευση και
στο περιβάλλον. Οποιοσδήποτε
σήµανση επικίνδυνων
παράγει, κατέχει ή διαχειρίζεται
ουσιών
τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και • ∆ιαρροές δεξαµενών
ΚΥΑ
72751/3054/85
PCB's οφείλει να τηρεί µητρώο στο
αποθήκευσης µαζούτ,
(ΦΕΚ 665Β/1οποίο να αναφέρονται η προέλευση,
αµµωνίας, οξέος,
11-85)
οι µέθοδοι και χώροι διάθεσης, οι
σόδας.
ηµεροµηνίες
παραλαβής
ή
εκχώρησης των αποβλήτων σε
τρίτους, να διαχωρίζει αυτά τα
απόβλητα από άλλες ουσίες, να
επισυνάπτει
την
κατάλληλη
επισήµανση και να προσδιορίζει
την ταυτότητά τους.
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Τοξικά,
επικίνδυνα
απόβλητα και
PCB's και
PCT's

Θέµα

Πυροπροστασ
ία

Οδηγία
91/689/ΕΟΚ

Κοινοτική
Νοµοθεσία

"∆ιαχείριση
επικίνδυνων
αποβλήτων"
ΚΥΑ
19396/1546/97,
ΦΕΚ 604/Β/97

Λαµβάνονται µέτρα διαχείρισης
των επικίνδυνων ουσιών ώστε να
µην:
• ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για το
νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη
χλωρίδα, την πανίδα καθώς και
την
γεωργο-κτηνοτροφική,
δασική και την εν γένει
ανάπτυξη
• Προκαλούνται ενοχλήσεις από
οσµές
• Αλλοιώνεται το τοπίο
Επίσης
απαγορεύεται
η
ανεξέλεγκτη απόρριψη και η
ανεξέλεγκτη
διάθεση
των
επικίνδυνων αποβλήτων. Ο κάτοχος
είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα
απόβλητα σε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί
η προβλεπόµενη άδεια, για τη
συλλογή, µεταφορά, διάθεση ή
αξιοποίηση τους ή να εξασφαλίζει ο
ίδιος την αξιοποίηση ή διάθεσή
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης Κατά την
προσωρινή τους αποθήκευση τα
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
είναι κατάλληλα συσκευασµένα και
να φέρουν επισήµανση.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ελληνική
Οριακές τιµές / Όροι
Νοµοθεσία
Πληροφορίες

ΥΑ
5905/Φ15/839
(ΦΕΚ 611Β/127-95)

Μία σειρά από προληπτικά και
κατασταλτικά µέτρα
πυροπροστασίας που πρέπει να
εφαρµοστούν στον βιοµηχανικό
χώρο.

• Συντήρηση εξοπλισµού
και λεβητοστασίου
• Καθαρισµός γραµµών
παραγωγής, βυτίων
µεταφοράς γάλακτος,
δαπέδων (απόβλητα που
περιέχουν χηµικά από
τη χρήση οξέων και
σόδας)
• Λοιπές δραστηριότητες
(βαφείο - χρήση
οργανικών διαλυτών και
χρωµάτων, συνεργείων χρήση λιπαντικών,
ξυλουργείο - χρήση
βερνικιού, χηµείο χρήση χηµικών)
• Αποθήκευση
µπαταριών,
παροπλισµένου
εξοπλισµού (ψυγεία),
οχήµατα (βαρέα
µέταλλα, λάδια)
• Χρήση ψυκτικών µέσων
(ΝΗ3)

Ενέργειες /
∆ραστηριότητες
Αφορά κυρίως:
• την αποθήκευση
πρώτων υλών και
ενδιάµεσων προϊόντων
• την καύση µαζούτ
στους καυστήρες της
βιοµηχανίας
• την αποθήκευση
χρησιµοποιηµένων
ορυκτέλαιων και
επικίνδυνων ουσιών
• την αποθήκευση
τελικών προϊόντων
• τους χώρους παραγωγής
• τους χώρους των
γραφείων
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Βιότοποι

Οδηγία
79/409/ΕΟΚ

ΚΥΑ 414985/85
(ΦΕΚ 757Β/98)
και ΚΥΑ
294283/98
(ΦΕΚ 68Β/98)
Ν. 1751/88 και
Ν. 1950/91

Οι λίµνες απορροής ορίζονται ως
Σηµαντικές Περιοχές για τα πουλιά
της Ελλάδας (Σ.Π.Π.Ε.)

• Λειτουργία βιοµηχανίας

Οι λίµνες απορροής διέπονται από τη
∆ιεθνή Σύµβαση RAMSAR

• Λειτουργία βιοµηχανίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α)
Τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών ορισµένων ρυπαντικών ουσιών στην ατµόσφαιρα
από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις είναι, όπως ορίζονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα
1180/81, τα ακόλουθα:

Ρύπος

Παραγωγική
διαδικασία

Μονάδες

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

πριν από τον

µετά από τον

Οκτώβριο 1982

Οκτώβριο 1982

1

1

Καπνός

-Καύση

βαθµός κλίµακας
Ringelmann

Φθόριο,
Φθοριούχες
ενώσεις,
υδροφθόριο

-Πρωτογενής
παραγωγή
αλουµινίου
-Λοιπές

kg F/t
παραγόµενου
αλουµινίου
mg/Nm3

3

1

100

80

Ανόργανος Pb

mg/Nm3

20

10

Ανόργανο As

mg/Nm3

20

10

Ανόργανο Cd

mg/Nm3

20

10

mg/Nm3

150

150

mg/Nm3

100

100

mg/Nm3

40

20

Στερεά
αιωρούµενα
σωµατίδια
HCl

-Παραγωγή
τσιµέντου
- Λοιπές

HNO3

-Παραγωγή HNO3

kg HNO3/t
παραγ. 100%
οξέος

8

5

SO2

-Παραγωγή H2SO4

kg H2SO4/t
παραγ. 100%
οξέος

10

6

SO3

-Παραγωγή H2SO4

kg H2SO4/t
παραγ. 100%
οξέος

0.8

0.5

H2S

-∆ιύλιση
πετρελαίου

mg/Nm3

10

10

Σκόνη άνθρακα

-Παρασκευή
άνθρακα

mg/Nm3

100

100

Αµίαντος
χρυσοτίλης
Αµίαντος
κροκιδόλιθος

-Παραγωγή,
επεξεργασία ή
βιοµηχανοποίηση
αµιάντου

ίνες/cm3

2
0.2

2
0.2

Από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1180/81, προβλέπονται επίσης κατευθυντήριες τιµές
εκποµπής ρυπαινουσών ουσιών για κάθε υδάτινο αποδέκτη, ανάλογα της χρήσης και
της αφοµοιωτικής ικανότητας του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές
διατάξεις.
Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τµήµατος Βιοµηχανιών είναι :
1. Νόµος 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β): «Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών
µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986».
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3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β) : «Καθορισµός τρόπου
ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόµενο
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86».
4. Κοινή Υπουργική Απόφαση 95209/94 (ΦΕΚ 871Β) «Μεταβίβαση αρµοδιότητας
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες και έργα Α
κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650 /86 στους
Νοµάρχες».
5. Προεδρικό ∆ιάταγµα 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) «Περί ρυθµίσεως θεµάτωv
αvαγoµέvωv εις τα της ιδρύσεως και λειτoυργίας βιoµηχαvιώv, βιoτεχvιώv,
πάσης φύσεως µηχαvoλoγικώv εγκαταστάσεωv και απoθηκώv και της εκ τoύτoυ
διασφαλίσεως περιβάλλovτoς εv γέvει».
6. Κοινή Υπουργική Απόφαση 10537/93 (ΦΕΚ 139Β) «Καθορισµός αντιστοιχίας
της κατάταξης των βιοµηχανικών -βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ
69269/90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή και σε άλλες διατάξεις
διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή, µέση και υψηλή όχληση».
7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 58751/2370/93 (ΦΕΚ 264Β) «Καθορισµός µέτρων
και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από
µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης».
8. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1294/93 (ΦΕΚ 264Β) «Οροι λειτουργίας και
επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες,
ατµογεννήτιες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ,
ντήζελ ή αέριο».
9. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) «Επιτρεπόµενα είδη
καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους
αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοικτές εστίες
καύσης».
10. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 98/87 (ΦΕΚ 135Α) «Οριακή τιµή ποιότητας της
ατµόσφαιρας της ατµόσφαιρας σε µόλυβδο».
11. Πράξη

Υπουργικού

Συµβουλίου

99/87

(ΦΕΚ

135Α)

«Οριακές

και

κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και
αιωρούµενα σωµατίδια».
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12. Κοινή Υπουργική Απόφαση 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138 Β) « Καθορισµός µέτρων
και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
εκποµπές αµιάντου».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

1ο ΜΕΡΟΣ: Συχνότητα µη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων
Για καθέναν από τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους, τους οποίους αφορούν
οι σχετικοί δείκτες που αναγράφονται δίπλα, παρακαλείσθε να αξιολογήσετε τη
συχνότητα µη επίτευξης του στόχου σε κλίµακα από το 1 ως το 5, όπου µε 1
αξιολογείται η πολύ µικρή συχνότητα και µε 5 η πολύ µεγάλη συχνότητα.


