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Πριν ξεκινήσω την αναφορά µου και την παρουσίαση της διπλωµατικής µου
εργασίας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφερθώ µε λίγα αλλά ουσιαστικά λόγια
σε κάποια άτοµα που συντέλεσαν πάρα πολύ στην επιτέλεση αυτής της εργασίας.
Έτσι αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο Σκιαδά, ο οποίος ήταν και ο
επιβλέπον καθηγητής της εργασίας µου και τον Κύριο Αποστόλου. Η συµβολή και
των δύο στην διεκπεραίωση αυτής της διπλωµατική εργασίας ήταν ιδιαίτερα
σηµαντική, διότι µε βοήθησαν και µε καθοδήγησαν στην αναζήτηση και στην εύρεση
των πηγών εκείνων που µου παρείχαν αξιόλογες και χρήσιµες πληροφορίες για το
αντικείµενο της εργασίας µου. Η βοήθειά τους ήταν καταλυτική σε µεγάλο βαθµό,
διότι αποκόµισα πάρα πολλά στοιχεία από την εµπειρία τους, τα οποία όπου και να
έψαχνα δεν υπήρχε περίπτωση να βρω. Η συνεργασία µας ήταν άψογη. Υπήρχε
απόλυτη συνεννόηση και ελπίζω το αποτέλεσµα να είναι εξίσου αξιόλογο µε την
κοινή προσπάθειά µας. Για άλλη µια φορά ένα µεγάλο ευχαριστώ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτή διπλωµατική εργασία επιτελέσθηκε µε σκοπό τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου
κατά κάποιο τρόπο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός διαχειριστικού
συστήµατος ποιότητας και περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2000
και ISO 14001:1996 σε κάποια επιχείρηση ή οργανισµό. Η αρχική ιδέα για τη
δηµιουργία αυτού του θέµατος προήλθε από την αξία που αποκτά µε το πέρασµα των
χρόνων η ποιότητα και τα διάφορα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στις µέρες µας πλέον καθίσταται αναγκαία η εφαρµογή
της ποιότητας σε κάθε επιχείρηση, πράγµα που παλαιότερα δεν συνέβαινε σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία επιχειρήσεων
στη χώρα µας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα περασµένα χρόνια στην Ελλάδα η έννοια της
ποιότητας και η χρήση και η εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής
διατήρησης ήταν σε χαµηλά επίπεδα χρήσης.
Γρήγορα έγιναν αντιληπτά τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζει κάθε επιχείρηση που
διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας τόσο σε προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες
που τυχόν παρέχει. Μέσω των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και αυτών που
αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, κάθε επιχείρηση που τα υιοθετεί γίνεται
περισσότερο ανταγωνιστική, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε
οµοειδείς επιχειρήσεις. Παράλληλα αυξάνεται η αντοχή και χρησιµότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών της, µε άµεσο αποτέλεσµα την ενίσχυση της
εµπιστοσύνης από τη µεριά των πελατών. Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι η
ποιοτική επιχείρηση είναι αυτή που θα επιβιώσει.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονισθεί ότι η αντίληψη που είχαν αρκετές επιχειρήσεις
παλαιότερα και αρκετά λιγότερες σήµερα, ότι δηλαδή το κόστος για την ανάπτυξη
και την εφαρµογή κάποιου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης είναι υψηλό και άρα ασύµφορο, είναι εντελώς λάθος και αυτό γιατί µε τη
χρήση του κατάλληλου προτύπου τα οφέλη που θα αποκοµίσουν είναι πάρα πολλά
και µε την πάροδο του χρόνου σίγουρα θα υπερκαλύψουν τα έξοδα ανάπτυξης και
εφαρµογής των προτύπων αυτών. Στα κεφάλαια που απαρτίζουν την διπλωµατική
εργασία γίνονται όλα αυτά απόλυτα κατανοητά και βεβαίως περιγράφονται
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λεπτοµερώς όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν αναγκαία την
ύπαρξη κάποιου προτύπου διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Συγχρόνως παρουσιάζονται αναλυτικότατα όλα τα χαρακτηριστικά, η δοµή, τα
στάδια και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρµογή
κάθε προτύπου και πιο συγκεκριµένα για τα πρότυπα ISO 9001:2000 και ISO
14001:1996.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτό το αρχικό στάδιο της εργασίας θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στο
περιεχόµενο κάθε κεφαλαίου που συµπεριλαµβάνεται στην εργασία, παραθέτοντας τα
βασικότερα σηµεία αναφοράς. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να γίνει όσο
γίνεται πιο σαφές το πεδίο που ερευνάται και αναπτύσσεται σε αυτή την εργασία,
καθώς και να επιτευχθεί µια οµαλή και ουσιώδης εισαγωγή του κάθε αναγνώστη σε
όσα αναφέρονται περιληπτικά και θα παρουσιασθούν στην πορεία.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εµπεριέχονται αρχικά ορισµοί της ποιότητας, του
ποιοτικού ελέγχου και καταδεικνύεται η σηµασία τους σε κάθε επιχείρηση και
οργανισµό. Παράλληλα γίνεται αξιόλογη αναφορά στον τοµέα της διασφάλισης
ποιότητας και τη σιγουριά που αυτή παρέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισµό
την έχει υιοθετήσει. ∆εν θα µπορούσε να παραληφθεί σε αυτό το κεφάλαιο η σηµασία
και η αναγκαιότητα της διοίκησης ολικής ποιότητας µε της εφτά βασικές της αρχές,
οι οποίες αποσκοπούν στην πλήρη ικανοποίηση τόσο των εργαζοµένων όσο και των
υπαλλήλων της επιχείρησης. Στις δύο τελευταίες παραγράφούς του κεφαλαίου αυτού
γίνεται πρώτα αναφορά γενικά στην ποιότητα και τη σχέση της µε το περιβάλλον και
ακολούθως δίνονται κάποια βασικά στοιχεία για τον Ελληνικό Οργανισµό
Τυποποίησης (Ε.Λ.ΟΤ) και συγχρόνως παρουσιάζονται οι βασικότερες σειρές
προτύπων διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάµε µε µια σύντοµη παρουσίαση των προτύπων της
σειράς ISO 9000 και των πλεονεκτηµάτων που αποκτά µια επιχείρηση όταν
εφαρµόζει κάποιο πρότυπο της σειράς αυτής. Ακολουθεί µια περιγραφή της
διαδικασίας µετάβασης από την προηγούµενη µορφή στην τωρινή µορφή του
προτύπου ISO 9001:2000. Ακολούθως παραθέτονται τα κύρια γνωρίσµατα του
τελευταίου και τα πλεονεκτήµατα που αυτό παρέχει σε µια επιχείρηση. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι η παράγραφος του κεφαλαίου αυτού που αναφέρεται αναλυτικότατα
στη δοµή αυτού του προτύπου κάνοντας ιδιαίτερη ανάλυση κάθε σταδίου που
εµπεριέχεται στη δοµή του. Το κεφάλαιο αυτό τελειώνει µε µια σύγκριση που
επιτελείται ανάµεσα στα πρότυπα ISO 9001:1994 – 9001:2000 – 14001:1996.
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Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αρχικά µια ιστορική αναδροµή στα
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αµέσως µετά παρουσιάζονται όλα τα
πρότυπα της σειράς 14000 µε συγκρίσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Στο
επόµενο βήµα αναφερόµαστε στα πλεονεκτήµατα που προσδίδει η χρήση κάποιου
προτύπου της σειράς αυτής. Σε αυτή την παράγραφο λαµβάνει χώρα και σύγκριση
του προτύπου ISO 14001 µε άλλα οµοειδή πρότυπα που πιθανόν να χρησιµοποιούν
άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα είναι το πρότυπο BS7750 και το πρότυπο EMAS.
Και σε αυτό το κεφάλαιο είναι αξιόλογη η παράγραφος που ασχολείται µε τη δοµή
του προτύπου ISO 14001:1996, στην οποία αναλύονται σε πολύ καλό βαθµό όλα τα
στάδια εφαρµογής του και οι απαιτήσεις του. Η τελευταία παράγραφος του
κεφαλαίου αυτού αναφέρεται λεπτοµερώς στα στάδια και στις απαιτήσεις που πρέπει
να πραγµατοποιηθούν για τη σωστή εφαρµογή του σε µια επιχείρηση ή οργανισµό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το τρίτο κεφάλαιο
γίνεται µια περαιτέρω αναφορά και µια λεπτοµερέστατη ανάλυση των σταδίων ένα
προς ένα για την σωστή και ολοκληρωµένη εφαρµογή του προτύπου ISO 14001:1996
σε µια επιχείρηση ή οργανισµό.
Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αυτό διότι
αναφέρεται, στη δυνατότητα που έχει µια επιχείρηση να εφαρµόσει παράλληλα το
πρότυπο ISO 9001:2000 και το πρότυπο ISO 14001:1996. Η παράλληλη εφαρµογή
και των δύο προτύπων έχει µια πληθώρα πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο αυτό και που την καθιστούν συµφέρουσα για µια επιχείρηση που
ενδιαφέρεται και για τα δύο πρότυπα.
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται γενικά συµπεράσµατα, τα οποία
εξάγονται από το σύνολο των πληροφοριών που εµπεριέχουν τα προηγούµενα
κεφάλαια. Ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και ένα παράρτηµα µε
διάφορα χρήσιµα σχέδια και µε συγκριτικούς πίνακες µεταξύ των προτύπων ISO
9001:2000 και του προτύπου ISO 14001:1996 και αντιστρόφως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Προσέγγιση Ποιότητας- Περιβάλλοντος

1.1: Ορισµός Και Ιστορική Αναδροµή Της Ποιότητας Και Του
Ποιοτικού Ελέγχου.

Ζούµε σε µια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τον έντονο εµπορικό και οικονοµικό
ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Τα είδη αυτά του ανταγωνισµού στις µέρες
µας έχουν ενταθεί πάρα πολύ διότι, µε την πάροδο των χρόνων οι επιχειρήσεις
εξελίσσονται, αναπτύσσονται και αντιλαµβάνονται ότι στις µέρες εκείνο το
χαρακτηριστικό που κάνει µια επιχείρηση πιο ανταγωνιστική είναι η ποιότητα των
παραγοµένων προϊόντων της και των παρεχοµένων υπηρεσιών της. Αυτό το
φαινόµενο εξηγείται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παραγοµένων προϊόντων
αποβλέπει στην κυριαρχία τους στους πληθυσµούς των λεγόµενων βιοµηχανικά
ανεπτυγµένων χωρών, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητο ένα αρκετά υψηλό επίπεδο
ποιότητας.
Παράλληλα ένας ακόµη σοβαρός λόγος που καθιστά την ποιότητα ως ένα πολύ
σηµαντικό, ίσως και το σηµαντικότερο συστατικό για την επιτυχία µιας επιχείρησης
είναι και το γεγονός ότι από παλιά και κυρίως από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο,
όπου όλη η βιοµηχανία στράφηκε στην παραγωγή πολεµικών προϊόντων, πολλές
επιχειρήσεις δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ποιοτικές προδιαγραφές µε αποτέλεσµα
να αποτύχουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η αποτυχία οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό
στην έλλειψη και στην αδυναµία εντοπισµού και διόρθωσης των ελαττωµάτων.
Εξαιτίας αυτών των αδυναµιών και κατόπιν εκτεταµένων µελετών προέκυψε ο
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ποιοτικός έλεγχος, σκοπός του οποίου ήταν και είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και
η πρόληψη την ελαττωµάτων στα προϊόντα.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να εξηγήσουµε αναλυτικά τι εννοούµε λέγοντας
ποιότητα και ποιοτικό έλεγχο. Ας ξεκινήσουµε αρχικά µε την ποιότητα. Η ποιότητα
καθορίζεται ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών που ικανοποιούν ένα σύνολο αναγκών,
οι οποίες έχουν καθοριστεί κάποιες από αυτές ρητά, ενώ κάποιες άλλες θεωρούνται
αυτονόητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητο να συµβαδίζουν µε τις
απαιτήσεις, να καθιστούν τα προϊόντα κατάλληλα προς χρήση και να µειώνουν όσο
το δυνατό περισσότερο τα ελαττώµατα, έτσι ώστε να είναι οι πελάτες ευχαριστηµένοι
και ικανοποιηµένοι πλήρως. Αυτή η διαδικασία φανερώνει ότι η ποιότητα έχει άµεση
σχέση και εξάρτηση από τον πελάτη, διότι σε τελική ανάλυση αυτός την οριοθετεί.
Είναι χαρακτηριστικό και αυτό προκύπτει από µια στατιστικά έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α και αφορά τους πελάτες ότι αν κάποιος πελάτης είναι
δυσαρεστηµένος θα επηρεάσει αρνητικά άλλους 22. Αν είναι ευχαριστηµένος θα
επηρεάσει θετικά άλλους 8. Άλλο ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει
από αυτή την έρευνα είναι και το ότι το να αποκτήσει µια επιχείρηση ένα καινούριο
πελάτη είναι πέντε φορές πιο δαπανηρό απ’ το να διατηρήσει ένα πελάτη.
Τελειώνοντας µε αυτή την έρευνα

αξιοσηµείωτο είναι ότι για κάθε πελάτη µε

παράπονο υπάρχουν και 26 άλλοι στην ίδια θέση, οι οποίοι όµως κρατούν στάση
αναµονής.
Αναφορικά µε την ποιότητα ένας ακόµα πολύ βασικός τοµέας είναι και το κόστος
αυτής. Είναι αποδεδειγµένο διεθνώς ότι προκειµένου µια επιχείρηση να επιτύχει
µείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του κέρδους είναι
απαραίτητο να κάνει µια µικρή σχετικά επένδυση για την ποιότητα, διότι τελικά αυτό
που κοστίζει περισσότερο είναι η έλλειψη ποιότητας. Αυτό γίνεται κατανοητό από τα
πλεονεκτήµατα που αποκτά µια επιχείρηση, η οποία διαθέτει µια αξιόλογη ποιότητα
στα προϊόντα της. Πιο συγκεκριµένα:
-

µειώνεται το ποσοστό των ελαττωµατικών προϊόντων.

-

µειώνεται το λειτουργικό κόστος.

-

αυξάνεται το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών
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-

αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση το κέρδος της επιχείρησης.