Αέριοι ρύποι (εκποµπές αερίων) λόγω των διεργασιών καύσης

Στόχος της
εταιρείας
Μείωση των
αερίων του
θερµοκηπίου
ώστε, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία, η
περιεκτικότητα σε
διοξείδιο του
άνθρακα να είναι
µεγαλύτερη ή ίση
του 10% κατ'
όγκο, κατά τη
λειτουργία των
λεβήτων µε 50%
έως 100% της
ονοµαστικής τους
ισχύος.
Μείωση των
αερίων που
προκαλούν
όξυνση του αέρα

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

Ποσότητα
παραγόµενου
CO2

Ποσότητα
παραγόµενου
NOx

1. Πολύ µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα
παραγόµενου
SOx
Έλεγχος αιθάλης
ώστε να µην
υπερβαίνει τους 3
βαθµούς της
κλίµακας
Bacharach
Έλεγχος στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων και
περιορισµός τους
σε 100 mg/m3
κατά µέγιστη τιµή



Ποσότητα
αιθάλης
ετησίως ή ανά
µονάδα
προϊόντος
Ποσότητα
στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων

Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση των
καυσαερίων από
τον στόλο των
οχηµάτων και
σταδιακή
αντικατάσταση
του παλαιού
στόλου
οχηµάτων µε νέο

Ποσότητα
παραγόµενου
CO
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
αζώτου
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
θείου
Ποσότητα
παραγόµενων
ΡΜ



1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
αερίων εκποµπών

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα
επιβλαβούς
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5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας ώστε
η χρήση
οικολογικού
φρέοντος να
ανέρχεται στο
70% και άνω.
Ελαχιστοποίηση
ή/ και εξάλειψη
των αερίων
εκποµπών από τη
λειτουργία του
βαφείου.
Μείωση των
αερίων διαρροών
από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας.



Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
στερεών
αποβλήτων

φρέοντος
τύπου R12
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R22
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R502
Ποσότητα
οργανικών
πτητικών
ενώσεων
(VOCs)
Ποσότητα
υγρής
αµµωνίας
Ποσότητα
αζώτου

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ µεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα
τυρογάλακτος
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
φύρας
συσκευασιών
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
ακατάλληλων
επιστρεφόµενων
προϊόντων ανά
µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος ανά
τµήµα
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Ορθή διαχείριση
των στερεών
απορριµµάτων
ώστε η
ανακύκλωση από
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
να ανέρχεται σε
ποσοστό 60%-70%

•

Ποσότητα
απορριµµάτων
από τις
συσκευασίες
των Α υλών και
υλικών
(πλαστικά
δοχεία,
σακούλες,
βαρέλια κτλ)
Ποσότητα
απορριµµάτων
(απορριπτόµενα
σίδερα,
ελαστικά,
χαρτιά γραφείου
κτλ) από τις
γενικές
δραστηριότητες
της βιοµηχανίας

Υγρά απόβλητα

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση της
παραγόµενης
ποσότητας
των υγρών
αποβλήτων

Ποσότητα υγρών
αποβλήτων
ηµερησίως ή
ετησίως από τις
διεργασίες
καθαρισµού των
χώρων
παραγωγής και
εξοπλισµού
Ποσότητα υγρών
αποβλήτων από
επιστροφές
ακατάλληλου
γάλακτος και
ακατάλληλων
χυµών ετησίως
Ποσότητα υγρών
αποβλήτων από
απώλειες κατά
την παραγωγή
(φύρα) ανά
µονάδα
επεξεργασµένου
προϊόντος

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
2. Μικρή
3. Μέτρια
4. Μεγάλη
συχνότητα συχνότητα
συχνότητα

5. Πολύ µεγάλη
συχνότητα
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Περιορισµός
των
διαρροών
και µείωση
της
ποσότητας
υγρών
αποβλήτων
που
διαχέονται
στο έδαφος

Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του BOD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του COD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του pH σε
τιµές µεταξύ

Ποσότητα
διαρροών λαδιού
από τη
συντήρηση του
Η/Μ εξοπλισµού
και των
οχηµάτων
Ποσότητα
διαρροών
λιπαντικών από
τη συντήρηση
του Η/Μ
εξοπλισµού και
των οχηµάτων
Ποσότητα
διαρροής
αµµωνίας
Ποσότητα
διαρροής νερού
µε κατάλοιπα

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
βιοχηµικά
απαιτούµενο
οξυγόνο (BOD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
χηµικό οξυγόνο
(COD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
pH
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6-9
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
των SS σε
32.5 mg/ lt



Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
στερεά
σωµατίδια SS

Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Ασφαλής
αποθήκευση και
διάθεση των
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων, µε
100% διάθεση τους
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

Ασφαλής συλλογή
και 100% διάθεση
των PCBs και PCTs
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των PCBs
και PCTs που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

100% ορθή
διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών οι οποίες
επιστρέφονται στον
προµηθευτή ή
δίνονται σε
εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης ή
επιστρέφονται στους
προµηθευτές

Επαναχρησιµοποίηση
των βαρελιών και
δοχείων που
εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες κατά ποσοστό
70%

Αριθµός των
χρησιµοποιηµένων
βαρελιών και δοχείων
που
επαναχρησιµοποιούνται
από τη
γαλακτοβιοµηχανία

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα
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5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Παρακολούθηση και
εξασφάλιση της
ορθής διάθεσης των
ειδικών αποβλήτων
µε απόρριψη σε
εγκεκριµένες
χωµατερές,
ανακύκλωση, καύση
ή ταφή αυτών, µε
σκοπό τη µείωση των
επιπτώσεων στο
περιβάλλον



Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
απορρίπτονται σε
εγκεκριµένες
χωµατερές ετησίως
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
ανακυκλώνονται,
καίγονται ή οδηγούνται
σε ταφή ετησίως

Βιολογικός καθαρισµός
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας
Ορθή διαχείριση
της
επεξεργασµένης
ποσότητας ιλύος
από
τις
διεργασίες του
βιολογικού
καθαρισµού
Αποτελεσµατική
επεξεργασία
νερού και υγρών
αποβλήτων
Τήρηση
όλων
των
σχετικών
περιβαλλοντικών
νοµοθετικών
απαιτήσεων
όσον αφορά τον
αποδέκτη
των
λυµάτων

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα
ιλύος
µηνιαίως
ή
ανά
µονάδα εισερχόµενου
γάλακτος

Ποσότητα νερού που
επαναχρησιµοποιείται
στη
µονάδα
βιολογικού
καθαρισµού
Ποσότητα
θειικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
τριχλωριούχου
σιδήρου ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
απορρυπαντικού ανά
µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
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Ποσότητα νιτρικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό

 Ενέργεια
Στόχος της
εταιρείας

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

∆ιαφύλαξη των
πόρων µε
µείωση των
ποσοτήτων
ενέργειας και
ορθολογική
διαχείριση όλων
των µορφών
ενέργειας µε
σκοπό την κατά
το δυνατόν
µείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ µεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας
Ποσότητα
κατανάλωσης
µαζούτ
Ποσότητα
ενέργειας που
εξοικονοµείται
από την
εφαρµογή
προγραµµάτων
διαφύλαξης
ενέργειας

 Καύσιµα στόλου

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Εξοικονόµηση
των καυσίµων µε
χρήση
εναλλακτικών
καυσίµων και
σταδιακή
ανανέωση του
στόλου
οχηµάτων.

Μέσος όρος
κατανάλωσης
καυσίµων του
στόλου
οχηµάτων

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ µεγάλη
συχνότητα
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Νερό
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού κατά την
παραγωγική
διαδικασία
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού
για τον
αυτόµατο
καθαρισµό των
εγκαταστάσεων
(CIP)
Αποτελεσµατική
χρήση και
µείωση του νερού
ώστε να
εξασφαλίζεται
ορθολογική
διαχείριση των
ποσοτήτων νερού
που
χρησιµοποιούνται

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού στο
λεβητοστάσιο
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για το
πότισµα των
εξωτερικών
χώρων
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για την
πόση και
χρήση στους
χώρους
υγιεινής
Εξοικονόµηση
πόρων από την
ετήσια µείωση
της
κατανάλωσης
νερού
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Θόρυβος και έκλυση θερµικής ενέργειας

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση του
θορύβου ώστε
η ανώτατη τιµή
του θορύβου
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης
να είναι 65
dBA.
Μείωση του
ποσού έκλυσης
θερµικής
ενέργειας κατά
την
παραγωγική
διαδικασία



1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
2. Μικρή
3. Μέτρια
4. Μεγάλη
συχνότητα
συχνότητα
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Επίπεδα
θορύβου στα
τµήµατα
παραγωγής και
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης
Έκλυση
θερµικής
ενέργειας στους
χώρους
παραγωγικής
διαδικασίας

Εκπαίδευση
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

Εξασφάλιση της
υγείας και
ασφάλειας του
ανθρωπίνου
δυναµικού,
ευαισθητοποίηση
του σε θέµατα
και διαχείρισης
περιβάλλοντος
και στην
εφαρµογή και
λειτουργία του
ΣΠ∆

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Αριθµός
υπαλλήλων µε
περιβαλλοντική
εκπαίδευση /
συνολικό
αριθµό
υπαλλήλων

Αριθµός ωρών
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται
σε κάθε χρονική
στιγµή ότι ο
συγκεκριµένος
εργαζόµενος
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έχει εκπαιδευτεί
επαρκώς.

Ενεργή
συµµετοχή του
ανθρωπίνου
δυναµικού σε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα



Σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την τοπική κοινωνία

Στόχος της
εταιρείας
Σεβασµός στις
ανάγκες της
τοπικής
κοινωνίας

∆ηµιουργία
σχέσεων
εµπιστοσύνης
µε την τοπική
κοινωνία

Αριθµός
προγραµµάτων
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται η
επαρκής του
εκπαίδευση
Αριθµός
προτάσεων για
βελτίωση της
περιβαλλοντικής
απόδοσης από
τους
υπαλλήλους
ετησίως

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
2. Μικρή
3. Μέτρια
4. Μεγάλη
συχνότητα
συχνότητα συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Αριθµός
παραπόνων από
την τοπική
κοινωνία ετησίως
Αριθµός
εκδηλώσεων,
περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών και
ενεργειών
περιβαλλοντικής
φύσεως όσον
αφορά την τοπική
κοινωνία
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Ανακύκλωση

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση του πλήθους
των αποβλήτων και
της σπατάλης πρώτων
υλών µέσω της
ορθολογικής
διαχείρισης,
ανακύκλωσης και
επαναχρησιµοποίησης
τους

Εξοικονόµηση των
πόρων µε
ανακύκλωση τους



1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

∆είκτης

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
2. Μικρή
3. Μέτρια
4. Μεγάλη
συχνότητα συχνότητα συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Ποσότητα πρώτων
υλών και υλικών που
επαναχρησιµοποιούνται
ετησίως
Ετήσιες ποσότητες
ανακυκλωµένων
προϊόντων
(Αποφιάλωση Α και Β)
Ποσότητα υλικών
συσκευασίας που
ανακυκλώνονται στο
σύνολο των υλικών
συσκευασίας
Αριθµός προϊόντων ή
συσκευασιών που
φέρουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε την
ευαισθητοποιηµένη
περιβαλλοντικά χρήση
τους και τη διάθεση
των συσκευασιών
Ποσοστό της
επαναχρησιµοποίησης/
ανακύκλωσης των
πρώτων υλών ετησίως

Προµηθευτές – τρίτα µέρη
Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Προτροπή και
ευαισθητοποίηση
των
εµπλεκόµενων
τρίτων µερών,
των
προµηθευτών
και εργολάβων
για την επίτευξη
ανάλογων

Αριθµός
προµηθευτών και
εργολάβων που
ασχολούνται µε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα και
εφαρµόζουν
κάποιο Σύστηµα
Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης (EMS)

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα
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περιβαλλοντικών
επιδόσεων µε
αυτούς της
εταιρείας



Ενέργειες Βελτίωσης

Στόχος της
εταιρείας

Συνεχής
βελτίωση των
περιβαλλοντικών
επιδόσεων
Αντικατάσταση
του στόλου µε
φιλικά προς το
περιβάλλον
οχήµατα

Συνεχής
αξιολόγηση και
αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών
στόχων

Ετοιµότητα όσον
αφορά
περιβαλλοντικά
ζητήµατα

Συχνότητα µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
συχνότητα

2. Μικρή
συχνότητα

3. Μέτρια
συχνότητα

4. Μεγάλη
συχνότητα

5. Πολύ
µεγάλη
συχνότητα

Ποσοστό
περιβαλλοντικών
στόχων που έχουν
επιτευχθεί από την
γαλακτοβιοµηχανία
Αριθµός οχηµάτων
του στόλου µε
τεχνολογία
περιορισµού της
µόλυνσης
Αριθµός ελέγχων
και επιθεωρήσεων
που έχουν
ολοκληρωθεί /
προγραµµατισµένες
επιθεωρήσεις
Αριθµός ευρηµάτων
των επιθεωρήσεων
ανά περίοδο
Αριθµός ασκήσεων
εκτάκτου ανάγκης
που έχουν
πραγµατοποιηθεί /
σύνολο των
προγραµµατισµένων
ασκήσεων
Κόστος λόγω
ποινών και
προστίµων από
παραβάσεις
Χρόνος
ανταπόκρισης και
επιδιόρθωσης
περιβαλλοντικών
συµβάντων ετησίως
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Μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στα
πλαίσια των
οικονοµικώς
βιώσιµων
εφαρµογών

Ύψος δαπανών
όσον αφορά
ενέργειες βελτίωσης
και περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες ως
προς το σύνολο του
προϋπολογισµού
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2ο ΜΕΡΟΣ: Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση µη επίτευξης
των περιβαλλοντικών στόχων
Για καθέναν από τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους, τους οποίους αφορούν
οι σχετικοί δείκτες που αναγράφονται δίπλα, παρακαλείσθε να αξιολογήσετε την
πιθανότητα εµφάνισης αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου
σε κλίµακα από το 1 ως το 5, όπου µε 1 αξιολογείται η πολύ µικρή πιθανότητα και µε
5 η πολύ µεγάλη πιθανότητα.


Αέριοι ρύποι (εκποµπές αερίων) λόγω των διεργασιών καύσης
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση των
αερίων του
θερµοκηπίου
ώστε, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία, η
περιεκτικότητα σε
διοξείδιο του
άνθρακα να είναι
µεγαλύτερη ή ίση
του 10% κατ'
όγκο, κατά τη
λειτουργία των
λεβήτων µε 50%
έως 100% της
ονοµαστικής τους
ισχύος.

Ποσότητα
παραγόµενου
CO2

Μείωση των
αερίων που
προκαλούν
όξυνση του αέρα

Έλεγχος αιθάλης
ώστε να µην
υπερβαίνει τους 3
βαθµούς της
κλίµακας
Bacharach
Έλεγχος στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων και
περιορισµός τους

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
παραγόµενου
NOx
Ποσότητα
παραγόµενου
SOx
Ποσότητα
αιθάλης
ετησίως ή ανά
µονάδα
προϊόντος
Ποσότητα
στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων
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5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

σε 100 mg/m3
κατά µέγιστη τιµή



Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση των
καυσαερίων από
τον στόλο των
οχηµάτων και
σταδιακή
αντικατάσταση
του παλαιού
στόλου
οχηµάτων µε νέο

Ποσότητα
παραγόµενου
CO
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
αζώτου
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
θείου
Ποσότητα
παραγόµενων
ΡΜ



1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
αερίων εκποµπών
από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας ώστε
η χρήση
οικολογικού
φρέοντος να
ανέρχεται στο
70% και άνω.
Ελαχιστοποίηση
ή/ και εξάλειψη
των αερίων
εκποµπών από τη

∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

1. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R12
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R22
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R502
Ποσότητα
οργανικών
πτητικών
ενώσεων
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λειτουργία του
βαφείου.
Μείωση των
αερίων διαρροών
από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας.