Η παγίδα στην οποία πέφτουν πολλές επιχειρήσεις έχει να κάνει µε το γεγονός ότι
ενώ αποτυγχάνουν να φτιάξουν σωστά το προϊόν τους µε την πρώτη φορά, χάνουν
πολλά χρήµατα και ξοδεύουν πολύτιµο χρόνο για να διορθώσουν τα προϊόντα αφού
όµως προηγουµένως τα έχουν κατασκευάσει λάθος. Συµπερασµατικά µπορούµε να
πούµε ότι το κόστος της ποιότητας δεν βελτιώνει µόνο την ποιότητα µιας επιχείρησης
αλλά και το σύνολο της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος της ποιότητας υπολογίζεται
από κάποια επιµέρους κόστη, όπως είναι το κόστος εκτίµησης που έχει να κάνει µε το
κόστος διατήρησης του επιπέδου της ποιότητας που είδη υπάρχει, το κόστος
πρόληψης που αναφέρεται στο απαραίτητο κόστος προκειµένου να µειωθεί ή και να
αποφευχθεί η παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων, το κόστος εσωτερικών αστοχιών,
το οποίο αναφέρεται στο κόστος της έλλειψης ποιότητας στο εσωτερικό µιας
επιχείρησης προτού τα προϊόντα δοθούν στον πελάτη και το κόστος εξωτερικών
αστοχιών δηλαδή το κόστος που οφείλεται στη µη ικανοποίηση του πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση το κόστος της ποιότητας είναι αναγκαίο να υπολογίζεται γιατί
έτσι προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για το επίπεδο της ποιότητας και αν
καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν προκαθοριστεί. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται
πολύ θετικά η εικόνα της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό χώρο και γενικότερα
ωφελείται η επιχείρηση στο σύνολό της.
Είναι αναγκαίο στο σηµείο αυτό να πούµε κάποια πράγµατα σχετικά και µε τον
ποιοτικό έλεγχο. Αρχικά οι πρώτες επιχειρήσεις ήταν πολύ µικρές και ο έλεγχος
ποιότητας είχε να κάνει µε τον αρκετά µικρό αριθµό τεχνιτών που απάρτιζαν τις
επιχειρήσεις και οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων.
Σταδιακά οι επιχειρήσεις συνεχώς µεγάλωναν και τοποθετούσαν κάποια άτοµα όπως
για παράδειγµα εργοδηγούς και επόπτες, οι οποίοι είχαν σαν βασική τους ασχολία τον
ποιοτικό έλεγχο.
Είπαµε και προηγουµένως ότι ο ποιοτικός έλεγχος έχει σαν στόχο την εξασφάλιση
της ποιότητας και την πρόληψη των ελαττωµάτων στα προϊόντα. Συνοπτικά
µπορούµε να πούµε ότι κατόπιν της παραγωγής ελέγχονται τα προϊόντα διεξοδικά και
εφόσον βρεθούν κάποιες παρατυπίες αναφορικά µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές,
εκτελούνται οι κατάλληλες επανορθώσεις. Όλη αυτή η διαδικασία, δείχνει και µια
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αδυναµία του ποιοτικού ελέγχου , ότι δηλαδή οι τυχόν απαιτούµενες παρεµβάσεις για
τη βελτίωση και την εξασφάλιση της ποιότητας, λαµβάνουν χώρα µετά απ’ τη
διαδικασία της παραγωγής και αφού έχει καταβληθεί το κόστος για την παραγωγή.
Με την πάροδο των χρόνων και µε τη βοήθεια του ποιοτικού ελέγχου έγινε αντιληπτό
από τις επιχειρήσεις, ότι το κλειδί της επιτυχίας για µια επιχείρηση είναι η
εκπαίδευση και η προσαρµογή του προσωπικού στην παραγωγική διαδικασία. Ακόµη
είναι πολύ σηµαντικό, ότι πλέον οι επιχειρήσεις λόγω υψηλού κόστους και εξαιτίας
µη έγκυρου αποτελέσµατος, δεν καταφεύγουν σε ολοκληρωτικό έλεγχο των
παραγοµένων προϊόντων, αλλά βασίζονται σε κάποιες κύριες µορφές του ποιοτικού
ελέγχου που χαρακτηρίζονται και αναπτύσσονται µε τη βοήθεια της στατιστικής. Οι
µορφές αυτές του ποιοτικού ελέγχου είναι: ο στατιστικός ποιοτικός έλεγχος, η
δειγµατοληψία αποδοχής και κάποιες κοινές στατιστικές ελέγχου. Ο έλεγχος
ποιότητας σαν κύρια δοµή του έχει την ακόλουθη: αρχικά καθορίζονται οι
απαιτούµενες προδιαγραφές, ακολούθως επέρχεται σύγκριση και µέτρηση της
παραγωγής µε αυτές τις προδιαγραφές και τέλος γίνονται οι διορθώσεις των
ελαττωµάτων.

1.2:∆ιασφάλιση Ποιότητας.

Αρχικά είναι αναγκαίο να δοθεί ένας ορισµός της έννοιας της διασφάλισης της
ποιότητας. Λέγοντας διασφάλιση ποιότητας εννοούµε το σύνολο όλων εκείνων των
απαραίτητων ενεργειών, οι οποίες είναι είτε προγραµµατισµένες ή συστηµατικές και
οι οποίες θα είναι σε θέση να µας εξασφαλίσουν ένα αξιόλογο επίπεδο εµπιστοσύνης
αναφορικά µε την επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας.
Προκειµένου να εφαρµοσθεί άψογα η διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας και
να προκύψουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα θα πρέπει να γνωρίζουµε κάποια
πράγµατα και κάποιες καταστάσεις. Πρώτα και κύρια είναι βασικό να γνωρίζουµε αν
οι ενέργειες που θα γίνουν παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θα
ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών. Ακολούθως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
µπορούµε

να

προσδιορίσουµε

το

κατά

πόσο

είναι

εφαρµόσιµες

και
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πραγµατοποιήσιµες οι προβλεπόµενες ενέργειες. Παράλληλα απαραίτητη γνώση είναι
και το αν οι ενέργειες που θα εκπονηθούν θα οδηγήσουν τελικά στα επιθυµητά
αποτελέσµατα. Οι ενέργειες που µέχρι τώρα αναφέρουµε και οι οποίες όπως
προαναφέρθηκε θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας µπορεί
να είναι είτε διάφορες πολιτικές και δραστηριότητες είτε ακόµα και κάποιες οδηγίες
και προδιαγραφές.
Η όλη διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας δεν αφορά τον έλεγχο της
ποιότητας, αλλά πραγµατοποιείται πριν την εµφάνιση του γεγονότος και αποσκοπούν
κυρίως στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία κλίµατος σιγουριάς και εµπιστοσύνης τόσο
στη διοίκηση όσο και στους πελάτες ότι τα προκαθορισµένα και τα απαραίτητα όρια
ποιότητας θα τηρηθούν στο ακέραιο. Πάντα θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας τον
προγραµµατισµό, τον έλεγχο και την οργάνωση, διότι µόνο αυτές οι έννοιες θα
συµβάλλουν τα µέγιστα στη σωστή διοίκηση της ποιότητας. Όλα εκείνα τα στοιχείς
που συµπεριλαµβάνονται µέσα σε έννοιες όπως αυτές και κάποιες άλλες όπως για
παράδειγµα το µάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η προµήθεια και η παραγωγή είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να αποτελούν ένα συµπαγές σύνολο και να µην καλύπτει το ένα το άλλο.
Όλα αυτά είναι αναγκαίο να τηρούνται πάντα, διότι σε περίπτωση που αυτό δεν
γίνεται τότε η διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας θα αποτελεί σίγουρα µια
αποτυχία µε τροµερά αρνητικές συνέπειες τόσο στα οικονοµικά της επιχείρησης, όσο
και στον τοµέα της εµπιστοσύνης του πελάτη. Προκειµένου να διασφαλισθεί η
ποιότητα σε µια επιχείρηση είναι απαραίτητη η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η χρήση
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας
καθορίζουν το περιβάλλον ποιότητας της επιχείρησης και έχουν σαν σκοπό την
επίτευξη και τη βελτίωση της ποιότητας στο βέλτιστο δυνατό βαθµό. Για να
υλοποιηθεί αυτός ο σκοπός, τα συστήµατα βασίζονται σε ασφαλείς και αποδοτικές
µεθόδους σε όλους τους τοµείς που καθορίζουν τη δοµή µιας επιχείρησης. Σηµαντικό
ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζει και το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας, το οποίο
αποτελείται από το σύνολο όλων εκείνων των εντύπων, οδηγιών και εγγράφων που
παρέχουν τα συστήµατα ποιότητας.
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1.3: ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η διοίκηση ολικής ποιότητας (∆ΟΠ) είναι µια εξελιγµένη µορφή διοίκησης, µε νέες
προοπτικές και η οποία αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων προϊόντων
ή υπηρεσιών. Προκειµένου η ∆ΟΠ να έχει θετική επίδραση σε µια επιχείρηση, είναι
απαραίτητο να γίνει αποδεκτή απ’ το σύνολο του εργατικού δυναµικού της
επιχείρησης και αυτό διότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι συνυπεύθυνοι για το
παραγόµενο αποτέλεσµα.
Τα βασικά αξιώµατα της ∆ΟΠ είναι τα εξής τρία: η δέσµευση, η συµµετοχή και η
επιστηµονική γνώση. Τα τρία αυτά αξιώµατα τοποθετούνται σε τριγωνική δοµή, όπου
την κορυφή αποτελεί η δέσµευση και τη βάση τα άλλα δύο. Απόρροια αυτών των
αξιωµάτων αποτελούν οι εφτά κύριες αρχές που διέπουν τη ∆ΟΠ. Αυτές είναι οι
ακόλουθες:
-

η αποδοχή των αρχών της ολικής ποιότητας απ’ τα ανώτερα στελέχη µιας
επιχείρησης.

-

η ποιότητα αποτελεί στόχο όλων των τµηµάτων µιας επιχείρησης.

-

όλοι είναι συνυπεύθυνοι για την ποιότητα

-

η αρχή των <<µηδέν ελαττωµατικών>>, που σηµαίνει ότι η ποιότητα
καθορίζεται στο στάδιο της σχεδίασης.

-

εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και µεθόδων.

-

έλεγχος αποτελεσµατικότητας του συστήµατος µε χρήση δεικτών.

-

αναζήτηση µεθόδων βελτίωσης.

Η ∆ΟΠ έχει σαν βασικό της στόχο την απόλυτη ικανοποίηση τόσο των πελατών, όσο
και των εργαζοµένων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς επίσης και την ανάδειξη
της τελευταίας σε µια <<φυσιολογική>> διαδικασία. Το κύριο πλεονέκτηµα από την
εφαρµογή της ∆ΟΠ σε µια επιχείρηση είναι η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας
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µεταξύ των εργαζοµένων αυτής καθιστώντας την επιχείρηση αυτή περισσότερο
ανταγωνιστική και παραγωγική.

1.4: Ποιότητα Και Περιβάλλον.

Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός τοµέας, στον οποίο όλοι οι οργανισµοί που ασχολούνται
µε τη διασφάλιση της ποιότητας δίνουν µεγάλο βάρος τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο
και στην Ελλάδα, είναι ο τοµέας του περιβάλλοντος και η προσπάθεια να συµβαδίζει
και να πληρεί το τελευταίο τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ποιότητας. Για την
επίτευξη

του

στόχου

αυτού

έχουν

αναπτυχθεί

τα

λεγόµενα

συστήµατα

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτά τα συστήµατα προσφέρουν ένα πλαίσιο για τη
διαχείριση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος, έτσι ώστε αυτές να γίνουν
περισσότερο αποτελεσµατικές και πιο ολοκληρωµένες κατά την εφαρµογή των
διαφόρων

επιχειρησιακών

στρατηγικών.

Ένα

βασικό

χαρακτηριστικό

των

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το γεγονός ότι βασίζονται σε
κάποιους κανόνες, οι οποίοι αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των προδιαγραφών
του περιβάλλοντος και τη συµµόρφωσή τους µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και κάποιοι λόγοι, οι οποίοι
οδήγησαν στην ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών. Αρχικά µπορούµε να πούµε ότι
ένας βασικός λόγος είναι να γίνει αντιληπτό πόσο κοντά συνυπάρχουν οι πρακτικές
της περιβαλλοντικής διαχείρισης και οι διαδικασίες ανταπόκρισης στα στοιχεία και
τους κανόνες των προδιαγραφών της διασφάλισης της ποιότητας. Είναι γεγονός ότι το
περιβάλλον αποτέλεσε και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα στο πλαίσιο
λήψης αποφάσεων για πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο. Οι αρχές και οι
προδιαγραφές

του

περιβάλλοντος

συνεχώς

γίνονται

ποιο

πολύπλοκες

και

αλληλοεξαρτώµενες. Οι παραδοσιακοί τρόποι για την προσέγγιση αυτών των αρχών
και των προδιαγραφών παρουσιάζονται σήµερα εξαιρετικά ανεπαρκείς. Παράλληλα
καθώς αυξάνεται διαρκώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσµίως, οι
κανόνες του περιβάλλοντος καθορίζουν και οριοθετούν νέα δεδοµένα για όλες τις
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επιχειρήσεις. Όταν υπάρχει καλή περιβαλλοντικό επίπεδο αυτό δεν σηµαίνει ότι
απλώς τηρούνται οι κανονισµοί και τα νόµιµα όρια, αλλά το βασικότερο είναι ότι
αποκτά νόηµα ο συναγωνισµός και ο όρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
Μειώνοντας τη µόλυνση της ατµόσφαιρας, επιτυγχάνουµε την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης και την εξάντληση λιγότερων πηγών
ενέργειας. Ακόµα βελτιώνεται και εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια µέσα σε ένα
πλαίσιο που οδηγεί και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Όταν και οι µικρές
επιχειρήσεις σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον τότε γίνονται και ποιο
ανταγωνιστικές.
Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι που κατέστησαν απαραίτητη την ανάπτυξη και την
εφαρµογή των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τελειώνοντας την αναφορά
στον τοµέα της ποιότητας- περιβάλλοντος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι βελτιώσεις
που γίνονται στα συστήµατα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερες βελτιώσεις
στο πλαίσιο και στην αποτελεσµατικότητα στον ευπαθή χώρο του περιβάλλοντος.

1.5: ISO-ΕΛΟΤ- Σειρές Προτύπων.

Από όλα όσα έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας κατέχουν εξέχουσα θέση στη διαδικασία ανάπτυξης µιας
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία , ο
διεθνής οργανισµός τυποποίησης (ISO) καθιέρωσε σειρές προτύπων οι οποίες
ανάλογα µε τη φύση κάθε επιχείρησης καλύπτουν τις ανάλογες ανάγκες και
απαιτήσεις αυτής. Στόχος του διεθνούς οργανισµού τυποποίησης είναι η ανάπτυξη
κλίµατος συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο µεταξύ των χωρών, όχι µόνο σε
οικονοµικές δραστηριότητες αλλά και σε τεχνολογικές και επιστηµονικές.
Στην Ελλάδα ο εθνικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την τυποποίηση προϊόντων
και υπηρεσιών είναι ο ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης). Ιδρύθηκε το
1978 και αρχικός του στόχος ήταν η ανάπτυξη ελληνικών προδιαγραφών, αλλά στη
συνέχεια ασχολήθηκε τόσο µε τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων της
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ελληνικής βιοµηχανίας όσο και µε τη χορήγηση έγκρισης στις επιχειρήσεις όταν τα
προϊόντα τους είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει προκαθορίσει. Τέλος,
σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. αποτελεί η τεχνική υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων στον
τοµέα της ποιότητας και εκτός ελληνικών συνόρων.
Τελειώνοντας την περιληπτική αναφορά µας πάνω στην ποιότητα και τους επιµέρους
τοµείς που αυτή περιλαµβάνει, κρίνεται απαραίτητο να γίνει µια παρουσίαση των
κυριοτέρων σειρών των προτύπων που έχει καθορίσει ο διεθνής οργανισµός
τυποποίησης (ISO). Πρώτα και κύρια επιβάλλεται να ειπωθεί ότι ο διεθνής
οργανισµός τυποποίησης (ISO) έχει καθορίσει παγκοσµίως χιλιάδες πρότυπα, τα
οποία στοχεύουν στον έλεγχο και στην πιστοποίηση της ποιότητας σε πάρα πολλούς
τοµείς ανάλογα µε τις αρχές και τις προδιαγραφές που τα διέπουν. Εµείς δεν θα
αναφέρουµε όλες αυτές τις σειρές προτύπων αλλά θα αναφέρουµε πολύ περιγραφικά
τις κυριότερες σειρές, οι οποίες σήµερα αποτελούν και το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος στο χώρο της διασφάλισης της ποιότητας.
Μια από τις βασικότερες, ίσως και η πιο διαδοµένη σειρά προτύπων πιστοποίησης
είναι το ISO 9001: 2000. Άλλη µια ιδιαίτερα σηµαντική σειρά προτύπων διασφάλισης
ποιότητας είναι το ISO 14001:1996. Με αυτές τις δύο βασικές σειρές προτύπων
πιστοποίησης ποιότητας θα ασχοληθούµε αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια αυτής
της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Θεωρητική Προσέγγιση Και Λεπτοµερής Αναφορά Στο
Πρότυπο ISO 9001:2000

2.1: Σύντοµη Παρουσίαση Των Προτύπων Της Σειράς 9000.