(VOCs)
Ποσότητα
υγρής
αµµωνίας
Ποσότητα
αζώτου

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
στερεών
αποβλήτων

Ορθή διαχείριση
των στερεών
απορριµµάτων
ώστε η
ανακύκλωση από
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
να ανέρχεται σε
ποσοστό 60%-70%

∆είκτης

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
τυρογάλακτος
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
φύρας
συσκευασιών
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
ακατάλληλων
επιστρεφόµενων
προϊόντων ανά
µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος ανά
τµήµα
Ποσότητα
απορριµµάτων
από τις
συσκευασίες
των Α υλών και
υλικών
(πλαστικά
δοχεία,
σακούλες,
βαρέλια κτλ)
Ποσότητα
απορριµµάτων
(απορριπτόµενα
σίδερα,
ελαστικά,
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χαρτιά γραφείου
κτλ) από τις
γενικές
δραστηριότητες
της βιοµηχανίας

•

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση της
παραγόµενης
ποσότητας
των υγρών
αποβλήτων

Περιορισµός
των
διαρροών
και µείωση
της
ποσότητας
υγρών
αποβλήτων
που
διαχέονται
στο έδαφος

Υγρά απόβλητα
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ µεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων
ηµερησίως ή
ετησίως από τις
διεργασίες
καθαρισµού
των χώρων
παραγωγής και
εξοπλισµού
Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων από
επιστροφές
ακατάλληλου
γάλακτος και
ακατάλληλων
χυµών ετησίως
Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων από
απώλειες κατά
την παραγωγή
(φύρα) ανά
µονάδα
επεξεργασµένου
προϊόντος
Ποσότητα
διαρροών
λαδιού από τη
συντήρηση του
Η/Μ
εξοπλισµού και
των οχηµάτων

Ποσότητα
διαρροών
λιπαντικών από
τη συντήρηση
του Η/Μ
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εξοπλισµού και
των οχηµάτων
Ποσότητα
διαρροής
αµµωνίας
Ποσότητα
διαρροής νερού
µε κατάλοιπα
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του BOD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του COD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του pH σε
τιµές µεταξύ
6-9
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
των SS σε
32.5 mg/ lt

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
βιοχηµικά
απαιτούµενο
οξυγόνο (BOD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
χηµικό οξυγόνο
(COD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
pH

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
στερεά
σωµατίδια SS
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Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Ασφαλής
αποθήκευση και
διάθεση των
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων, µε
100% διάθεση τους
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

Ασφαλής συλλογή
και 100% διάθεση
των PCBs και PCTs
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των PCBs
και PCTs που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

100% ορθή
διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών οι οποίες
επιστρέφονται στον
προµηθευτή ή
δίνονται σε
εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης ή
επιστρέφονται στους
προµηθευτές

Επαναχρησιµοποίηση
των βαρελιών και
δοχείων που
εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες κατά ποσοστό
70%
Παρακολούθηση και
εξασφάλιση της
ορθής διάθεσης των
ειδικών αποβλήτων
µε απόρριψη σε
εγκεκριµένες
χωµατερές,
ανακύκλωση, καύση
ή ταφή αυτών, µε
σκοπό τη µείωση των
επιπτώσεων στο
περιβάλλον



1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

Αριθµός των
χρησιµοποιηµένων
βαρελιών και δοχείων
που
επαναχρησιµοποιούνται
από τη
γαλακτοβιοµηχανία
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
απορρίπτονται σε
εγκεκριµένες
χωµατερές ετησίως
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
ανακυκλώνονται,
καίγονται ή οδηγούνται
σε ταφή ετησίως

Βιολογικός καθαρισµός
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5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

Στόχος της
εταιρείας
Ορθή διαχείριση
της
επεξεργασµένης
ποσότητας ιλύος
από
τις
διεργασίες του
βιολογικού
καθαρισµού
Αποτελεσµατική
επεξεργασία
νερού και υγρών
αποβλήτων

Τήρηση
όλων
των
σχετικών
περιβαλλοντικών
νοµοθετικών
απαιτήσεων
όσον αφορά τον
αποδέκτη
των
λυµάτων

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
ιλύος
µηνιαίως
ή
ανά
µονάδα εισερχόµενου
γάλακτος

Ποσότητα νερού που
επαναχρησιµοποιείται
στη
µονάδα
βιολογικού
καθαρισµού
Ποσότητα
θειικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
τριχλωριούχου
σιδήρου ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
απορρυπαντικού ανά
µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα νιτρικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό

 Ενέργεια
Στόχος της
εταιρείας
∆είκτης

∆ιαφύλαξη των
πόρων µε

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα
κατανάλωσης
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ηλεκτρικής
ενέργειας
Ποσότητα
κατανάλωσης
µαζούτ
Ποσότητα
ενέργειας που
εξοικονοµείται
από την
εφαρµογή
προγραµµάτων
διαφύλαξης
ενέργειας

µείωση των
ποσοτήτων
ενέργειας και
ορθολογική
διαχείριση όλων
των µορφών
ενέργειας µε
σκοπό την κατά
το δυνατόν
µείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

 Καύσιµα στόλου
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου
Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Εξοικονόµηση
των καυσίµων
µε χρήση
εναλλακτικών
καυσίµων και
σταδιακή
ανανέωση του
στόλου
οχηµάτων.

Μέσος όρος
κατανάλωσης
καυσίµων
του στόλου
οχηµάτων



1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Νερό

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Αποτελεσµατική
χρήση και
µείωση του νερού
ώστε να
εξασφαλίζεται

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού κατά την
παραγωγική
διαδικασία

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα
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ορθολογική
διαχείριση των
ποσοτήτων νερού
που
χρησιµοποιούνται

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού
για τον
αυτόµατο
καθαρισµό των
εγκαταστάσεων
(CIP)
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού στο
λεβητοστάσιο
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για το
πότισµα των
εξωτερικών
χώρων
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για την
πόση και
χρήση στους
χώρους
υγιεινής
Εξοικονόµηση
πόρων από την
ετήσια µείωση
της
κατανάλωσης
νερού



Θόρυβος και έκλυση θερµικής ενέργειας
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση του
θορύβου ώστε
η ανώτατη τιµή
του θορύβου
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης
να είναι 65
dBA.

Επίπεδα
θορύβου στα
τµήµατα
παραγωγής και
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητ
α

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα
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Μείωση του
ποσού έκλυσης
θερµικής
ενέργειας κατά
την
παραγωγική
διαδικασία



Έκλυση
θερµικής
ενέργειας στους
χώρους
παραγωγικής
διαδικασίας

Εκπαίδευση

Στόχος της
εταιρείας

Εξασφάλιση της
υγείας και
ασφάλειας του
ανθρωπίνου
δυναµικού,
ευαισθητοποίηση
του σε θέµατα
και διαχείρισης
περιβάλλοντος
και στην
εφαρµογή και
λειτουργία του
ΣΠ∆

Ενεργή
συµµετοχή του
ανθρωπίνου

∆είκτης

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Αριθµός
υπαλλήλων µε
περιβαλλοντική
εκπαίδευση /
συνολικό
αριθµό
υπαλλήλων
Αριθµός ωρών
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται
σε κάθε χρονική
στιγµή ότι ο
συγκεκριµένος
εργαζόµενος
έχει εκπαιδευτεί
επαρκώς.
Αριθµός
προγραµµάτων
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται η
επαρκής του
εκπαίδευση
Αριθµός
προτάσεων για
βελτίωση της
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δυναµικού σε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα



Σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την τοπική κοινωνία
Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Σεβασµός στις
ανάγκες της
τοπικής
κοινωνίας