Ξεκινώντας την αναφορά µας σχετικά µε το πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας, ISO
9001:2000, καλό είναι να κάνουµε µια µικρή αναφορά στο ISO 9000 και στο
περιεχόµενο αυτού. Το ISO 9000 είναι ένα σύνολο και µια σειρά προδιαγραφών
διεθνούς βεληνεκούς, οι οποίες αναφέρονται σε συστήµατα ποιότητας. Οι
προδιαγραφές αυτές αξιολογούν ένα σύστηµα διοίκησης αναφορικά µε το κατά πόσο
αυτό παρέχει στην αγορά προϊόντα που πληρούν κάποιες προαπαιτήσεις. Με λίγα
λόγια µπορούµε να πούµε ότι οι εταιρείες είναι αυτές που µπορούν να πληρούν τις
προδιαγραφές της σειράς ISO 9000 και όχι τα προϊόντα τους.
Η σειρά του προτύπου ποιότητας ISO 9000 αποτελείται από 5 πρότυπα. Αυτά είναι τα
ακόλουθα και παρουσιάζονται για ιστορικούς λόγους, αφού πλέον το µόνο πρότυπο
που ισχύει στη σειρά του ISO 9000 είναι το ISO 9001:2000. Πιο αναλυτικά τα 5 αυτά
πρότυπα είναι τα παρακάτω:
- ISO 9000 / 1994: Quality Management and Quality Assurance Standards Guidelines for Selection and Use
- ISO 9001 / 1994: Quality Systems - Model for Quality Assurance in Design,
Development, Production, Installation, and Servicing
- ISO 9002 / 1994: Quality Systems - Model for Quality Assurance in Production,
Installation, and Servicing
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- ISO 9003 / 1994: Quality Systems - Model for Quality Assurance in Final
Inspection and Test
- ISO 9004 / 1994: Quality Management and Quality System Elements - Guidelines
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα φανερό ότι το ISO 9000 είναι το κύριο πρότυπο
της σειράς και βοηθά πάρα πολύ στην επιλογή του καταλληλότερου προτύπου,
ανάµεσα στα ISO 9001, 9002, 9003. Το ISO 9004 περιλαµβάνει τις κυριότερες
οδηγίες προκειµένου να αναπτυχθεί και να εφαρµοσθεί ένα σύστηµα του τύπου που
καθορίζεται

από τα ISO 9001, 9002, 9003. Τα ISO 9001, 9002, 9003

χρησιµοποιούνται σαν συµβατικά πρότυπα αναφοράς και η επιλογή γίνεται µε βάση
τους στόχους κάθε επιχείρησης.
Τα πλεονεκτήµατα που αποκτά µια επιχείρηση κατά την εφαρµογή και την
πιστοποίηση ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας µε βάση τα πρότυπα της
σειράς ISO 9000 είναι πάρα πολλά και µπορούµε να τα κατατάξουµε σε δύο
κατηγορίες: τα πλεονεκτήµατα στο εσωτερικό της επιχείρησης και τα εξωτερικά. Τα
κυριότερα εσωτερικά πλεονεκτήµατα είναι τα ακόλουθα:
-Επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας και καλύτερη λειτουργία της
επιχείρησης.
-Μειώνεται δραστικά ο αριθµός των επανεργασιών και των λανθασµένων µεθόδων.
-Το κλίµα στο εσωτερικό της επιχείρησης οµαλοποιείται απόλυτα, διότι βελτιώνεται
η επικοινωνία µεταξύ όλων των τµηµάτων αυτής.
-Ισχυροποιούνται οι δοµές της επιχείρησης.
Τα σηµαντικότερα εξωτερικά οφέλη παρουσιάζονται παρακάτω:
-Η επιχείρηση κατακτά ένα σαφές πλεονέκτηµα έναντι των επιχειρήσεων που δεν
είναι πιστοποιηµένες.
-Η παρουσία του σήµατος της πιστοποίησης στα έγγραφα µιας επιχείρησης, την
καθιστά περισσότερο έγκυρη και της παρέχει µια ιδιαίτερα καλή εικόνα.
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-Αυξάνεται αισθητά το µερίδιο αγοράς, διότι η επιχείρηση καταγράφεται σε διεθνής
καταλόγους των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων και αποκτά διεθνές κύρος.
-Αυξάνεται σηµαντικά το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, αφού υπάρχει σταθερά
υψηλή ποιότητα στα παρεχόµενα προϊόντα και στις υπηρεσίες.

2.2: Η Μετάβαση Στη Σηµερινή Μορφή Του Προτύπου
Πιστοποίησης Ποιότητας ISO 9001:2000.

Σήµερα τα ISO 9001, 9002, 9003, για τα οποία έγινε λόγος στην προηγούµενη
παράγραφο έχουν µετατραπεί και έχουν συµπτυχθεί σε ένα και µοναδικό πρότυπο το
ISO 9001:2000. Αυτή η ενσωµάτωση των τριών αυτών προτύπων οφείλεται στην
ανάγκη για µια νέα και πιο τελειοποιηµένη έκδοση κάποιου προτύπου. Οι παράγοντες
που συνέβαλαν αισθητά σε όλη αυτή τη διαδικασία, προέρχονται τόσο απ’ το
εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και απ’ το περιβάλλον έξω από αυτές. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν οι αδυναµίες του είδη υπάρχοντος προτύπου στην λειτουργία των
επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων αδυναµιών είναι η δηµιουργία
δύσκαµπτων συστηµάτων, απουσία κινήτρων για αύξηση της απόδοσης σε όλους
τους τοµείς των επιχειρήσεων και µη σωστή λειτουργία του προτύπου στον χώρο των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Στην δεύτερη κατηγορία των παραγόντων ανήκουν όλες
εκείνες οι αλλαγές που έγιναν κατά βάση σε παγκόσµιο επίπεδο και οι οποίες
καθιέρωσαν νέα δεδοµένα στην παγκόσµια οικονοµία. Παράδειγµα τέτοιων
παραγόντων είναι, η διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών, η ταχύτατη
πλέον επικοινωνία και η συνεχόµενη ενδυνάµωση του χαρακτήρα της οικονοµίας ως
παγκόσµιας, καθώς επίσης και η αλµατώδης αύξηση του ανταγωνισµού τόσο µεταξύ
των οικονοµιών των διαφόρων χωρών, όσο και µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. Σαν
αποτέλεσµα όλες αυτές οι αλλαγές, έχουν την συνεχόµενη αναδιάρθρωση και τη
χάραξη νέων στρατηγικών κινήσεων από τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να µπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις µε επιτυχία. Ο συνδυασµός όλων αυτών των
παραγόντων οδήγησε στη δηµιουργία του προτύπου ISO 9001:2000, µε άµεσο σκοπό
την ικανότητα των επιχειρήσεων, όχι µόνο να επιβιώσουν στις νέες απαιτήσεις που
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έχουν καθιερωθεί, αλλά και το να καταφέρουν να γίνουν σε παγκόσµιο επίπεδο
περισσότερο ανταγωνιστικές.
Η προγενέστερη έκδοση του προτύπου ISO 9001 ήταν αυτή του 1994. Το
χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης ήταν ότι η διοίκηση κατείχε ένα ιδιαίτερα µικρό
ρόλο, µε αποτέλεσµα να µην ήταν απαραίτητο αυτή να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί
διεξοδικά µε την µελέτη και την επίτευξη της επιθυµητής βελτίωσης. Αξίζει µάλιστα
να σηµειωθεί πως η έκδοση αυτή δεν εθεωρείτο σαν ένα µέσο µεταφοράς µιας
επιχείρησης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτής σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το ISO 9001:2000, έχει σχεδιαστεί µε σκοπό τη µεταφορά της ευθύνης για την
ποιότητα του συστήµατος διαχείρισης σε κορυφαία διοικητική µέριµνα. Αυτό
σηµαίνει ότι αυτοµάτως δίνεται ιδιαίτερη βάση στην επίτευξη της ικανοποίησης του
πελάτη. Ακόµη µε αυτόν τον τρόπο γίνονται απόλυτα κατανοητές οι απαιτήσεις των
πελατών, µε άµεσο αποτέλεσµα να σχεδιάζονται δραστηριότητες, οι οποίες
στοχεύουν αποκλειστικά στην βελτίωση σε όλους τους τοµείς µιας επιχείρησης. Αυτό
το νέο πρότυπο µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες κάθε οργανισµού και κάθε
επιχείρησης και µε την πολύτιµη συµβολή του αναθεωρηµένου πλέον προτύπου ISO
9004 παρέχουν σηµαντικότατη βοήθεια στο στήσιµο και την ανάπτυξη ενός πιο
προσιτού συστήµατος διαχείρισης.

2.3: Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Του Προτύπου ISO 9001:2000.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του νέου αυτού προτύπου, είναι το γεγονός ότι
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα από τον κάθε χρήστη, ενώ παράλληλα παίζει
καθοριστικό ρόλο στο να αποδείξουν οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις ότι
συµφωνούν και ακολουθούν τις κινήσεις και τις στρατηγικές των διοικήσεών τους.
Τα σηµεία εκείνα που µπορούν να θεωρηθούν σαν καινοτόµα είναι τα ακόλουθα:
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-

η διοίκηση κάθε οργανισµού και επιχείρησης αναλαµβάνει µεγαλύτερες
ευθύνες.

-

καθορίζονται και µελετώνται σχολαστικά οι στόχοι της ποιότητας σε κάθε
τοµέα και δραστηριότητα των οργανισµών και των επιχειρήσεων.

-

επιτελείται διαρκής µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

-

επιδιώκεται συνεχώς η περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τοµείς.

-

βελτιώνεται καθοριστικά ο τρόπος διαχείρισης των πόρων µε βάση νέες
απαιτήσεις που υπάρχουν και πρέπει να υλοποιηθούν.

-

Καθορίζονται µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια οι τυχόν επιπτώσεις
κάθε δραστηριότητας στο τελικό προϊόν.

Στο σηµείο αυτό επιβάλλεται να τονιστεί η σηµασία που έχει για ένα οργανισµό ή
επιχείρηση η σωστή και ελεγχόµενη διαχείριση των πόρων, καθώς και η τοποθέτηση
του πελάτη σε κεντρικό παράγοντα σε κάθε δραστηριότητα.
Τα οφέλη που προκύπτουν για µια επιχείρηση, η οποία εφαρµόζει το νέο πρότυπο
ISO 9001:2000 είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά µπορούµε να πούµε ότι η ενσωµάτωση
των απαιτήσεων του νέου προτύπου στη δοµή µιας επιχείρησης είναι πιο εύκολη.
Αυτό συµβαίνει διότι ενώ το νέο αυτό πρότυπο διατηρεί τη γνωστή µέχρι σήµερα
ορολογία, οι αλλαγές που έχουν γίνει, οι οποίες είναι κοµψές, κάνουν αυτή την
ορολογία περισσότερο προσιτή και κατανοητή. Παράλληλα το ISO 9001:2000
παρακινεί τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε ένα χώρο, όπου κυριαρχεί η λεγόµενη
θετική ποιότητα. Όλη αυτή η αλλαγή επιτελείται µε κάποιες πολύ βασικές µεταβολές.
Έχουµε προαναφέρει ότι το νέο πρότυπο παρέχει σηµαντικές δικαιοδοσίες στη
διοίκηση κάθε επιχείρησης αναφορικά µε τη χάραξη της πολιτικής της. Αυτό είναι
βασικότατο στοιχείο διότι λέγοντας πολιτική ποιότητας εννοούµε τη δέσµευση µιας
επιχείρησης για την ποιότητα και όλες εκείνες τις διαδικασίες και τις στρατηγικές που
οδηγούν στην εκπλήρωση της δέσµευσης. Στον καθορισµό της πολιτικής µιας
εταιρείας καθορίζεται αρχικά ο ορισµός του πελάτη και δηλώνεται ο στόχος για την
ικανοποίηση των πελατών. Ακολούθως αναπτύσσονται και αξιολογούνται οι
προθέσεις της εταιρείας να κάνει κάποιες επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας, της
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εκπαίδευσης και της βελτίωσης. Συγχρόνως γίνεται η επιλογή και η πιστοποίηση του
συστήµατος ποιότητας που θα χρησιµοποιηθεί. Τέλος γίνεται αναφορά των τρόπων,
οι οποίοι θα έχουν σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων και τη προστασία του
περιβάλλοντος. Άλλο ένα όφελος του νέου προτύπου είναι το ότι αυτό κάνει τις
επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν πως δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τους
εργαζοµένους τους αποκλειστικά σαν παραγωγικές µονάδες, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για ότι καλό ή κακό συµβαίνει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά ότι
είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι τρόποι που εκτελούνται όλες οι διεργασίες µέσα
σε αυτές.
Σηµαντικό γνώρισµα του νέου προτύπου είναι το ότι δεν απαιτείται επιπλέον κόπος
από την πλευρά των επιχειρήσεων εξαιτίας των αλλαγών που επιτελέστηκαν σε αυτό.
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσαρµόσουν το είδη υπάρχον
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πάνω στις απαιτήσεις τις δικές τους, αλλά και των
πελατών και όχι να φτιάξουν το σύστηµα διαχείρισης πάλι απ’ την αρχή. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να υπάρξει οµαλή προσαρµογή στο νέο πρότυπο είναι η
αυτοσυγκράτηση, η συνεχόµενη ενηµέρωση πάνω στα τεκταινόµενα σχετικά µε το
πρότυπο ISO 9001:2000 και η απουσία του συνδρόµου του πανικού και της βιασύνης
που υπάρχουν σε κάθε νέο σύστηµα, γιατί είναι αναγκαίο κάθε επιχείρηση να
µελετήσει αν τη συµφέρει να αλλάξει το σύστηµά

της, προκειµένου να

ικανοποιηθούν οι νέες προοπτικές και τα νέα δεδοµένα.
Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι το νέο αυτό πρότυπο, έχοντας πάντα σαν βασικό
στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών, βασίζεται πάνω σε διάφορες
διεργασίες, οι οποίες λαµβάνοντας υπ’ όψιν κάποια δεδοµένα οδηγούν στο επιθυµητό
αποτέλεσµα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά συχνά
µάλιστα, το προκύπτον αποτέλεσµα κάποιας διεργασίας αποτελεί τα δεδοµένα της
επόµενης. Το θετικότατο στοιχείο όλης αυτής της αλληλουχίας των διεργασιών είναι
η συνεχής εξέλιξη των διεργασιών, η πλήρης κατανόηση και η υλοποίηση των
απαιτήσεων των πελατών, καθώς και ο εξαντλητικός έλεγχος που διενεργείται σε
κάθε τοµέα του οργανισµού ή της επιχείρησης. Τη µεγαλύτερη ικανοποίηση και
βοήθεια µέσα από αυτή τη διαδικασία αποκοµίζουν οι µικρές επιχειρήσεις διότι έτσι
θα µπορέσουν να δοµήσουν µια σταθερή βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και
ανάπτυξή τους.
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2.4: Η ∆οµή Του Νέου Προτύπου ISO 9001:2000.

Το σηµείο του νέου προτύπου, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση είναι η δοµή του.
Η τελευταία απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Το κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια
κάλλιστα µπορεί να θεωρηθεί σαν µια βασική αρχή ή και απαίτηση του νέου
προτύπου ISO 9001:2000. Εν συντοµία τα κεφάλαια αυτά παρουσιάζονται
ακολούθως:

1.

Πεδίο εφαρµογής.

2.

Υποδείξεις προτύπων.

3.

Περιεχόµενο και ορισµοί.

4.

Απαιτήσεις προς τα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας.

5.

Ευθύνη της διοίκησης.

6.

∆ιαχείριση των πόρων.

7.

∆ιαχείριση διεργασιών.

8.

Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση.

Απ’ όλα αυτά τα κεφάλαια τα βασικότερα είναι τα πέντε τελευταία και είναι και τα
κεφάλαια, τα οποία θα µας απασχολήσουν και θα τα αναπτύξουµε διεξοδικά. Πριν
όµως αρχίσουµε την ανάλυση των πέντε τελευταίων κεφαλαίων ας παρουσιάσουµε
σχηµατικά τη δοµή αυτό του ιδιαίτερα σηµαντικού πρότύπου και κατόπιν θα γίνει µια
σύντοµη αναφορά στα τρία πρώτα κεφάλαια.
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∆ιαρκής Βελτίωση Του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της
ποιότητας

Ευθύνη Της ∆ιοίκησης

Αξιολόγηση, Μέτρηση Της

Πόρων

Απόδοσης

Πραγµατοποίηση

Ικανοποίηση Πελατών

Απαιτήσεις Πελατών

∆ιαχείριση Των

Προϊόν

Προϊόντος
Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας
Είσοδος
∆εδοµένων

Έξοδος

∆ιάγραµµα α: ∆οµή προτύπου ISO 9001:2000.
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Ας δούµε τώρα τα κεφάλαια της δοµής του προτύπου ISO 9001:2000. Αρχικά
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του νέου αυτού προτύπου έχουµε και πει και
προηγουµένως ότι είναι σχεδιασµένο, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε τοµέα
και για κάθε επιχείρηση, όποια και να είναι αυτή. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που
για κάποιους λόγους δεν είναι ευφηκτό να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9001:2000. Σε τέτοιες καταστάσεις επέρχεται πιθανή εξαίρεση της απαίτησης, η
οποία δεν µπορεί να τηρηθεί. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το να γίνει κάποια
εξαίρεση δε σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν παράγει προϊόντα που να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών. Οι ορισµοί και γενικότερα οι όροι που
χρησιµοποιούνται σε αυτό το πρότυπο δεν είναι διαφορετικοί από αυτούς που
εφαρµόζονταν στο ISO 9000. Ενδεικτικά µπορούµε να πούµε ότι µια σηµαντική
αλλαγή στους όρους εντοπίζεται µεταξύ του προτύπου ISO 9001:2000 και του
ISO9001:1994. Έτσι ενώ στο ISO 9001:1994 εφαρµοζόταν η αλυσίδα :

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ.

σήµερα η νέα έκδοση του προτύπου δηλαδή το ISO 9001:2000 ακολουθεί την
παρακάτω αλυσίδα:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ.

Κατόπιν της σύντοµης αναφοράς µας σε διάφορα γενικά στοιχεία που σχετίζονται µε
τα τρία πρώτα κεφάλαια της δοµής του νέου προτύπου κρίνεται αναγκαίο να γίνει µια
αναλυτική περιγραφή των πέντε κυριοτέρων κεφαλαίων που απαρτίζουν τη δοµή
αυτού. Το πρώτο από τα πέντε κεφάλαια µε το οποίο θα ασχοληθούµε αρχικά είναι το
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. Κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να διαθέτει
κάποιο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, προκειµένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
των πελατών της. Βέβαια οι διεργασίες που επιτελούνται σε κάθε επιχείρηση δεν
είναι ίδιες αλλά εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων, όπως για παράδειγµα είναι το
επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, το µέγεθος της επιχείρησης και ο τοµέας
δραστηριοποίησης της. Στόχος των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα αναφορικά µε
το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας είναι να καθοριστούν όλες οι παράµετροι για
τη σωστή εφαρµογή του συστήµατος αυτού, να υπάρχει αλληλουχία µεταξύ όλων των
διεργασιών, να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος των διεργασιών αυτών και των
αποτελεσµάτων τους και η εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων. Θα πρέπει να
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επισηµανθεί ότι στην περίπτωση που κάποια διεργασία ανατεθεί σε φορέα εκτός της
επιχείρησης, τότε επιβάλλεται ο έλεγχος των διεργασιών αυτών από την ίδια την
επιχείρηση. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά µε την τεκµηρίωση του συστήµατος
διαχείρισης ποιότητας παρουσιάζονται ακολούθως:
1.Καθιέρωση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η ανάπτυξη της διοίκησης του συστήµατος
διαχείρισης ποιότητας µε την αξιολόγηση της προόδου που επιτελείται και την
περιγραφή της διαδικασίας διοίκησης αυτού. Ακόµη είναι επιτακτική η ανάγκη της
ύπαρξης σε ικανοποιητικό βαθµό προστασίας και εξασφάλισης εύκολης πρόσβασης
από τους χρήστες στα δεδοµένα του συστήµατος. Όλα αυτά επιτυγχάνονται µε τη
βοήθεια του εγχειριδίου ποιότητας, µε χρήση των πρακτικών από τις διάφορες
συναντήσεις, µε τα δεδοµένα που προέρχονται από τους πελάτες καθώς και από τους
προµηθευτές και µε την υπακοή βέβαια στους αντίστοιχους νόµους.
2.Σύνταξη εγχειριδίων σχετικών µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας.
Σε αυτή την απαίτηση είναι αναγκαίο να εκδοθούν και να διανεµηθούν εγχειρίδια
ποιότητας, έτσι ώστε να γίνει η εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας πιο
εύκολη. Τα έγγραφα αυτά πέρα από την ευεργετική τους δράση στην ευχρηστία του
συστήµατος δίνουν και τις κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά µε το αντικείµενο
στο οποίο η επιχείρηση που τα διανέµει δραστηριοποιείται. Το εγχειρίδιο ποιότητας
πρέπει να περιλαµβάνει την πολιτική της ποιότητας, τους στόχους της ποιότητας, µια
περιγραφή εν συντοµία της επιχείρησης, της ιστορίας της, της δραστηριότητάς της,
καθώς και τις λειτουργικές πολιτικές, οι οποίες ταυτίζονται µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ποιότητας. Τα έγγραφα που χρειάζονται για την εκπλήρωση αυτής της
απαίτησης είναι πέρα από το εγχειρίδιο της ποιότητας, το εγχειρίδιο οδηγιών και
διαδικασιών και διάφορα οργανογράµµατα.
3.Έλεγχος των εγγράφων και των δεδοµένων.
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ελέγχονται και να γίνονται αποδεκτά τα έγγραφα
εφόσον είναι ολοκληρωµένα και επαρκή προτού διανεµηθούν. Τα έγγραφα εκείνα τα
οποία είναι παλαιά και εκτός των απαιτήσεων των νέων συνθηκών οφείλει η
επιχείρηση να διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν. Ανά πάσα στιγµή όλα τα
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έγγραφα επιβάλλεται να είναι έτοιµα, ενηµερωµένα και διαθέσιµα. Είναι αναγκαίο
ακόµη να αναπτυχθούν και να συγκροτηθούν διαδικασίες µέσα στις επιχειρήσεις,
ώστε όλα τα έγγραφα να ταυτοποιηθούν, να αρχειοθετηθούν και εφόσον είναι κάποια
από αυτά άχρηστα να καταστραφούν. Βέβαια σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να
παραληφθεί και το γεγονός ότι πάντα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και
εύκολα προσβάσιµα και µε τις σωστές ενηµερώσεις σε περίπτωση κάποιας αλλαγής.
Στην υλοποίηση αυτού του στόχου σηµαντική είναι η ύπαρξη καταλόγων διανοµών, η
αρχειοθέτηση µε χρήση υπολογιστών για εύκολη πρόσβαση και για ασφάλεια των
δεδοµένων, καθώς και η διατήρηση των αποδείξεων λήψης και αποστολής τόσο
εξωτερικών όσο και εσωτερικών εγγράφων.
4.∆ιατήρηση ελέγχων στα αρχεία της ποιότητας.
Όπως και στην περίπτωση των εγγράφων και των εγχειριδίων γενικότερα της
ποιότητας, έτσι και στα αρχεία της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
καθιερωθούν και να εφαρµοστούν διαδικασίες για τον έλεγχο των αρχείων αυτών. Θα
πρέπει να είµαστε βέβαιοι ότι τα υπάρχοντα αρχεία ποιότητας είναι χρήσιµα. Τόσο τα
εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά αρχεία ποιότητας επιβάλλεται να ενηµερώνονται σε
κάθε αλλαγή που τα αφορά να είναι σωστά ταξινοµηµένα, να είναι εύκολη η
πρόσβασή τους και εφόσον κάποια από αυτά είναι άχρηστα να καταστρέφονται.
Βασικός σκοπός αυτών των αρχείων είναι η απόδειξη της συµµόρφωσης των
προϊόντων και τρων υπηρεσιών της επιχείρησης µε βάση τις απαιτήσεις της εύρυθµης
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Όλα όσα αναφέραµε σχετικά
µε τα αρχεία ποιότητας επιτυγχάνονται µε τη χρήση των εγχειριδίων ποιότητας, µε
την ύπαρξη αρχείων παραγωγής και καταλόγων ελέγχου.
Μετά το κεφάλαιο που αναφέρεται στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας αξίζει να
γίνει µια αναλυτική περιγραφή του κεφαλαίου, το οποίο σχετίζεται µε την ευθύνη
της διοίκησης. Η ευθύνη της διοίκησης είναι σηµαντική και επεκτείνεται στο
µεγαλύτερο µέρος της εφαρµογής του συστήµατος ποιότητας. Το µέγεθος της
ευθύνης φαίνεται από το γεγονός ότι η διοίκηση σε µια επιχείρηση έχει στόχο να
δηµιουργήσει ένα κλίµα εξυπηρέτησης όλων των πελατών της, να δεσµευτεί για την
ανάπτυξη και την περαιτέρω αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ποιότητας, σε
κάθε περίπτωση οφείλει να εξασφαλίζει και να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους
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και να µεριµνά για τη συνεχόµενη βελτίωση και πρόοδο. Ας δούµε τώρα πιο
αναλυτικά τις απαιτήσεις που υπάγονται σε αυτό το κεφάλαιο.
1.Η ικανοποίηση του πελάτη.
Σε κάθε ενέργειά της η επιχείρηση είναι βασικό να συλλέγει πληροφορίες αναφορικά
µε το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και τις επιπλέον ανάγκες τους. Αυτές οι
ανάγκες επιβάλλεται να αποτελούν την πυξίδα της επιχείρησης στην διαδικασία
καθορισµού και χάραξης των ενεργειών της προκειµένου να επιτύχει τον στόχο της
ποιότητας. Βέβαια όλα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ύπαρξης διόδου
επικοινωνίας µεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Προσδιορίζοντας η επιχείρηση τις
απαιτήσεις του πελάτη αποκτά πιο εύκολα την εµπιστοσύνη του και έτσι αυτές
γίνονται περισσότερο κατανοητές. Πέρα από την ιδιαίτερη αξία της επικοινωνίας,
µεγάλη είναι η συµβολή της καταγραφής των παραπόνων, καθώς και των ερευνών
αγοράς, οι οποίες βασίζονται στους πελάτες.
2.Καθιέρωση πολιτικής ποιότητας.
Πάντοτε είναι αναγκαίο να καθορίζεται η πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση.
Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η καταλληλότητα της για τους στόχους της
επιχείρησης, δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις ανάγκες αυτής, διευκολύνεται η
ικανοποίηση των αντικειµενικών στόχων και είναι ποιο εγγυηµένη η προσπάθεια για
συνεχή βελτίωση. Ειδικά η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2000 περιέχει τη
φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης µε διεργασίες, οι οποίες βασίζονται στο γνωστό
κύκλο του DEMING( Σχεδιασµός – Εφαρµογή – Έλεγχος – Ενέργειες βελτίωσης)
.Ενδεικτικά κάποιες τέτοιες διεργασίες είναι η θέσπιση κάποιων δεικτών ποιότητας
στις ποιο βασικές ενέργειες της επιχείρησης, ο εσωτερικός έλεγχος του επιπέδου
επίτευξης της ποιότητας και η διαρκής επίβλεψη του συστήµατος ποιότητας. Όλοι
αυτοί οι στόχοι βοηθούνται σηµαντικά µε διάφορες ανακοινώσεις της επιχείρησης
προς ενηµέρωση των εργαζοµένων, ενώ σηµαντική είναι η προσφορά και τον
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
3.Επιτέλεση σχεδιασµού του πλάνου της ποιότητας.
Σε αυτή την απαίτηση καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία και η διατύπωση των
αντικειµενικών σκοπών της ποιότητας. Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι πρέπει
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να εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι σκοποί αναφέρονται σε λειτουργικούς τοµείς στην
επιχείρηση, ότι υποστηρίζουν την πολιτική της ποιότητας, ότι είναι µετρήσιµοι και
ότι έχουν καθοριστεί µε βάση την πολυπλοκότητα και το εύρος απασχόλησης της
επιχείρησης. Ακόµη χρειάζεται να συµπεριληφθούν κάποιες δραστηριότητες, έτσι
ώστε να υπάρχει συνεχής ανασκόπηση των αντικειµενικών σκοπών. ∆εν θα πρέπει να
παραληφθεί η σπουδαιότητα του σχεδιασµού του συστήµατος διοίκησης της
ποιότητας. Συνοπτικά είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί η ανάπτυξη και η εφαρµογή
του τελευταίου, ενώ κρίνεται σπουδαία και η παράλληλη µελέτη για τη βελτίωση και
τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ο σχεδιασµός όλων αυτών των παραµέτρων θα παρέχει
στην επιχείρηση το πλάνο των απαραίτητων πόρων και θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις διεργασίες στο σύστηµα ποιότητας και τις λειτουργίες εκείνες που αφορούν
κάποια αρχεία για την επαλήθευση αυτών των διεργασιών. Προκειµένου να
επιτευχθεί ο πλήρης σχεδιασµός αυτών των δεδοµένων κρίνεται καθοριστική η
ύπαρξη εγχειριδίου ποιότητας βέβαια, κάποια σχέδια παραγωγής, διαγράµµατα ροής
και χρονοδιαγράµµατα των διεργασιών, αρχεία ποιότητας τόσο για τους
εργαζόµενους όσο και για τις χρησιµοποιούµενες µηχανές καθώς και έγγραφα µαζί µε
οδηγίες ελέγχου και λειτουργίας.
4.Έλεγχος του συστήµατος ποιότητας.
Σε αυτή την απαίτηση συµπεριλαµβάνονται ο καταµερισµός των ευθυνών, των
αρµοδιοτήτων και των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας. Κάθε ενδιαφερόµενος
έχει τις δικές του ευθύνες και αρµοδιότητες. Η διοίκηση καλείται να καθορίζει ένα
υπεύθυνο άτοµο, το οποίο θα καλείται να επιβλέπει τον τρόπο εφαρµογής και
λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. Το άτοµο αυτό θα έχει σαν αντικείµενο
απασχόλησης την παρουσίαση τυχόν παρεµβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας
του συστήµατος και θα δίνει πλήρη αναφορά των παρατηρήσεων του στη ανώτατη
διοίκηση της εταιρείας. Απ’ όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι ο υπεύθυνος θα
µεριµνά και για την ενηµέρωση όλων των τοµέων του συστήµατος σχετικά µε τις
ανάγκες των πελατών. Αναφορικά µε την εσωτερική επικοινωνία, η επιχείρηση
οφείλει να διασφαλίσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα κάνουν ποιο εύκολη την
τελευταία, διότι η επικοινωνία αυτή θα συντελέσει τα µέγιστα στη σωστή και
ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. Τα έγγραφα
εκείνα που θα καταστήσουν δυνατή την εκπλήρωση αυτών των στόχων είναι και εδώ
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το εγχειρίδιο ποιότητας, τα πρακτικά των συσκέψεων, οι περιγραφές των καθηκόντων
και των αρµοδιοτήτων, τα αρχεία ποιότητας, διάφορες ανακοινώσεις στο προσωπικό,
προγράµµατα εκπαίδευσης και πλήρης καθορισµός της δοµής της ιεραρχίας στο
εσωτερικό της επιχείρησης και σε όλες τις βαθµίδες.
5.Αξιποίηση των αναθεωρήσεων της διοίκησης.
Αρχικά επιβάλλεται η αξιολόγηση της συνολικής εφαρµογής του συστήµατος και
προσδιορισµός της χρονικής στιγµής που θα χρειαστεί η βελτίωση αυτού. Συνεχώς
είναι απαραίτητο να υφίστανται διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα υπολογίζουν τα
αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, τις προοπτικές βελτίωσης και συνάµα αξιοποίηση
προηγούµενων ανασκοπήσεων. Ταυτόχρονα είναι σηµαντικό να εφευρίσκονται
συνεχώς νέες ενέργειες για βελτίωση τόσο του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας
όσο και των προϊόντων της εταιρείας. Για να γίνουν όλα αυτά πραγµατικότητα
χρειάζεται