∆ηµιουργία
σχέσεων
εµπιστοσύνης
µε την τοπική
κοινωνία



περιβαλλοντικής
απόδοσης από
τους
υπαλλήλους
ετησίως

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Αριθµός
παραπόνων από
την τοπική
κοινωνία
ετησίως
Αριθµός
εκδηλώσεων,
περιβαλλοντικώ
ν πρωτοβουλιών
και ενεργειών
περιβαλλοντικής
φύσεως όσον
αφορά την
τοπική κοινωνία

Ανακύκλωση

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση του πλήθους
των αποβλήτων και
της σπατάλης πρώτων
υλών µέσω της
ορθολογικής
διαχείρισης,
ανακύκλωσης και
επαναχρησιµοποίησης
τους

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

Ποσότητα πρώτων
υλών και υλικών που
επαναχρησιµοποιούνται
ετησίως
Ετήσιες ποσότητες
ανακυκλωµένων
προϊόντων
(Αποφιάλωση Α και Β)
Ποσότητα υλικών
συσκευασίας που
ανακυκλώνονται στο
σύνολο των υλικών
συσκευασίας
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5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Αριθµός προϊόντων ή
συσκευασιών που
φέρουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε την
ευαισθητοποιηµένη
περιβαλλοντικά χρήση
τους και τη διάθεση
των συσκευασιών
Εξοικονόµηση των
πόρων µε
ανακύκλωση τους



Ποσοστό της
επαναχρησιµοποίησης/
ανακύκλωσης των
πρώτων υλών ετησίως

Προµηθευτές – τρίτα µέρη

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Προτροπή και
ευαισθητοποίηση
των
εµπλεκόµενων
τρίτων µερών,
των
προµηθευτών
και εργολάβων
για την επίτευξη
ανάλογων
περιβαλλοντικών
επιδόσεων µε
αυτούς της
εταιρείας

Αριθµός
προµηθευτών και
εργολάβων που
ασχολούνται µε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα και
εφαρµόζουν
κάποιο Σύστηµα
Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
(EMS)



Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Ενέργειες Βελτίωσης

Στόχος της
εταιρείας

Συνεχής
βελτίωση των
περιβαλλοντικών
επιδόσεων

∆είκτης

Πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1. Πολύ
µικρή
πιθανότητα

2. Μικρή
πιθανότητα

3. Μέτρια
πιθανότητα

4. Μεγάλη
πιθανότητα

Ποσοστό
περιβαλλοντικών
στόχων που έχουν
επιτευχθεί από την
γαλακτοβιοµηχανία
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5. Πολύ
µεγάλη
πιθανότητα

Αντικατάσταση
του στόλου µε
φιλικά προς το
περιβάλλον
οχήµατα

Συνεχής
αξιολόγηση και
αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών
στόχων

Ετοιµότητα όσον
αφορά
περιβαλλοντικά
ζητήµατα

Μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στα
πλαίσια των
οικονοµικώς
βιώσιµων
εφαρµογών

Αριθµός οχηµάτων
του στόλου µε
τεχνολογία
περιορισµού της
µόλυνσης
Αριθµός ελέγχων
και επιθεωρήσεων
που έχουν
ολοκληρωθεί /
προγραµµατισµένες
επιθεωρήσεις
Αριθµός ευρηµάτων
των επιθεωρήσεων
ανά περίοδο
Αριθµός ασκήσεων
εκτάκτου ανάγκης
που έχουν
πραγµατοποιηθεί /
σύνολο των
προγραµµατισµένων
ασκήσεων
Κόστος λόγω
ποινών και
προστίµων από
παραβάσεις
Χρόνος
ανταπόκρισης και
επιδιόρθωσης
περιβαλλοντικών
συµβάντων ετησίως
Ύψος δαπανών
όσον αφορά
ενέργειες βελτίωσης
και περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες ως
προς το σύνολο του
προϋπολογισµού
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3ο ΜΕΡΟΣ: Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης σε περίπτωση µη επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων
Για καθέναν από τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους παρακαλείσθε να
αξιολογήσετε το µέγεθος της αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον λόγω της µη
επίτευξης του στόχου σε κλίµακα από το 1 ως το 5, όπου µε 1 αξιολογείται η
αµελητέα επίπτωση και µε 5 η πολύ σοβαρή αρνητική επίπτωση.


Αέριοι ρύποι (εκποµπές αερίων) λόγω των διεργασιών καύσης
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση των
αερίων του
θερµοκηπίου
ώστε, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία, η
περιεκτικότητα σε
διοξείδιο του
άνθρακα να είναι
µεγαλύτερη ή ίση
του 10% κατ'
όγκο, κατά τη
λειτουργία των
λεβήτων µε 50%
έως 100% της
ονοµαστικής τους
ισχύος.

Ποσότητα
παραγόµενου
CO2

Μείωση των
αερίων που
προκαλούν
όξυνση του αέρα

Έλεγχος αιθάλης
ώστε να µην
υπερβαίνει τους 3
βαθµούς της
κλίµακας
Bacharach
Έλεγχος στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων και
περιορισµός τους
σε 100 mg/m3

1. Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
παραγόµενου
NOx
Ποσότητα
παραγόµενου
SOx
Ποσότητα
αιθάλης
ετησίως ή ανά
µονάδα
προϊόντος
Ποσότητα
στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων
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κατά µέγιστη τιµή



Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση των
καυσαερίων από
τον στόλο των
οχηµάτων και
σταδιακή
αντικατάσταση
του παλαιού
στόλου
οχηµάτων µε νέο

Ποσότητα
παραγόµενου
CO
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
αζώτου
Ποσότητα
παραγόµενων
οξειδίων του
θείου
Ποσότητα
παραγόµενων
ΡΜ



1. Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
αερίων εκποµπών
από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας ώστε
η χρήση
οικολογικού
φρέοντος να
ανέρχεται στο
70% και άνω.
Ελαχιστοποίηση
ή/ και εξάλειψη
των αερίων
εκποµπών από τη
λειτουργία του

∆είκτης

1. Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R12
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R22
Ποσότητα
επιβλαβούς
φρέοντος
τύπου R502
Ποσότητα
οργανικών
πτητικών
ενώσεων
(VOCs)
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βαφείου.
Μείωση των
αερίων διαρροών
από τα
συστήµατα ψύξης
της παραγωγικής
διαδικασίας.



Ποσότητα
υγρής
αµµωνίας
Ποσότητα
αζώτου

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση των
στερεών
αποβλήτων

Ορθή διαχείριση
των στερεών
απορριµµάτων
ώστε η
ανακύκλωση από
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
να ανέρχεται σε
ποσοστό 60%-70%

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
τυρογάλακτος
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
φύρας
συσκευασιών
ανά µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα
ακατάλληλων
επιστρεφόµενων
προϊόντων ανά
µονάδα
εισερχόµενου
γάλακτος ανά
τµήµα
Ποσότητα
απορριµµάτων
από τις
συσκευασίες
των Α υλών και
υλικών
(πλαστικά
δοχεία,
σακούλες,
βαρέλια κτλ)
Ποσότητα
απορριµµάτων
(απορριπτόµενα
σίδερα,
ελαστικά,
χαρτιά γραφείου
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κτλ) από τις
γενικές
δραστηριότητες
της βιοµηχανίας

•

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση της
παραγόµενης
ποσότητας
των υγρών
αποβλήτων

Περιορισµός
των
διαρροών
και µείωση
της
ποσότητας
υγρών
αποβλήτων
που
διαχέονται
στο έδαφος

Υγρά απόβλητα
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5.Πολύ σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων
ηµερησίως ή
ετησίως από τις
διεργασίες
καθαρισµού
των χώρων
παραγωγής και
εξοπλισµού
Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων από
επιστροφές
ακατάλληλου
γάλακτος και
ακατάλληλων
χυµών ετησίως
Ποσότητα
υγρών
αποβλήτων από
απώλειες κατά
την παραγωγή
(φύρα) ανά
µονάδα
επεξεργασµένου
προϊόντος
Ποσότητα
διαρροών
λαδιού από τη
συντήρηση του
Η/Μ
εξοπλισµού και
των οχηµάτων

Ποσότητα
διαρροών
λιπαντικών από
τη συντήρηση
του Η/Μ
εξοπλισµού και
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των οχηµάτων
Ποσότητα
διαρροής
αµµωνίας
Ποσότητα
διαρροής νερού
µε κατάλοιπα
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του BOD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του COD σε
19,5 mg/ lt
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
του pH σε
τιµές µεταξύ
6-9
Μείωση της
ποσότητας
του
οργανικού
φορτίου των
υγρών
αποβλήτων
και
περιορισµός
των SS σε
32.5 mg/ lt

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
βιοχηµικά
απαιτούµενο
οξυγόνο (BOD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
χηµικό οξυγόνο
(COD)

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
pH

Μέσος όρος
σύστασης των
υγρών
αποβλήτων σε
στερεά
σωµατίδια SS

320



Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Ασφαλής
αποθήκευση και
διάθεση των
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων, µε
100% διάθεση τους
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

Ασφαλής συλλογή
και 100% διάθεση
των PCBs και PCTs
σε εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των PCBs
και PCTs που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης
ετησίως

100% ορθή
διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών οι οποίες
επιστρέφονται στον
προµηθευτή ή
δίνονται σε
εξουσιοδοτηµένο
φορέα διαχείρισης

Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων
µπαταριών που
διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους
φορείς διαχείρισης ή
επιστρέφονται στους
προµηθευτές

Επαναχρησιµοποίηση
των βαρελιών και
δοχείων που
εµπεριείχαν χηµικές
ουσίες κατά ποσοστό
70%
Παρακολούθηση και
εξασφάλιση της
ορθής διάθεσης των
ειδικών αποβλήτων
µε απόρριψη σε
εγκεκριµένες
χωµατερές,
ανακύκλωση, καύση
ή ταφή αυτών, µε
σκοπό τη µείωση των
επιπτώσεων στο
περιβάλλον



1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

Αριθµός των
χρησιµοποιηµένων
βαρελιών και δοχείων
που
επαναχρησιµοποιούνται
από τη
γαλακτοβιοµηχανία
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
απορρίπτονται σε
εγκεκριµένες
χωµατερές ετησίως
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
ανακυκλώνονται,
καίγονται ή οδηγούνται
σε ταφή ετησίως

Βιολογικός καθαρισµός
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5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

Στόχος της
εταιρείας
Ορθή διαχείριση
της
επεξεργασµένης
ποσότητας ιλύος
από
τις
διεργασίες του
βιολογικού
καθαρισµού
Αποτελεσµατική
επεξεργασία
νερού και υγρών
αποβλήτων

Τήρηση
όλων
των
σχετικών
περιβαλλοντικών
νοµοθετικών
απαιτήσεων
όσον αφορά τον
αποδέκτη
των
λυµάτων

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
ιλύος
µηνιαίως
ή
ανά
µονάδα εισερχόµενου
γάλακτος

Ποσότητα νερού που
επαναχρησιµοποιείται
στη
µονάδα
βιολογικού
καθαρισµού
Ποσότητα
θειικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
τριχλωριούχου
σιδήρου ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα
απορρυπαντικού ανά
µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα νιτρικού
οξέος ανά µονάδα
εξερχόµενου
προϊόντος από το
βιολογικό καθαρισµό

 Ενέργεια
Στόχος της
εταιρείας

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου
∆είκτης

∆ιαφύλαξη των
πόρων µε

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μέτρια
επίπτωση

3. Σοβαρή
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα
κατανάλωσης
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ηλεκτρικής
ενέργειας
Ποσότητα
κατανάλωσης
µαζούτ
Ποσότητα
ενέργειας που
εξοικονοµείται
από την
εφαρµογή
προγραµµάτων
διαφύλαξης
ενέργειας

µείωση των
ποσοτήτων
ενέργειας και
ορθολογική
διαχείριση όλων
των µορφών
ενέργειας µε
σκοπό την κατά
το δυνατόν
µείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

 Καύσιµα στόλου
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου
Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Εξοικονόµηση
των καυσίµων
µε χρήση
εναλλακτικών
καυσίµων και
σταδιακή
ανανέωση του
στόλου
οχηµάτων.

Μέσος όρος
κατανάλωσης
καυσίµων
του στόλου
οχηµάτων



1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ σοβαρή
επίπτωση

Νερό

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Αποτελεσµατική
χρήση και
µείωση του νερού
ώστε να
εξασφαλίζεται

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού κατά την
παραγωγική
διαδικασία

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση
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ορθολογική
διαχείριση των
ποσοτήτων νερού
που
χρησιµοποιούνται

Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού
για τον
αυτόµατο
καθαρισµό των
εγκαταστάσεων
(CIP)
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού στο
λεβητοστάσιο
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για το
πότισµα των
εξωτερικών
χώρων
Μέσος όρος
κατανάλωσης
νερού για την
πόση και
χρήση στους
χώρους
υγιεινής
Εξοικονόµηση
πόρων από την
ετήσια µείωση
της
κατανάλωσης
νερού



Θόρυβος και έκλυση θερµικής ενέργειας
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Μείωση του
θορύβου ώστε
η ανώτατη τιµή
του θορύβου
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης
να είναι 65
dBA.

Επίπεδα
θορύβου στα
τµήµατα
παραγωγής και
στα όρια της
εργοστασιακής
εγκατάστασης

1. Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση
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Μείωση του
ποσού έκλυσης
θερµικής
ενέργειας κατά
την
παραγωγική
διαδικασία



Έκλυση
θερµικής
ενέργειας στους
χώρους
παραγωγικής
διαδικασίας

Εκπαίδευση

Στόχος της
εταιρείας

Εξασφάλιση της
υγείας και
ασφάλειας του
ανθρωπίνου
δυναµικού,
ευαισθητοποίηση
του σε θέµατα
και διαχείρισης
περιβάλλοντος
και στην
εφαρµογή και
λειτουργία του
ΣΠ∆

Ενεργή
συµµετοχή του
ανθρωπίνου

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Αριθµός
υπαλλήλων µε
περιβαλλοντική
εκπαίδευση /
συνολικό
αριθµό
υπαλλήλων
Αριθµός ωρών
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται
σε κάθε χρονική
στιγµή ότι ο
συγκεκριµένος
εργαζόµενος
έχει εκπαιδευτεί
επαρκώς.
Αριθµός
προγραµµάτων
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για
κάθε
εργαζόµενο
ώστε να
διασφαλίζεται η
επαρκής του
εκπαίδευση
Αριθµός
προτάσεων για
βελτίωση της
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δυναµικού σε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα



Σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την τοπική κοινωνία
Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του στόχου

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Σεβασµός στις
ανάγκες της
τοπικής
κοινωνίας

∆ηµιουργία
σχέσεων
εµπιστοσύνης
µε την τοπική
κοινωνία



περιβαλλοντικής
απόδοσης από
τους
υπαλλήλους
ετησίως

1. Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5.Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Αριθµός
παραπόνων από
την τοπική
κοινωνία
ετησίως
Αριθµός
εκδηλώσεων,
περιβαλλοντικώ
ν πρωτοβουλιών
και ενεργειών
περιβαλλοντικής
φύσεως όσον
αφορά την
τοπική κοινωνία

Ανακύκλωση

Στόχος της
εταιρείας

Μείωση του πλήθους
των αποβλήτων και
της σπατάλης πρώτων
υλών µέσω της
ορθολογικής
διαχείρισης,
ανακύκλωσης και
επαναχρησιµοποίησης
τους

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
∆είκτης

1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

Ποσότητα πρώτων
υλών και υλικών που
επαναχρησιµοποιούνται
ετησίως
Ετήσιες ποσότητες
ανακυκλωµένων
προϊόντων
(Αποφιάλωση Α και Β)
Ποσότητα υλικών
συσκευασίας που
ανακυκλώνονται στο
σύνολο των υλικών
συσκευασίας
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5.Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Αριθµός προϊόντων ή
συσκευασιών που
φέρουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε την
ευαισθητοποιηµένη
περιβαλλοντικά χρήση
τους και τη διάθεση
των συσκευασιών
Εξοικονόµηση των
πόρων µε
ανακύκλωση τους



Ποσοστό της
επαναχρησιµοποίησης/
ανακύκλωσης των
πρώτων υλών ετησίως

Προµηθευτές – τρίτα µέρη

Στόχος της
εταιρείας

∆είκτης

Προτροπή και
ευαισθητοποίηση
των
εµπλεκόµενων
τρίτων µερών,
των
προµηθευτών
και εργολάβων
για την επίτευξη
ανάλογων
περιβαλλοντικών
επιδόσεων µε
αυτούς της
εταιρείας