οπωσδήποτε

το

εγχειρίδιο

ποιότητας,

τα

αποτελέσµατα

των

επιθεωρήσεων, κάποιες παρατηρήσεις όπου υπάρχει έλλειψη συµµόρφωσης στα
δεδοµένα του συστήµατος, χρήση κατάλληλων πόρων και ποικίλες ενέργειες που
στοχεύουν στη βελτίωση και διόρθωση τυχόν ατελειών του συστήµατος.
Το επόµενο κεφάλαιο της δοµής του νέου προτύπου, το οποίο χρίζει µιας αναλυτικής
περιγραφής είναι η διαχείριση των πόρων. Η παροχή των απαιτούµενων πόρων σε
κάθε λειτουργία µιας επιχείρησης, πρέπει ν’ αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας µέριµνα
για την τελευταία. Τόσο οι πόροι που φωτογραφίζουν και το επίπεδο της υποδοµής
της επιχείρησης, όσο και το εργασιακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ποιότητα

των

προϊόντων

και

των

παρεχόµενων

υπηρεσιών.

Ακολούθως

παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις που υφίστανται αυτό το κεφάλαιο.
1.∆ιάθεση ανθρωπίνων πόρων.
Η διάθεση των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στην προσπάθεια
της επιχείρησης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Είναι ανάγκη να
υπάρχει σαφής διαχωρισµός και καταµερισµός καθηκόντων µε βάση βέβαια την αρχή
ότι σε κάθε θέση θα επιλεγεί το άτοµο µε την απαιτούµενη εκπαίδευση, την
κατάλληλη εµπειρία και τις ανάλογες ικανότητες. Για να υπάρχει ολοκληρωµένη
διάθεση ανθρωπίνων πόρων είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν µερικές διαδικασίες, οι
οποίες θα στοχεύουν στην ενηµέρωση των εργαζοµένων για την τεράστια σηµασία
32

της υπακοής στην πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση. Ταυτόχρονα αυτές οι
διαδικασίες θα παρουσιάζουν το σύνολο των απαιτήσεων του συστήµατος
διαχείρισης της ποιότητας, ενώ παράλληλα θα επιδεικνύει τόσο τα πλεονεκτήµατα
που προέρχονται από τη συνεχόµενη αύξηση της απόδοσης των εργαζοµένων, όσο
και τα σηµαντικά µειονεκτήµατα στην περίπτωση που υπάρξει έλλειψη
συµµόρφωσης µε την διαδικασία που έχει προκαθοριστεί. Προκειµένου να
εκτελεστούν όλα αυτά τα δεδοµένα σωστά, σηµαντική είναι η συµβολή του
εγχειριδίου ποιότητας, του σωστού καταµερισµού των θέσεων εργασίας, της
διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
καθώς και κάποιων οδηγιών που σε συνδυασµό µε διάφορα αρχεία καθοδήγησης και
καθορισµού των αναγκών του συστήµατος θα φέρουν ένα σπουδαίο αποτέλεσµα στον
τοµέα αυτό.
2.Παροχή υποδοµής υψηλής ποιότητας.
Σε πρώτο στάδιο είναι βασικό να εντοπιστούν οι ανάγκες της επιχείρησης σε πολλούς
χώρους όπως για παράδειγµα είναι οι κτιριακές ανάγκες, οι ανάγκες σε απαραίτητους
εξοπλισµούς, ελλείψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε χρήσιµα λογισµικά και
ίσως ένα πλήθος αναγκών σε τµήµατα υποστήριξης και συντήρησης. Όλοι αυτοί οι
τοµείς αποτελούν την ψυχή κάθε επιχείρησης και οργανισµού και έτσι γίνεται εύκολα
αντιληπτό πως θα πρέπει να είναι άρτια εξοπλισµένοι. Ακολούθως και εφόσον
καταγραφούν όλες οι ανάγκες καλείται η διοίκηση της επιχείρησης να καλύψει στο
µέγιστο δυνατό βαθµό αυτές τις ανάγκες. Για να γίνει πλήρης καταγραφή και
εντοπισµός των αναγκών στους διάφορους χώρους µιας επιχείρησης είναι σπουδαία η
προσφορά και εδώ του εγχειριδίου ποιότητας, της γνώσης των δυνατοτήτων των
µηχανών, η αξιοποίηση και µελέτη των σχεδίων και των προοπτικών ανάπτυξης, των
επενδύσεων και των αντίστοιχων αρχείων που θα πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση.
3.Παροχή ποιοτικού περιβάλλοντος εργασίας.
Ανέκαθεν αλλά κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες πρωταρχική σηµασία δίνεται από την
πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην εξασφάλιση και στον προσδιορισµό κατ’
επέκταση των αναγκών ύπαρξης ενός κατάλληλου περιβαλλοντικού χώρου εργασίας.
Είναι απαραίτητο να εντοπισθούν οι τοµείς εκείνοι σε µια επιχείρηση, στους οποίους
διατηρούνται και αναπτύσσονται προϊόντα ιδιαίτερα ευπαθή µε µεγάλες απαιτήσεις.
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Όλοι οι τοµείς αλλά κυρίως οι παραπάνω θα πρέπει να διακρίνονται από υψηλά
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε περίπτωση που είδη υπάρχουν τέτοια µέτρα δεν
πρέπει οι αντίστοιχες επιχειρήσεις να εφησυχάζουν, αλλά αντιθέτως να κάνουν νέα
σχέδια για ακόµα καλύτερες συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας. Ένα ασφαλές και
υγιές περιβάλλον εργασίας µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει σε µια
επιχείρηση µε πρώτα και κύριο την αύξηση της ατοµικής και κατά συνέπεια και της
συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Τα µέσα για την επίτευξη κατάλληλου
εργασιακού περιβάλλοντος είναι σαφώς το εγχειρίδιο ποιότητας, η ύπαρξη σχεδίων
για την περίπτωση έκτακτων αναγκών, οι διαδικασίες διασφάλισης µέτρων και
υγιεινής, καθώς και µελέτη σχετική µε τους κινδύνους και τη συχνότητα εµφανίσεων
ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας.
Επόµενος σταθµός στην αναλυτική περιγραφή της δοµής του νέου προτύπου
πιστοποίησης ποιότητας, αποτελεί το κεφάλαιο της διαχείρισης των διεργασιών.
Αποτελεί ευθύνη της κάθε επιχείρησης να σχεδιάσει και να εφαρµόσει όλες εκείνες
τις διεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της
επιχείρησης όσον αφορά στη δηµιουργία του προϊόντος και την όσο το δυνατό
καλύτερη προσέγγιση και ικανοποίηση των κανόνων που θέτει το σύστηµα
διαχείρισης της ποιότητας. Προτού γίνει η εφαρµογή των αναγκαίων διεργασιών
πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για τον ολικό έλεγχο και την καταγραφή των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ αυτών των διεργασιών. Οι απαιτήσεις που διέπουν αυτό το
κεφάλαιο παρουσιάζονται παρακάτω:
1.Έλεγχος σχεδιασµού κα υλοποίησης προϊόντος.
Όπως προείπαµε µια επιχείρηση καλείται να καθορίσει τους αντικειµενικούς
ποιοτικούς στόχους για το προϊόν που παράγει. Ακολούθως έρχεται η σειρά της
ανάπτυξης καθορισµένων διεργασιών και πόρων που απαιτούνται για τη δηµιουργία
του προϊόντος. Σε κάθε παρόµοια κατάσταση είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
διάφορες διαδικασίες και αρχεία, που θα έχουν σαν βασικό τους σκοπό τον έλεγχο
και την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσµατος, κατά πόσο δηλαδή αυτό επαληθεύει
τα κριτήρια και τα επίπεδα ποιότητας που είναι επιθυµητά.

34

2.∆ιεργασίες που αφορούν τους πελάτες.
Αρχικά πρέπει να αναγνωριστούν µέσω κάποιων διαδικασιών οι απαιτήσεις
αναφορικά µε το προϊόν, του πελάτη. Συγχρόνως εκτός από αυτές τις απαιτήσεις
υπάρχουν και άλλες που ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος, από
την ίδια την επιχείρηση αλλά και από άλλες εξωτερικές πηγές. Στη συνέχεια καλό θα
είναι να γίνει αξιολόγηση του βαθµού εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων και
ανάλυση απαιτήσεων νοµικής και άλλης φύσης που δεν αφορούν άµεσα τον πελάτη.
Βασικά έγγραφα για τι σκοπό αυτό αποτελούν το εγχειρίδιο ποιότητας, ύπαρξη
κάποιων ερευνών αγοράς και σαφώς καταχωρηµένα αρχεία από παράπονα και
απορίες των πελατών.
Η επιχείρηση οφείλει διαρκώς να ανασκοπεί και να επανεξετάζει τις απαιτήσεις των
πελατών της, προτού δεχθεί κάποιες παραγγελίες από αυτούς. Οι παράγοντες που ανά
πάσα στιγµή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι η σαφήνεια των απαιτήσεων και το
κατά πόσο η επιχείρηση είναι σε θέση να φέρει σε πέρας αυτές. Αν για οποιοδήποτε
λόγο επέλθει αλλαγή στις απαιτήσεις των πελατών, τότε η επιχείρηση έχει χρέος να
αλλάξει και τα αντίστοιχα έγγραφα που συνοδεύουν αυτές τις παραγγελίες. Βασικό
κοµµάτι των διεργασιών που αφορούν τους πελάτες είναι η επικοινωνία µεταξύ
επιχείρησης και πελάτη. Είναι σηµαντική η ανάπτυξη και η εφαρµογή µιας µεθόδου
για την επικοινωνία αυτή. Μέσω αυτής αντλούνται χρήσιµες πληροφορίες για το
προϊόν, καταγράφονται διάφορα παράπονα και επέρχεται καλύτερη συνεννόηση τόσο
στις παραγγελίες όσο και σε τροποποιήσεις αυτών. Προϋπόθεση για την υλοποίηση
αυτών των διεργασιών αποτελούν το εγχειρίδιο ποιότητας, οι µελέτες για την
ικανοποίηση του πελάτη, η αρχειοθέτηση των παραγγελιών και των αλλαγών που
επήλθαν , οι διάφορες διαφηµίσεις, η καταγραφή των παραπόνων και µια πλειάδα
ερευνών αγοράς.
3.Σχεδιασµός και ανάπτυξη.
Σχετικά µε αυτή την απαίτηση αξίζει να τονισθεί ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να
δεσµευθεί και να παρουσιάσει τα σχέδια εκείνα που αφορούν τον έλεγχο και τον
προγραµµατισµό της ανάπτυξης του προϊόντος, που προµηθεύει κάθε µια. Στα σχέδια
αυτά θα είναι καταχωρηµένα όλα τα στάδια και οι διεργασίες της διαδικασίας της
ανάπτυξης, ακόµη θα περιέχονται και οι διαδικασίες που θα έχουν την ευθύνη της
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επαλήθευσης, της ανασκόπησης, της επικύρωσης και της αποδοχής εφόσον
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο είναι η
διασφάλιση µιας άψογης συνεργασίες µεταξύ όλων των οµάδων, οι οποίες
συµµετέχουν στην ανάπτυξη και στο σχεδιασµό και αυτό διότι µόνο έτσι θα υπάρξει
σωστή και ολοκληρωµένη απόδοση και καταµερισµός ευθυνών.
Είναι βασικό να εντοπίζονται και να καταγράφονται τα δεδοµένα που σχετίζονται και
τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και το σχεδιασµό του προϊόντος. Αυτά τα δεδοµένα
αναφέρονται σε πολλούς τοµείς. Πρωταρχικά αφορούν την αξιολόγηση των
απαιτήσεων των πελατών σε επίπεδο επιδόσεων και λειτουργίας της επιχείρησης.
Συνάµα ασχολούνται µε την ικανοποίηση των νοµικών απαιτήσεων που υπάρχουν σε
κάθε ενέργεια του οργανισµού. Συνεχώς όλες αυτές οι απαιτήσεις επανεξετάζονται
και βελτιώνονται, αφού αξιοποιούνται στοιχεία προηγούµενων µελετών σχεδιασµού
και ανάπτυξης. Στη σωστή διεκπεραίωση του εντοπισµού όλων των δεδοµένων
αξιόλογη είναι η συµβολή του εγχειριδίου της ποιότητας, διαφόρων µελετών
σκοπιµότητας, µελετών και αναλύσεων των απαιτήσεων του πελάτη, ΄κάποιων
ερευνών αγοράς, καθώς και η µελέτη του προϋπολογισµού.
Επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην επαλήθευση και την αποδοχή των αρχείων
που ασχολούνται µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προϊόντος. Μόνο µε αυτό
τον τρόπο θα επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της ποιότητας τόσο του προϊόντος, όσο και
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρέπει να γίνεται έλεγχος όλων αυτών των αρχείων,
καθώς µέσα σε αυτά περιλαµβάνονται ποικίλα κριτήρια, τα οποία καθορίζουν και τα
χαρακτηριστικά εκείνα που συνιστούν την καταλληλότητα και την ασφάλεια των
παραγοµένων προϊόντων. Με τη διαδικασία της ανασκόπησης αξιολογούνται τα
αποτελέσµατα και το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, πράγµα το
οποίο συνεπάγεται τον εντοπισµό και την διόρθωση κάποιων λανθασµένων
διαδικασιών. Την ευθύνη της ανασκόπησης αναλαµβάνει µια οµάδα που απαρτίζεται
από άτοµα όλων των τοµέων που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη. Απ’
όλα τα προηγούµενα καταλαβαίνουµε ότι το εγχειρίδιο ποιότητας, τα διάφορα σχέδια
ελέγχου και ανάπτυξης, οι καταγραφές των αρχείων και των αποτελεσµάτων, η
ανάλυση επικινδυνότητας και οι παρατηρήσεις ειδικών, συντελούν στον πλήρη
καταχωρισµό των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη σχεδίαση και την
ανάπτυξη ενός προϊόντος.
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Το επόµενο βήµα µετά και την ανασκόπηση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης,
αποτελεί η επαλήθευση τους. Με την επαλήθευση θα είναι σε θέση η επιχείρηση να
σιγουρευτεί ότι ικανοποιούνται σε ένα σηµαντικό βαθµό οι απαιτήσεις των
δεδοµένων του σχεδιασµού και της ανάπτυξης. Όλα τα εξαγόµενα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από την επαλήθευση, καταγράφονται και συγκρίνονται µε παρόµοιες
προηγούµενες ενέργειες, ενώ επέρχεται ξεχωριστός έλεγχος και από ειδικευµένο
προσωπικό. Σε αυτή εδώ τη διαδικασία σηµαντικός είναι ο ρόλος του εγχειριδίου
ποιότητας, των διαφόρων αρχείων των συγκρίσεων και των δοκιµών επαλήθευσης µε
άλλα βοηθήµατα (π.χ λίστες ελέγχου), καθώς και αναφορών µε εναλλακτικούς
τρόπους υπολογισµών.
Σηµαντικό στάδιο στην απαίτηση σχεδιασµού και ανάπτυξης αποτελεί η επικύρωση
αυτής. Η επικύρωση αν είναι δυνατό πρέπει να επιτελείται πριν γίνει η παράδοση του
προϊόντος ή των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες
και ορισµένες διευθετήσεις, οι οποίες έχουν γίνει εκ των προτέρων και οι οποίες είναι
αναγκαίο να τηρηθούν κατά την επικύρωση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης.
Μόνο µε αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί και θα επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν και οι
υπηρεσίες της επιχείρησης πληρούν τις απαιτήσεις, τόσο του πελάτη όσο και των
δεδοµένων του συστήµατος. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
ολοκληρωµένη επικύρωση, πρέπει να γίνεται µερική και αυτό γιατί µόνο έτσι θα
ενισχυθεί η εµπιστοσύνη σχετικά µε την καταλληλότητα του προϊόντος. Για την
επιτυχία της διαδικασίας της επικύρωσης µια επιχείρηση χρειάζεται το εγχειρίδιο
ποιότητας, µελέτη των προκαθορισµένων προδιαγραφών ποιότητας, ένα πλήθος
ελέγχων και προσοµοιώσεων και βέβαια την αξιολόγηση του αποτελέσµατος και από
εξωτερικούς φορείς.
Τελευταίος σταθµός στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη είναι ο έλεγχος και η σωστή
αντιµετώπιση των αλλαγών που είναι πιθανόν να παρουσιαστούν. Όλες οι αλλαγές θα
πρέπει να αναγνωρισθούν και να καταγραφούν. Στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση,
επαλήθευση και επικύρωση αυτών πριν τεθεί το προϊόν στη διάθεση της αγοράς, ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάζονται και αναλύονται οι επιπτώσεις των αλλαγών στις
συµβάσεις των προµηθειών και σε τυχόν αλληλεπιδράσεις στη σχέση της επιχείρησης
και του προϊόντος. Εάν έχει παραδοθεί το προϊόν και µετά επέλθουν κάποιες αλλαγές,
τότε γίνεται ανάκληση αυτού, εφόσον βέβαια οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άµεσα τις
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βασικές προκαθορισµένες προδιαγραφές. Τα έγγραφα, τα οποία θα βοηθήσουν στη
διεκπεραίωση του ελέγχου των αλλαγών στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη είναι το
εγχειρίδιο ποιότητας, τα ερωτηµατολόγια των πελατών σχετικά µε τις τροποποιήσεις,
κάποιες γραπτές αλλαγές που θα απαιτήσουν οι πελάτες και σαφώς οι αναφορές
ειδικών.
4.Απαιτήσεις των αγορών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί από τις αγορές. Εκτός από τα
προϊόντα είναι βασικό και οι προµηθευτές να αξιολογούνται, να επιλέγονται και να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις τόσο των αγορών όσο και της επιχείρησης. Πριν
από κάθε αγορά είναι χρήσιµο να περιγράφονται όλα τα προϊόντα που είναι υποψήφια
και µε κατάλληλη πληροφόρηση όσον αφορά στις απαιτήσεις για την έγκρισή του, τις
δυνατότητές του και τη δυναµική της επιχείρησης που το κατασκεύασε, να επιλέγεται
το καταλληλότερο. Τα έγγραφα εκείνα, τα οποία προσδιορίζουν τις απαιτήσεις της
αγοράς είναι το εγχειρίδιο ποιότητας, οι περιγραφές των προδιαγραφών των
προϊόντων και τα έντυπα των παραγγελιών.
Αφού συλλεχθούν οι πληροφορίες των αγορών σειρά έχει η επαλήθευση των
προϊόντων που αγοράζονται. Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να
ικανοποιούν, όπως έχουµε πει πολλές φορές τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
αγοραστή και γι’ αυτό το λόγο είναι επιτακτικός ο έλεγχος των προϊόντων. Στον
έλεγχο αυτό πρωτεύοντα

ρόλο κατέχει το εγχειρίδιο ποιότητας, η τήρηση των

κριτηρίων αποδοχής, τα αρχεία που αφορούν τους προµηθευτές και τις εγκαταστάσεις
τους και ίσως κάποιες συµφωνίες µε τους πελάτες για αποδοχή ορισµένων
παρεκκλίσεων.
5.Λειτουργίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και της εκτέλεσης της παραγωγικής διαδικασίας
και της παροχής γενικότερα των υπηρεσιών από την επιχείρηση, πρέπει να
εφαρµόζονται και να τηρούνται κάποιες βασικές συνθήκες, όπως για παράδειγµα
είναι: ο έλεγχος της παραγωγής και των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο έλεγχος των
απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή και τις υπηρεσίες, ο έλεγχος
και η τήρηση των οδηγιών σχετικά µε την χρήση των αναγκαίων µηχανηµάτων, η
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καταγραφή και αξιολόγηση των µετρήσεων και ο σεβασµός των διαδικασιών
αποδέσµευσης, εξυπηρέτησης και παράδοσης. Σκοπός της τήρησης αυτών των
συνθηκών είναι η δραστική µείωση των ελαττωµατικών προϊόντων, η διαρκής
βελτίωση της απόδοσης µε παράλληλη αύξηση του επιπέδου της υποδοµής, η
σωστότερη εκπαίδευση του προσωπικού και σαφώς η πρόληψη ατυχηµάτων. Στην
διαδικασία αυτή συµβάλουν τα µέγιστα το εγχειρίδιο ποιότητας, οι καταγραφές των
αποτελεσµάτων των ποιοτικών ελέγχων, τα αρχεία από τις διάφορες µετρήσεις, οι
αποδεσµεύσεις και το σύνολο των απορριφθέντων προϊόντων.
Κατόπιν των ελέγχων της παραγωγής και των υπηρεσιών, ακολουθεί η επικύρωση
των διαδικασιών της παραγωγής και της παροχής

υπηρεσιών. Αν σε κάποια

περίπτωση οι µετρήσεις δείξουν ότι υπάρχει ασυµφωνία του προϊόντος ή των
παρεχόµενων υπηρεσιών µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, τότε είναι αναγκαία η
επικύρωση των αντίστοιχων διεργασιών. Η διαδικασία της επικύρωσης στοχεύει στο
να αποδείξει ότι οι διεργασίες στο σύνολό τους µπορούν να οδηγήσουν στα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Κατά τη διάρκεια της επικύρωσης των διεργασιών θα
πρέπει να εξασφαλιστεί και η καταλληλότητα του προσωπικού της επιχείρησης για
όσο το δυνατό καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν. Οι προϋποθέσεις,
τις οποίες µια επιχείρηση οφείλει να πληρεί για τη σωστή επικύρωση είναι ένα
εγχειρίδιο ποιότητας, κάποια προκαθορισµένα κριτήρια για την επικύρωση των
διεργασιών και την αποδοχή του κατάλληλου εξοπλισµού και οπωσδήποτε τις
γνώσεις και τις αναφορές των ειδικών.
Άλλος ένας σηµαντικός τοµέας στην απαίτηση της παραγωγής και της παροχής
υπηρεσιών αποτελεί η αναγνώριση και η ανίχνευση του προϊόντος. Όταν καθίσταται
απαραίτητο θα πρέπει να καθιερώνεται η ταυτοποίηση των προϊόντων και η
καταγραφή αυτής. Η όλη διαδικασία της ταυτοποίησης διευκολύνεται µε το
εγχειρίδιο ποιότητας, µε τα αρχεία που αφορούν ελέγχους, απορρίψεις και
αποδεσµεύσεις και γενικότερα µε τη απαραίτητη αρχειοθέτηση στους υπολογιστές.
Στο σηµείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουµε και τη σωστή διαχείριση της
ιδιοκτησίας των πελατών. Εκτός από τα προϊόντα, η επιχείρηση έχει χρέος να
ταυτοποιεί και να προφυλάσσει την ιδιοκτησία κάθε πελάτη. Σε περίπτωση που γίνει
αντιληπτή κάποια απώλεια ή φθορά γενικότερα στη ιδιοκτησία κάποιου πελάτη είναι
άµεση η ανάγκη της γρήγορης πληροφόρησης του τελευταίου. Για να γίνουν όλα
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αυτά σωστά πέρα από το εγχειρίδιο ποιότητας, χρειάζεται να επιτελείται πλήρης
καταγραφή της ιδιοκτησίας κάθε πελάτη και να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας
µεταξύ επιχείρησης και πελάτη σε οποιαδήποτε στιγµή. Μιας και αναφερόµαστε στις
ιδιοκτησίες των πελατών και στην όλη διαδικασία συντήρησης, επιτήρησης και
αποθήκευσής της, κρίνεται ορθό να αναφερθούµε λίγο πιο αναλυτικά στη διατήρηση
του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια τόσο των εσωτερικών ενεργειών, όσο και της
τελικής παράδοσης, καλείται η επιχείρηση να προστατεύει και να διατηρεί το προϊόν.
Η διατήρηση περιλαµβάνει την ταυτοποίηση, τη συσκευασία και την αποθήκευσή
του. Βασικό συστατικό της επιτυχίας αυτής της ενέργειας αποτελεί το εγχειρίδιο
ποιότητας, η τήρηση των οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια, τη συσκευασία και
την αποθήκευση του προϊόντος και οι απογραφές αυτού.
6.Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και µέτρησης.
Σαν πρώτο βήµα είναι η αναγνώριση των απαραίτητων παρακολουθήσεων και
µετρήσεων που πρέπει να γίνουν. Ακολούθως πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες
συσκευές για αυτές τις λειτουργίες. Οι συσκευές κατόπιν ρυθµίζονται και αυτές οι
ρυθµίσεις καταγράφονται. Συνεχώς οι συσκευές επιβάλλεται να προστατεύονται από
ανεπιθύµητες βλάβες και λανθασµένες ρυθµίσεις. Είναι αναγκαία η επανειληµµένη
επιθεώρηση του λειτουργικού αυτών των συσκευών και αυτό διότι οι συσκευές θα
χρησιµοποιηθούν για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων από το
προϊόν. Οι ρυθµίσεις των συσκευών ακολουθούν κανόνες αναφορικά µε τη µέτρηση
που ισχύουν όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Όταν παρατηρηθεί
κάποια µη σωστή λειτουργία σε µια συσκευή, τότε τίθενται σε λειτουργία µηχανισµοί
για την επικύρωση της διαδικασίας µέτρησης και ελέγχου. Η τακτική του ελέγχου
των συσκευών παρακολούθησης και µέτρησης επιτυγχάνεται πιο αποτελεσµατικά µε
τη συµβολή του εγχειριδίου ποιότητας, µε τα αρχεία που αφορούν κριτήρια
αποδοχής, απόρριψης και αποδέσµευσης, µε την τήρηση των προτύπων µέτρησης και
τη σύγκριση των αποτελεσµάτων από άλλες µετρήσεις και µε την πιστή εφαρµογή
των οδηγιών διακρίβωσης.
Το τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό κεφάλαιο που συµπληρώνει την παρουσίαση
της δοµής του νέου προτύπου είναι η µέτρηση, η ανάλυση και η βελτίωση. Είναι
επιτακτική η ανάγκη της παρουσίας σε κάθε επιχείρηση ένα σύνολο διεργασιών που
θα στοχεύουν στη µέτρηση, την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των
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υπηρεσιών που η επιχείρηση παρέχει. Μέσω αυτών των διεργασιών θα αποδεικνύεται
κατά πόσο τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι
σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών. Οι απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν το
κεφάλαιο αυτό είναι οι ακόλουθες:
1.Μετρήση, ανάλυση καις βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος.
Επιβάλλεται η θέσπιση και η διατήρηση των διαδικασιών µέτρησης, ανάλυσης και
προσπάθειας βελτίωσης στο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, ώστε να ελέγχεται και
να αξιολογείται διαρκώς η επιδόσεις του. Όλα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και
των αναλύσεων πρέπει να αξιοποιούνται και να συγκρίνονται µε βάση τα
αποτελέσµατα που θα προέκυπταν σε περίπτωση πλήρους τήρησης των κανόνων και
των απαιτήσεων των πελατών. Βέβαια χρειάζεται η αρχική σχεδίαση του τρόπου που
αυτές οι διεργασίες θα συµβάλλουν στη βελτίωση και την συµµόρφωση του
συστήµατος. Στην πραγµατοποίηση αυτών των επιδιώξεων κάθε επιχείρησης,
σηµαντική είναι η βοήθεια του εγχειριδίου ποιότητας, των στόχων της επιχείρησης
σχετικά µε την ποιότητα, οι συνεχόµενες επιθεωρήσεις των εσωτερικών διεργασιών
και η αξιολόγηση των προµηθευτών.
2.Μέτρηση και ανάλυση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη.
Πρώτα απ’ όλα οφείλει η επιχείρηση να καθορίσει τους τρόπους, µε τους οποίους θα
επιτευχθούν οι µετρήσεις και οι αναλύσεις της ικανοποίησης του πελάτη. Αµέσως
µετά πρέπει να γίνουν αυτές οι διεργασίες και να χρησιµοποιηθούν επαρκώς οι
πληροφορίες που αφορούν την ικανοποίηση κάθε πελάτη. Σε όλα αυτά µεγάλη είναι η
συνεισφορά του εγχειριδίου ποιότητας, των αρχείων ελέγχου και καταγραφής κάθε
επιτυχίας, των αναλύσεων ικανοποίησης των πελατών, καθώς και τα αρχεία που
περιέχουν τις κατεγραµένες αναλύσεις και τα αποτελέσµατα αυτών.
3.Σχεδιασµός και εφαρµογή εσωτερικών επιθεωρήσεων.
Σαν πρώτη κίνηση θεωρείται το στήσιµο κάποιου προγράµµατος επιτέλεσης
εσωτερικών επιθεωρήσεων. Στην όλη εφαρµογή αυτού του προγράµµατος
περιλαµβάνεται η ανάπτυξη µιας διαδικασίας εσωτερικών επιθεωρήσεων. Είναι
επίσης βασικό να σχεδιαστούν και να καθιερωθούν τα κριτήρια επιθεώρησης, καθώς
και ο τοµέας εφαρµογής τους. Με αυτές τις εσωτερικές επιθεωρήσεις είναι δυνατόν
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να εντοπίζονται τα πιο πιθανά προβλήµατα και να διασφαλίζεται η επίλυσή τους.
Στόχος αυτών των διεργασιών θα είναι η πιστοποίηση του βαθµού που το σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας ακολουθεί τις ανάγκες του διεθνούς προτύπου. Υπεύθυνος για
αυτές τις επιθεωρήσεις ορίζεται κάποιος που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και
έχει σαν χρέος την καταγραφή τυχόν παραβάσεων και την επιτήρηση των
παρεµβάσεων που θα γίνουν για τη διόρθωση αυτών των παραβάσεων. Στην πιο
ολοκληρωµένη εφαρµογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων συντελεί πάρα πολύ το
εγχειρίδιο ποιότητας, η αξιοκρατική επιλογή των επιθεωρητών µε αξιολόγηση των
προσόντων τους και οι παρατηρήσεις αυτών τόσο για τις µη συµµορφώσεις όσο και
για τα αποτελέσµατα της προσπάθειας για τη βελτίωση του συστήµατος.
4.Μέτρηση, παρακολούθηση των διεργασιών και των προϊόντων.
Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για αυτό το σκοπό θα πρέπει να είναι οι
καταλληλότερες και όταν επέλθει µια αποτυχία είναι σηµαντικό να έχει προνοηθεί
και να είναι σε επιφυλακή για εφαρµογή, διαδικασίες αποκατάστασης και
εξισορρόπησης αυτής. Αναφορικά µε την παρακολούθηση και τη µέτρηση των
χαρακτηριστικών του προϊόντος, αξίζει να τονισθεί ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι
πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον πελάτη και στη συνέχεια να
καταγραφούν

οι

παρατηρήσεις

και

οι

µετρήσεις.