Αριθµός
προµηθευτών και
εργολάβων που
ασχολούνται µε
περιβαλλοντικά
ζητήµατα και
εφαρµόζουν
κάποιο Σύστηµα
Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης
(EMS)



Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ενέργειες Βελτίωσης

Στόχος της
εταιρείας

Συνεχής
βελτίωση των
περιβαλλοντικών
επιδόσεων

∆είκτης

Μέγεθος της αρνητικής επίπτωσης λόγω µη επίτευξης του
στόχου
1.
Αµελητέα
επίπτωση

2. Μικρή
επίπτωση

3. Μέτρια
επίπτωση

4. Σοβαρή
επίπτωση

5. Πολύ
σοβαρή
επίπτωση

Ποσοστό
περιβαλλοντικών
στόχων που έχουν
επιτευχθεί από την
γαλακτοβιοµηχανία
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Αντικατάσταση
του στόλου µε
φιλικά προς το
περιβάλλον
οχήµατα

Συνεχής
αξιολόγηση και
αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών
στόχων

Ετοιµότητα όσον
αφορά
περιβαλλοντικά
ζητήµατα

Μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στα
πλαίσια των
οικονοµικώς
βιώσιµων
εφαρµογών

Αριθµός οχηµάτων
του στόλου µε
τεχνολογία
περιορισµού της
µόλυνσης
Αριθµός ελέγχων
και επιθεωρήσεων
που έχουν
ολοκληρωθεί /
προγραµµατισµένες
επιθεωρήσεις
Αριθµός ευρηµάτων
των επιθεωρήσεων
ανά περίοδο
Αριθµός ασκήσεων
εκτάκτου ανάγκης
που έχουν
πραγµατοποιηθεί /
σύνολο των
προγραµµατισµένων
ασκήσεων
Κόστος λόγω
ποινών και
προστίµων από
παραβάσεις
Χρόνος
ανταπόκρισης και
επιδιόρθωσης
περιβαλλοντικών
συµβάντων ετησίως
Ύψος δαπανών
όσον αφορά
ενέργειες βελτίωσης
και περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες ως
προς το σύνολο του
προϋπολογισµού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΣΥΜΒΑΣΗ RAMSAR

Η Σύµβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας, ειδικά ως βιοτόπους
αγρίων πουλιών τέθηκε σε ισχύ τον ∆εκέµβριο του 1975 και ήταν η πρώτη σύµβαση
που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την προστασία των βιοτόπων. Οι κύριες
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη είναι:
1) Να οριοθετήσουν κατάλληλους υγροτόπους µέσα στα όρια της εδαφικής
επικράτειάς τους που θα περιληφθούν σε έναν κατάλογο Υγροτόπων ∆ιεθνούς
Σηµασίας (Άρθρο 2,1)
2) Να καθορίσουν και να εφαρµόσουν τέτοιο σχεδιασµό ώστε να προωθήσουν τη
διατήρηση των υγροτόπων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό και την -κατά
το δυνατόν- ορθολογική χρήση των υγροτόπων εντός της εδαφικής τους επικράτειας
(Άρθρο 3,1).
3) Να προωθήσουν την προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας
οριοθετώντας προστατευόµενες περιοχές σε υγροτόπους, είτε συµπεριλαµβάνονται
είτε όχι, και παρέχοντας επαρκή µέσα για την φύλαξή τους (Άρθρο 4,1).
4) Κάθε συµβαλλόµενο κράτος πρέπει να οριοθετήσει τουλάχιστον µία περιοχή που
να συµπεριληφθεί στον κατάλογο κατά τη στιγµή που υπογράφει τη Συνθήκη (Αρθρο
2,4).
Από τις επτά συµβάσεις ή οδηγίες, η Ramsar είναι αυτή που καλύπτει την ευρύτερη
γεωγραφική έκταση. Έχει 24 ευρωπαϊκά συµβαλλόµενα µέρη και 278 ευρωπαϊκές
περιοχές (συµπεριλαµβανοµένης και της Γροιλανδίας) συµβάλλοντας σηµαντικά
στην διατήρηση πολλών ευρωπαϊκών υγροτόπων. Η Σύµβαση έχει επίσης εισάγει την
έννοια της «ορθολογικής χρήσης» που αναφέρεται σε όλους τους υγροτόπους µιας
χώρας, είτε περιλαµβάνονται στον κατάλογο είτε όχι, και έχει ευρεία απήχηση.

Η Ελλάδα ήταν η 7η χώρα που υπέγραψε και ενεργοποίησε την Σύµβαση Ramsar µε
το Ν.∆. 191/74, ανακηρύσσοντας 11 υγροτοπικές περιοχές που περιλαµβάνονται
στον κατάλογο Υγροτόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας. Για τις περιοχές αυτές υπάρχουν
προτάσεις για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας ήδη από το 1986, ενώ έχουν
αρχίσει ενέργειες από την ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε για
την εφαρµογή των προτάσεων. Όµως, από το 1986 έως σήµερα έχουν οριοθετηθεί µε
υπουργική απόφαση µόνο τέσσερις υγρότοποι (Αµβρακικός, Κερκίνη, Μεσολόγγι
και Κοτύχι), ενώ υπάρχει από το 1974 Προεδρικό ∆ιάταγµα και για την Πρέσπα. Στις
περιοχές που προαναφέρθηκαν δυστυχώς δεν γίνεται ουσιαστική εφαρµογή των
προβλεπόµενων µέτρων και ούτε η προστασία είναι ουσιαστική. Το καθεστώς
προστασίας των υπόλοιπων έξη περιοχών (Νέστος, Ισµαρίδα, Βιστονίδα, Αξιός Λουδίας - Αλιάκµονας, Έβρος και Βόλβη - Κορώνεια) εκκρεµεί ακόµη, 20 χρόνια
µετά την υπογραφή της Σύµβασης από την Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ



ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
¾ Αέριες εκποµπές λόγω του στόλου των οχηµάτων

Ποσότητα παραγόµενου
CO
Ποσότητα παραγόµενων
οξειδίων του αζώτου
Ποσότητα παραγόµενων
οξειδίων του θείου
Ποσότητα παραγόµενων
ΡΜ

Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

2

2

3

12

¾ Αέριοι Ρύποι (εκποµπές αερίων) λόγω των διεργασιών καύσης

Ποσότητα
παραγόµενου CO2
Ποσότητα
παραγόµενου NΟx
Ποσότητα
παραγόµενου SOx

Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

1

2

2

2

1

2

4

Ποσότητα αιθάλης
ετησίως ή ανά µονάδα
προϊόντος
Ποσότητα στερεών
αιωρούµενων
σωµατιδίων

¾ Αέριες εκποµπές λόγω των ψυκτικών µέσων και συστηµάτων ψύξης

Ποσότητα επιβλαβούς
φρέοντος τύπου R12
Ποσότητα επιβλαβούς
φρέοντος τύπου R22
Ποσότητα επιβλαβούς
φρέοντος τύπου R502

Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

4

4

16

1

4

4

16

1

3

4

12

2

2

4

16

2

3

5

30

1

1

3

3

Ποσότητα οργανικών
πτητικών ενώσεων
(VOCs)
Ποσότητα υγρής
αµµωνίας
Ποσότητα αζώτου
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¾ Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

1

3

6

2

1

3

6

3

1

2

6

2

2

2

8

2

2

2

8

Ποσότητα τυρογάλακτος
ανά µονάδα
εισερχόµενου γάλακτος
Ποσότητα φύρας
συσκευασιών ανά
µονάδα εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα ακατάλληλων
επιστρεφόµενων
προϊόντων ανά µονάδα
εισερχόµενου γάλακτος
ανά τµήµα
Ποσότητα
απορριµµάτων από τις
συσκευασίες των Α
υλών και υλικών
Ποσότητα
απορριµµάτων από τις
γενικές δραστηριότητες
της βιοµηχανίας