Στην

όλη

διεργασία

συµπεριλαµβάνεται οπωσδήποτε η ανάπτυξη και η αξιοποίηση διαφόρων δοκιµών
και ελέγχων. Προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία αυτών των µετρήσεων και των
παρακολουθήσεων αποτελεί η παρουσία του εγχειριδίου ποιότητας, των αναλύσεων
των κινδύνων, των διαγραµµάτων ποιοτικού ελέγχου, των διατηρουµένων αρχείων
ποιότητας, των οδηγιών για σωστότερη εκτέλεση των µετρήσεων και των αρχείων
που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα όλων των δοκιµών και των ελέγχων.
5.Έλεγχος µη συµµορφωµένου προϊόντος.
Καθίσταται ιδιαίτερης σηµασίας ο προσδιορισµός του τρόπου, µε τον οποίο θα
αναγνωρίζονται τα µη συµµορφωµένα προϊόντα και του τρόπου που αυτά θα πρέπει
να αντιµετωπίζονται. Όλα τα µη συµµορφωµένα προϊόντα επιβάλλεται να
διορθώνονται, να µην παραδίδονται στους πελάτες και να αποφεύγεται άσκοπη
χρησιµοποίησής τους. Λαµβάνοντας υπόψη την περίπτωση παρουσίας στο σύνολο
των προϊόντων κάποιων που δεν πληρούν όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις,
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οφείλει η επιχείρηση να πραγµατοποιεί επανέλεγχο και να αποδεικνύει ότι τα σωστά
προϊόντα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που έχουν δοθεί στους
πελάτες µη συµµορφωµένα προϊόντα, η κάθε επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για αυτά
έχει υποχρέωση να είναι σε θέση να ελέγχει και να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις από τη
χρήση αυτών. Και σε αυτή την περίπτωση όταν επέλθει επιδιόρθωση των προϊόντων
είναι αναγκαίο να γίνει επανέλεγχος τους για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσής
τους απέναντι στις απαιτήσεις των πελατών. Ο έλεγχος των προϊόντων που δεν
ανταποκρίνονται επαρκώς στις προσδοκίες του συστήµατος ποιότητας γίνεται
ασφαλέστερος και αποτελεσµατικότερος µε το εγχειρίδιο ποιότητας, µε την
καταγραφή των µη συµµορφωµένων προϊόντων και την έκταση της έλλειψης
συµµόρφωσης, µε τα αρχεία συµπεριφοράς των πελατών κατόπιν της ενηµέρωσής
τους και µε ένα αξιόλογο αριθµό επανελέγχων και δοκιµών όλων των προϊόντων.
6.Ανάλυση των πληροφοριών και βελτίωση του συστήµατος ποιότητας.
Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνεται εντοπισµός όλων εκείνων των πληροφοριών που
κρίνονται σπουδαίες για την εκτίµηση και τη βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης
της ποιότητας. Αµέσως µετά γίνεται η παρακολούθηση και η µέτρηση της
καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος αυτού. Οι
πληροφορίες που πιθανότατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες αφορούν τους πελάτες, τους
προµηθευτές, τα προϊόντα και την όλη διαδικασία που ακολουθείται. Ποιο
συγκεκριµένα µπορεί να ειπωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται στο επίπεδο
εκπλήρωσης των απαιτήσεων των πελατών και στις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που
γίνονται στα προϊόντα. Στη σωστή ανάλυση και συλλογή των δεδοµένων πρωτεύοντα
ρόλο κατέχει το εγχειρίδιο ποιότητας, τα αρχεία των επιθεωρήσεων µε τα µη
συµµορφωµένα προϊόντα και τα αρχεία παραπόνων των πελατών.
7.Καθιέρωση διεργασιών βελτίωσης, διορθωτικών ενεργειών και προληπτικών
ενεργειών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα και τις ανάγκες της
ποιότητας, µια ολοκληρωµένη πολιτική ποιότητας, τους αντικειµενικούς στόχους της
ποιότητας και ένα πλήθος διορθωτικών και συνάµα προστατευτικών ενεργειών για να
προωθήσουν και εδραιώσουν τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος ποιότητας. Όταν
εντοπίζεται κάποια παρεκτροπή από τοις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν
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συµφωνηθεί µεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, τότε πρέπει να γίνεται
επανεξέταση των προϊόντων, εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή και
υπολογισµός της χρονικής στιγµής για έναρξη των διορθωτικών ενεργειών. Σκοπός
αυτών των διορθωτικών διεργασιών είναι η εξάλειψη αυτών των µη συµµορφώσεων
των προϊόντων και προφύλαξη από την επανεµφάνισή τους. Το σύνολο των
αποτελεσµάτων αυτών των παρεµβάσεων είναι σηµαντικό να καταγράφονται και να
εξετάζεται η αποτελεσµατικότητά τους, µε παράλληλη εφαρµογή δοκιµών
αξιοπιστίας. Εύκολα αντιλαµβανόµαστε πως είναι πολλή βασική η ανίχνευση των
πιθανών προϊόντων που δεν θα συµφωνούν πλήρως µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις
του συστήµατος ποιότητας. Για να είναι περισσότερο αποτελεσµατικός αυτός ο
εντοπισµός είναι επιτακτική η µελέτη των επιπτώσεων της µη συµµόρφωσης κάποιων
προϊόντων. Σε αυτό το σηµείο κάνουν την εµφάνισή τους οι προληπτικές ενέργειες,
από τις οποίες απαιτείται να λαµβάνουν χώρα την κατάλληλη χρονική περίοδο και
στοχεύουν στην εξόντωση των αιτιών που προκαλούν έλλειψη συµµόρφωσης
µερικών προϊόντων µε τις ανάγκες του συστήµατος και του πελάτη. Και στην
περίπτωση των προληπτικών ενεργειών, έχουµε καταγραφή και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους. Σε αυτή την απαίτηση της καθιέρωσης των διεργασιών
βελτίωσης, των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών εξέχουσα κατέχουν το
εγχειρίδιο ποιότητας, η καταγραφή και η παρουσίαση των µη συµµορφωµένων
προϊόντων, η καταγραφή των παραπόνων των πελατών, η ανάλυση κινδύνου, η πιστή
τήρηση των οδηγιών για ορθή εκτέλεση των δοκιµών αξιοπιστίας, οι αναφορές των
αποτελεσµάτων αυτών των διεργασιών και των επιθεωρήσεων των διοικήσεων και τα
σχέδια των επενδύσεων των επιχειρήσεων.
Κατόπιν της αναλυτικής περιγραφής όλων των κεφαλαίων που απαρτίζουν τη δοµή
του προτύπου ISO 9001:2000 κρίνεται εποικοδοµητική η σχηµατική απεικόνιση ενός
αξιόλογου µοντέλου διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις προδιαγραφές
του προτύπου αυτού. Το σχήµα του µοντέλου αυτού παρουσιάζεται για λόγους
ευκολότερης κατανόησης στο παράρτηµα που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας.
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2.5: Συγκρίσεις Και Αντιστοιχίες Μεταξύ Των Προτύπων ISO
9001/1994 – 9001/2000 – 14001/1996.

Στην έκδοση του προτύπου ISO 9001/1994, αναφέρονται

και

παρουσιάζονται

κάποιες διοικητικές απαιτήσεις, οι οποίες διευκρινίστηκαν και διασαφηνίστηκαν
καλύτερα στην έκδοση 9001/2000. Οι απαιτήσεις αυτές εντοπίζονται στα κεφάλαια 4
έως 8 της δοµής του νέου προτύπου και είναι οι ακόλουθες:
-Σκοπός της διοίκησης είναι η καθιέρωση της πολιτικής της ποιότητας, των
αντικειµενικών στόχων της τελευταίας και ο καθορισµός των αλλαγών που
χρειάζονται σε αυτούς τους τοµείς.
-Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει τους αναγκαίους πόρους και τις ευκολίες για την
ολοκλήρωση του προϊόντος.
-Είναι κυρίαρχης σηµασία η πολιτική ποιότητας να αναπτυχθεί και να κατανοηθεί σε
προπαρασκευαστικά στάδια και όχι σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
-Η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει, ότι η ανάθεση των αρµοδιοτήτων που αφορούν
την ποιότητα, θα γίνει µε βάση την εκπαίδευση, την πείρα και τις δυνατότητες του
προσωπικού.
Οι διαφορές του νέου προτύπου ISO 9001/2000 µε τις προηγούµενες σειρές
παρουσιάζονται παρακάτω:
-Πρώτα απ’ όλα διαθέτει τέσσερα κύρια κεφάλαια έναντι των είκοσι παραγράφων –
απαιτήσεων.
-Αυτές οι είκοσι παράγραφοι παραθέτονται ενσωµατωµένες και θα λειτουργούν
συνολικά µέσα από τις διάφορες διεργασίες.
-Είναι περισσότερο συµβατό µε το πρότυπο ISO 14001.
-∆ίνεται σαφώς µεγαλύτερη έµφαση στους πελάτες και στους εργαζόµενους.
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-Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
-Απαρτίζεται από ένα πλήθος στοιχείων, τα οποία αφορούν τη διοίκηση ολικής
ποιότητας και αποσκοπούν στη διαρκή βελτίωσή της.
-Μια ακόµα ιδιαίτερα βασική διαφορά είναι και η παρουσία σε αυτό νέων
απαιτήσεων όπως για παράδειγµα είναι η ικανοποίηση των πελατών, η ανάπτυξη του
ανταγωνιστικού πνεύµατος και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Βέβαια εκτός από τις διαφορές µε τις προηγούµενες σειρές προτύπων, το νέο πρότυπο
έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε το ISO 9001/1994. Πιο συγκεκριµένα:
-Η πολιτική της ποιότητας πρέπει να προσεγγίζει επαρκώς τους στόχους της
επιχείρησης και τις απαιτήσεις των πελατών.
-Η πολιτική της ποιότητας επιβάλλεται να είναι διαδοµένη και γνωστή µέσω της
επιχείρησης.
-Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την παραχώρηση αποτελεσµατικών πόρων που θα
στηρίξουν το σύστηµα διασφάλισης.
-Συγχρόνως η διοίκηση έχει χρέος για τον περιοδικό έλεγχο του συστήµατος
ποιότητας και της συνεχούς παρακολούθησης της καταλληλότητας και της
αποτελεσµατικότητας αυτού.
Στο παράρτηµα στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται σε πίνακες τα συγκριτικά
στοιχεία µεταξύ των προτύπων ISO 9001/2000 και του ISO 14001/1996 και
αντίστροφα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Θεωρητική Προσέγγιση Και Λεπτοµερής Αναφορά Στο
Πρότυπο ISO 14001:1996.

3.1:Ιστορική Αναδροµή Των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης.

Αρχικά, προτού ξεκινήσουµε την ιστορική αναδροµή της εµφάνισης και της
ανάπτυξης των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι ιδιαίτερα βασικό να
αναφέρουµε κάποια σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτών. Τα συστήµατα που
ασχολούνται µε τη διασφάλιση της ποιότητας στο χώρο που µας περικλείει και ο
οποίος αποτελεί το περιβάλλον µας, αποτελούν ένα τοµέα και µια εξειδίκευση ή και
επέκταση των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, στα οποία έγινε αναφοράς στα
προηγούµενα κεφάλαια. Όπως έχει προαναφερθεί ένας βασικός λόγος που οδήγησε
στην εµφάνιση και στην ανάδειξη της ποιότητας σαν ένα σπουδαίο ίσως και το
σπουδαιότερο κριτήριο για την ανάπτυξη και την επιλογή από τον πελάτη κάποιου
προϊόντος, είναι οι αυξηµένες απαιτήσεις και η εξέλιξη και η µετατόπιση του
ανταγωνισµού. Αυτό σηµαίνει ότι ενώ παλαιότερα οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να
διακριθούν έναντι των ανταγωνιστικών τους πάνω σε θέµατα εµφάνισης, µεγέθους
και τιµής, σήµερα το κλειδί της επιτυχίας είναι η ποιότητα των παρεχόµενων
προϊόντων και υπηρεσιών.
Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε αναφορά στις δυνατότητες και στις προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τη σωστή εφαρµογή και ανάπτυξη των συστηµάτων διασφάλισης
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ποιότητας και πιο συγκεκριµένα έγινα αναφορά στο πρότυπο ISO9001. Όλα όσα
αναφέρθηκαν για το συγκεκριµένο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ισχύουν και για
τα τυποποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, των οποίων η κυριότερη
σειρά προτύπων είναι το ISO14000. Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν τα
συστήµατα αυτά στον τοµέα των επιχειρήσεων στις µέρες µας είναι καθοριστικός και
αυτό γιατί τα µέτρα που επιβάλλεται να λαµβάνονται από κάθε επιχείρηση και
οργανισµό, προκειµένου να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται το περιβάλλον είναι
καθορισµένα µε διεθνείς κανονισµούς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται ολοκληρωτικά
αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η πρόοδος, η ευηµερία, η ανάπτυξη και
η καθιέρωση των οργανισµών και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν αυτούς τους
κανονισµούς. Ο έλεγχος της εφαρµογής και της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε
τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος έχει ανατεθεί σε διεθνείς φορείς και
κυβερνήσεις, έτσι είναι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ιδιαίτερα αυστηροί οι έλεγχοι,
καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται όταν εντοπίζεται ελλιπής ή µη τήρηση των
κανονισµών που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο
οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι στη χώρα µας ακόµα και στις µέρες µας υπάρχουν
εταιρείες στην πλειοψηφία τους µικροµεσαίες, οι οποίες δεν έχουν υιοθετήσει την
εφαρµογή και την ανάπτυξη κάποιου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Όµως σταδιακά ελαττώνεται ο αριθµός αυτών των επιχειρήσεων, αφού δεν είναι
δυνατόν να υπάρχει συνεργασία τους µε οµοειδείς εταιρείες του εξωτερικού και
επιπλέον δεν είναι ευφηκτό να ενισχυθούν και να αντιµετωπίσουν επιχειρήσεις και
οργανισµούς κολοσσούς που είναι σε θέση, µέσω των συστηµάτων διαχείρισης της
ποιότητας των προϊόντων και το σεβασµό απέναντι στο περιβάλλον να έχουν την
υποστήριξη αξιόλογων επιχειρήσεων διεθνούς εµβέλειας.
Η µεγάλη σηµασία των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και γενικότερα της
ανάγκης που υπάρχει για το σεβασµό και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος,
καταδεικνύεται από τις ενέργειες που γίνονται, όπως για παράδειγµα την συνεχώς
αυξανόµενη χρήση προϊόντων που ανακυκλώνονται, τα διάφορα προγράµµατα που
αναπτύσσονται από τις κυβερνήσεις για παροχή χρηµάτων τα οποία στοχεύουν στη
δηµιουργία και την ανάπλαση χώρων πρασίνου και πάρκων. Παράλληλα τα τελευταία
χρόνια δηµιουργούνται ειδικά τµήµατα τόσο σε πανεπιστήµια όσο και σε διάφορα
ινστιτούτα, τα οποία σαν βασικό τους στόχο έχουν την βελτίωση και την εφαρµογή
µεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο σηµείο αυτό είναι σπουδαίο να
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αναφερθεί ότι τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρέχει ένα πλαίσιο για τη
διοίκηση και τον έλεγχο των ευθυνών κάθε επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον.
Μέσω αυτής της διαδικασίας οι επιχειρήσεις γίνονται αποδοτικότερες και
ενσωµατώνουν αυτές τις ευθύνες στην όλη δραστηριότητα της επιχείρησης. Τα
συστήµατα αυτά λειτουργούν κατ’ ανάλογο τρόπο µε τα συστήµατα διαχείρισης της
ποιότητας. Με λίγα λόγια είναι βασικό να καθοριστούν από τη διοίκηση κάθε
εταιρείας οι στόχοι των συστηµάτων αυτών και να είναι βέβαια προσαρµοσµένα στις
δυνατότητες της εκάστοτε επιχείρησης, έτσι ώστε οι στόχοι να µπορούν να
υλοποιηθούν και να ικανοποιήσουν τόσο τους πελάτες, όσο και τους εργαζοµένους
στην επιχείρηση αυτή. ∆εν είναι τυχαίο το αποτέλεσµα που προέκυψε από κάποιες
µελέτες ότι δηλαδή τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην εφαρµογή ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης οφείλονται στις διοικήσεις των εταιρειών, οι οποίες δεν
είναι σε θέση να παράσχουν τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και αυτό φυσικά
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι δεν έχουν καταλάβει πως η ποιότητα
τόσο στα προϊόντα, όσο και στο περιβάλλον είναι µια επένδυση αναγκαία και όχι ένα
έξοδο