¾ Υγρά απόβλητα
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

3

2

3

18

3

2

2

12

Ποσότητα υγρών αποβλήτων
ηµερησίως ή µηνιαίως ανά
µονάδα επεξεργασµένου
προϊόντος
Ποσότητα υγρών αποβλήτων
από επιστροφές ακατάλληλου
γάλακτος και ακατάλληλων
χυµών ετησίως
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Ποσότητα υγρών αποβλήτων
από φύρα ανά µονάδα

2

1

2

4

1

3

5

15

1

3

5

15

2

3

5

30

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

1

1

3

3

Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

4

4

16

1

5

5

25

επεξεργασµένου προϊόντος
Ποσότητα διαρροών λαδιού
από τη συντήρηση του Η/Μ
εξοπλισµού και των οχηµάτων
Ποσότητα διαρροών
λιπαντικών από τη συντήρηση
του Η/Μ εξοπλισµού και των
οχηµάτων
Ποσότητα διαρροής υγρής
αµµωνίας
Ποσότητα διαρροής νερού µε
κατάλοιπα
Μέσος όρος σύστασης των
υγρών αποβλήτων σε
βιοχηµικά απαιτούµενο
οξυγόνο (BOD)
Μέσος όρος σύστασης των
υγρών αποβλήτων σε χηµικό
οξυγόνο (COD)
Μέσος όρος σύστασης των
υγρών αποβλήτων σε pH
Μέσος όρος σύστασης των
υγρών αποβλήτων σε στερεά
σωµατίδια

¾ Ειδικά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα

Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων που διατίθενται
σε εξουσιοδοτηµένους φορείς
Ποσότητα των PCBs και
PCTs που διατίθενται σε
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εξουσιοδοτηµένους φορείς
Ποσότητα των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών
που διατίθενται σε
εξουσιοδοτηµένους φορείς

1

4

4

16

1

1

3

3

1

3

4

12

1

2

3

6

Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

1

2

4

2

2

3

12

1

2

3

6

διαχείρισης ή επιστρέφονται
στους προµηθευτές
Αριθµός των
χρησιµοποιηµένων βαρελιών
και δοχείων που
επαναχρησιµοποιούνται από
τη γαλακτοβιοµηχανία
Ποσότητα ειδικών αποβλήτων
που απορρίπτονται σε
εγκεκριµένες χωµατερές
ετησίως
Ποσότητα ειδικών
αποβλήτων που
ανακυκλώνονται, καίγονται ή
οδηγούνται σε ταφή



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ποσότητα ιλύος µηνιαίως ή
ανά µονάδα εισερχόµενου
γάλακτος
Ποσότητα νερού που
επαναχρησιµοποιείται στη
µονάδα βιολογικού
καθαρισµού
Ποσότητα θειικού οξέος
ανά µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό
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Ποσότητα τριχλωριούχου
σιδήρου ανά µονάδα
εξερχόµενου προϊόντος από

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

το βιολογικό καθαρισµό
Ποσότητα απορρυπαντικού
ανά µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό
Ποσότητα νιτρικού οξέος
ανά µονάδα εξερχόµενου
προϊόντος από το βιολογικό
καθαρισµό



ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
¾ Κατανάλωση ενέργειας
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

3

3

9

2

3

3

18

1

3

3

9

Ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας
Ποσότητα κατανάλωσης µαζούτ
Ποσότητα ενέργειας που
εξοικονοµείται από την εφαρµογή
προγραµµάτων διαφύλαξης
ενέργειας

¾ Κατανάλωση καυσίµων του στόλου οχηµάτων
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος αρνητικών

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

επιπτώσεων (Si)

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

2

3

(Ri)

Μέσος όρος κατανάλωσης
καυσίµων του στόλου

3

18

οχηµάτων
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¾ Κατανάλωση νερού
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του στόχου

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

(fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

3

2

3

18

3

2

3

18

1

2

2

4

1

2

2

4

1

1

1

1

3

3

3

27

Μέσος όρος κατανάλωσης
νερού κατά την παραγωγική
διαδικασία
Μέσος όρος κατανάλωσης
νερού για τον αυτόµατο
καθαρισµό των
εγκαταστάσεων (CIP)
Μέσος όρος κατανάλωσης
νερού στο λεβητοστάσιο
Μέσος όρος κατανάλωσης
νερού για το πότισµα των
εξωτερικών χώρων
Μέσος όρος κατανάλωσης
νερού για την πόση και
χρήση στους χώρους
υγιεινής
Εξοικονόµηση πόρων από
την ετήσια µείωση της
κατανάλωσης νερού

ΛΟΙΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
¾ Θόρυβος και έκλυση θερµικής ενέργειας
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

3

2

12

2

3

3

18

Επίπεδα θορύβου στα
τµήµατα παραγωγής και
στα όρια της εργοστασιακής
εγκατάστασης
Έκλυση θερµικής ενέργειας
στους χώρους παραγωγικής
διαδικασίας
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¾ Εκπαίδευση
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

3

3

18

2

3

2

12

2

3

2

12

2

2

1

12

Αριθµός υπαλλήλων µε
περιβαλλοντική
εκπαίδευση / συνολικό
αριθµό υπαλλήλων
Αριθµός ωρών
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για κάθε
εργαζόµενο ώστε να
διασφαλίζεται σε κάθε
χρονική στιγµή ότι ο
συγκεκριµένος
εργαζόµενος έχει
εκπαιδευτεί επαρκώς.
Αριθµός προγραµµάτων
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για κάθε
εργαζόµενο ώστε να
διασφαλίζεται η επαρκής
του εκπαίδευση
Αριθµός προτάσεων για
βελτίωση της
περιβαλλοντικής
απόδοσης από τους
υπαλλήλους ετησίως

¾ Προµηθευτές – τρίτα µέρη
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

2

3

12

Αριθµός προµηθευτών και
εργολάβων που ασχολούνται µε
περιβαλλοντικά ζητήµατα και
εφαρµόζουν κάποιο ΣΠ∆
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¾ Σχέσεις της γαλακτοβιοµηχανίας µε την τοπική κοινωνία
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

1

2

2

4

2

2

3

12

Αριθµός παραπόνων από
την τοπική κοινωνία
ετησίως
Αριθµός εκδηλώσεων,
περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών και
ενεργειών
περιβαλλοντικής φύσεως
όσον αφορά την τοπική
κοινωνία

¾ Ανακύκλωση
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

3

4

24

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

Ποσότητα πρώτων υλών
και υλικών που
επαναχρησιµοποιούνται
ετησίως
Ετήσιες ποσότητες
ανακυκλωµένων
προϊόντων
(Αποφιάλωση Α και Β)
Ποσότητα υλικών
συσκευασίας που
επαναχρησιµοποιούνται
ή ανακυκλώνονται στο
σύνολο των υλικών
συσκευασίας
Αριθµός προϊόντων ή
συσκευασιών που
φέρουν σαφείς οδηγίες
σχετικά µε την

339

ευαισθητοποιηµένη
περιβαλλοντικά χρήση
τους και τη διάθεση των
συσκευασιών

¾ Ενέργειες βελτίωσης
Συχνότητα µη

Πιθανότητα

Μέγεθος

Περιβαλλοντική

επίτευξης του

αρνητικών

αρνητικών

επικινδυνότητα

στόχου (fi)

επιπτώσεων (Pi)

επιπτώσεων (Si)

(Ri)

2

3

4

24

2

2

4

16

1

4

3

12

1

4

3

12

2

4

3

24

1

2

4

8

1

4

5

20

Ποσοστό
περιβαλλοντικών
στόχων που έχουν
επιτευχθεί από την
γαλακτοβιοµηχανία
Αριθµός οχηµάτων του
στόλου µε τεχνολογία
περιορισµού της
µόλυνσης
Αριθµός ελέγχων και
επιθεωρήσεων που
έχουν ολοκληρωθεί /
αριθµό των
προγραµµατισµένων
επιθεωρήσεων
Αριθµός ευρηµάτων
των επιθεωρήσεων ανά
περίοδο
Αριθµός ασκήσεων
εκτάκτου ανάγκης που
έχουν πραγµατοποιηθεί
/ σύνολο των
προγραµµατισµένων
ασκήσεων
Χρόνος ανταπόκρισης
και περάτωσης των
διορθωτικών ενεργειών
Κόστος λόγω ποινών
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και προστίµων από
παραβάσεις
Ύψος δαπανών των
ενεργειών βελτίωσης
και περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών ως προς

2

2

4

16

το σύνολο του
προϋπολογισµού
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