στην

παραγωγή

των

προϊόντων.

Η

εφαρµογή

ενός

συστήµατος

περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως και συστηµάτων ποιότητας γενικότερα δεν πρέπει
να χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και βιασύνη για εξοικονόµηση χρόνου. Ένα
αρκετά ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα για την ολοκληρωτική εφαρµογή ενός
συστήµατος ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει από µελέτη διεθνούς
βιβλιογραφίας αξιολογείται σε 7-12 µήνες.
Απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής σχετικά µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι επιβάλλεται κάθε επιχείρηση και κυρίως οι
βιοµηχανίες, να εφαρµόζουν τα κατάλληλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
διότι µόνο µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση µπορούν να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Βέβαια
πρέπει να τονιστεί ότι είναι λάθος οι διοικήσεις των οργανισµών και των
βιοµηχανιών να καθορίζουν πιο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα
χρησιµοποιήσουν µε βάση το κόστος εφαρµογής του. Την τελευταία πενταετία
κυρίως αυτό έχει γίνει αρκετά κατανοητό από τους υπεύθυνους των βιοµηχανιών.
Έχει αναφερθεί και στο προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά αξίζει να αναφερθεί και σε
αυτό ότι τα κέρδη από την ολοκληρωµένη και σωστή εφαρµογή κάποιου συστήµατος

49

πιστοποίησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι κατά πολύ υψηλότερα
από τις επιπτώσεις µιας πρόχειρης και φθηνής εφαρµογής.
Η ανάγκη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης των συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, παρουσιάστηκε εντονότατη τις τελευταίες εφτά δεκαετίες, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως το χρονικό διάστηµα της αλµατώδους εξέλιξης της τεχνολογίας,
η οποία µε τη σειρά της οδήγησε τους ανθρώπους στην αδιάκοπη και χωρίς όρια
εκµετάλλευση του περιβάλλοντος και των πηγών ενέργειας που αυτό διαθέτει.
Σκοπός αυτής της ανόητης συµπεριφοράς του ανθρώπου ήταν και εξακολουθεί να
είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας,
χωρίς να σκέπτεται και να προστατεύει το περιβάλλον που του δίνει τη δυνατότητα
να προοδεύει. Έτσι µε αργό αλλά σταθερό ρυθµό έγινε αντιληπτό πως ήταν ανάγκη
να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικά οι πιο
ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης θέσπισαν νόµους και διατάξεις για τον παραπάνω
στόχο. Αυτές οι διατάξεις στο βασικό τους πλαίσιο εφαρµόστηκαν σε όλες σχεδόν
της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι όλες
αυτές οι διατάξεις αφορούσαν και αφορούν σε µεγάλο βαθµό τα µέτρα που θα πρέπει
να λάβουν οι βιοµηχανίες κυρίως για να εναρµονιστούν µε τους νόµους. Όλα αυτά τα
µέτρα και οι προϋποθέσεις που οφείλουν οι βιοµηχανίες και οι οργανισµοί να
πληρούν καθορίστηκαν πρώτο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης το: BS7750.
Αυτό το πρότυπο αναπτύχθηκε από τον αγγλικό οργανισµό τυποποίησης. Πρόκειται
για ένα ιδιαίτερα βασικό πρότυπο στην εξέλιξη των συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αφού σε αυτό βασίστηκε και αναπτύχθηκε από το διεθνή οργανισµό
τυποποίησης του προτύπου ISO14000. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι το σύστηµα
BS7750 αναπτύχθηκε το 1992, ενώ το πρώτο πρότυπο του διεθνούς οργανισµού
τυποποίησης ISO αναπτύχθηκε το 1996 και είναι το ISO14001.
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι τα συστήµατα που είναι υπεύθυνα για τη
περιβαλλοντική διαχείριση, στην ουσία διαχειρίζονται τις δραστηριότητες εκείνες
µιας επιχείρησης που µπορούν να επιδράσουν και να επηρεάσουν το περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής εκλύονται στο περιβάλλον κάποια απόβλητα υπό
µορφή αερίων, υγρών ή και στερεών. Παράλληλα υπάρχουν επιβαρύνσεις του
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια συντήρησης των εγκαταστάσεων και των
τεχνολογιών υποδοµής. Στο επόµενο σχήµα καταδεικνύεται η σχέση µεταξύ των
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δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στο σηµείο
αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
κάποια άλλα εργαλεία για την επίτευξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ο
περιβαλλοντικός έλεγχος, η περιβαλλοντική ταυτοποίηση όπου ταυτοποιούνται τα
προϊόντα σε λιγότερο ή όχι επιβλαβή , η αξιολόγηση των κύκλων ζωής όπου γίνεται
επεξεργασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάποιου προϊόντος σε όλο τον κύκλο
παραγωγής του, και µερικοί περιβαλλοντικοί δείκτες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΥΛΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΈΚΛΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΗΓΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

∆ιάγραµµα β: Σχέση µεταξύ δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Αν και οι επιχειρήσεις εκλύουν απόβλητα υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ αυτών που
παίρνουν

πρώτες ύλες από το περιβάλλον και εκείνες που δεν το κάνουν. Οι

τελευταίες αντλούν πρώτες ύλες µέσω της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Στο ακόλουθο
σχήµα παρουσιάζεται η σχέση του περιβάλλοντος µε τον ανεφοδιασµό των
επιχειρήσεων.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΛΩΝ
Ανακύκλωση

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ανακύκλωση

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΈΚΛΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανακύκλωση

∆ιάγραµµα γ: Σχέση περιβάλλοντος και ανεφοδιασµού επιχειρήσεων.
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3.2:Παρουσίαση Των Προτύπων Της Σειράς 14000.

Η σειρά των προτύπων 14000 είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µια επιχείρηση, κυρίως
στην εποχή όπου η µέριµνα για την προστασία και την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος είναι κυρίαρχης σηµασίας. Τα πρότυπα αυτής της σειράς όπως και
στην περίπτωση των προτύπων της σειράς ISO9000 είναι ανεπτυγµένα από τον
διεθνή οργανισµό πιστοποίησης ποιότητας. Ο σκοπός της ανάπτυξης των προτύπων
αυτών ήταν για να χρησιµοποιηθούν ως κύριοι µοχλοί στην προσπάθεια εφαρµογής
ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλα τα πρότυπα της συγκεκριµένης
σειράς είναι διεθνώς αναγνωρισµένα και γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να
συµπεριλαµβάνουν δεδοµένα και αρχές απ’ όλες τις χώρες. Τα πρότυπα που
απαρτίζουν τη σειρά ISO14000 φαίνονται ακολούθως:
-

ISO 14001

-

ISO 14004

-

ISO 14010 – ISO 14015

-

ISO 14020 – ISO 14024

-

ISO 14031

-

ISO 14040 – 14043

-

ISO 14060

Στο σηµείο αυτό αξίζει να πούµα κάποια βασικά στοιχεία για κάθε ένα από τα
παραπάνω πρότυπα. Το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο
για κάθε επιχείρηση και οργανισµό, αφού παίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση
την εφαρµογή και την ανάπτυξη ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Μέσω της βοήθειας αυτού του προτύπου η εκάστοτε επιχείρηση και οργανισµός
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γίνονται περισσότερο αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί, διότι έρχονται σε πλήρη
συµφωνία µε τους διεθνείς κανονισµούς, οι οποίοι αφορούν την ποιότητα του
περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα διεθνές
πρότυπο που παρέχει σε µια επιχείρηση µια διαδικασία για τον έλεγχο και τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης µιας επιχείρησης. Το ISO 14004 αποτελεί
ένα σηµαντικό βοήθηµα, το οποίο συµπεριλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες για την όσο
το δυνατό πιο ορθή εφαρµογή του προτύπου ISO 14001. Ένα βασικό γνώρισµα του
προτύπου 14004 είναι ότι από µόνο του δεν πληρεί τις προϋποθέσεις κάποιου
προτύπου πιστοποίησης. Όσο αφορά στα πρότυπα ISO 14010 – 14015 προσδιορίζουν
µε ακρίβεια τις αναλύσεις και τις µετρήσεις που κρίνονται απαραίτητες, ώστε το
εφαρµοζόµενο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης να είναι και να διατηρείται
αποδοτικό και αποτελεσµατικό σε όλη τη διάρκεια ενός εφαρµογής του. Τα πρότυπα
ISO 14020 – 14024 είναι τα βασικότερα µέσα για την εξασφάλιση διαφόρων
σηµαντικών προϋποθέσεων, οι οποίες θα ευνοούν και θα διατηρούν την αρτιότητα
του περιβάλλοντος. Παράλληλα τα πρότυπα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση και τη διαφήµιση του περιβάλλοντος και της αξίας του, συµβάλλοντας µε
αυτό τον τρόπο στην επίτευξη της όσο το δυνατό καλύτερης προστασίας του. Το
πρότυπο ISO 14031 έχει σα βασικό του σκοπό την αξιολόγηση κάθε κίνησης και
προσπάθειας για την ανάπτυξη και εφαρµογή περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ακολούθως τα πρότυπα ISO 14040 – 14043 αποτελούν εργαλεία για τον καθορισµό
και τον προσδιορισµό της βιωσιµότητας και της διάρκειας ζωής κάθε προϊόντος.
Τέλος το πρότυπο ISO 14060 έχει σαν βασικό του στόχο την παροχή πολύτιµης
βοήθειας κατά τη διάρκεια της καταγραφής των προτύπων, ώστε να ληφθούν σε κάθε
περίπτωση υπόψη όλα εκείνα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Όλη αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού µόνο µε αυτή την καταγραφή
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών είναι δυνατό να γίνει ολοκληρωµένη και
αποτελεσµατική ανάπτυξη των προτύπων.
Ο τοµέας της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολύπλευρος και πολυσύνθετος
τοµέας. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό από το γεγονός ότι εκτός από τη σειρά
προτύπων του διεθνή οργανισµού πιστοποίησης ποιότητας (ISO) συµπεριλαµβάνει
και άλλα βασικά πρότυπα εκ των οποίων τα πιο διαδοµένα είναι το πρότυπο BS7750
και το πρότυπο EMAS. Το πρότυπο BS7750, όπως έχει προαναφερθεί είναι ένα
πρότυπο Αγγλικής προέλευσης και είναι το πρώτο πρότυπο περιβαλλοντικής
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διαχείρισης σε παγκόσµιο επίπεδο. Αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των
κυριοτέρων Ευρωπαϊκών προτύπων. Το πρότυπο EMAS δεν εφαρµόζεται σε µεγάλη
κλίµακα, αντιθέτως είναι παραµεληµένο αφού δεν έχει θεσπιστεί ένας κατάλληλος
φορέας αρµόδιος για την ανάπτυξη του προτύπου αυτού. Στα Αγγλικά το πρότυπο
αυτό ονοµάζεται ως εξής: <<Eco – Management and Audit Scheme >>.

3.3: Οφέλη Που Παρέχει Η Χρήση Της Σειράς Προτύπων ISO
14000.

Πρώτα και κύρια προτού αναφέρουµε τα οφέλη της χρήσης των προτύπων της σειράς
ISO 14000, θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές από κάθε εταιρεία και οργανισµό ότι
βασικός στόχος των προτύπων αυτής της σειράς και κυρίως του ISO 14001 είναι η
πιστοποίηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρησιµοποιεί η
εταιρεία ή ο οργανισµός. Άρα

σηµαντικό κριτήριο για την ανάπτυξη και την

εφαρµογή ενός τέτοιου προτύπου πρέπει να είναι ο παραπάνω στόχος και όχι µόνο τα
οφέλη αυτών των προτύπων. Βέβαια τα οφέλη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο για την
εφαρµογή ενός προτύπου ειδικά στην εποχή µας και κυρίως στη χώρα µας, όπου
ακόµα υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που δεν έχουν αναπτύξει κάποιο σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ας παρουσιάσουµε τώρα αναλυτικά τα σηµαντικότερα
οφέλη για µια επιχείρηση των προτύπων της σειράς ISO 14000:
-

Επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε τους διεθνείς κανονισµούς για την προστασία και
τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και άρα υπάρχει σηµαντική µείωση των
προστίµων από παραβάσεις των κανονισµών της επιχείρησης. Παράλληλα τα
πρότυπα της σειράς αυτής συντελούν στο να αποβληθεί από τους κόλπους της
επιχείρησης η αβεβαιότητα, αφού τα πρότυπα αυτά επιτυγχάνουν την ορθότερη
διοίκηση και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των συνεπειών της επιχείρησης στο
περιβάλλον.

-

Η επιχείρηση γίνεται συνεχώς όλο και πιο ανταγωνιστική σε σχέση µε αυτές που
δεν χρησιµοποιούν κάποιο πρότυπο πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης,
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διότι αυξάνεται ο αριθµός τόσο των πελατών όσο και των επενδυτών. Η σωστή
περιβαλλοντική διαχείριση και ή όλη ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών
αποτελεί ένα από τα βασικότερα αιτήµατα των πελατών και των επενδυτών.
-

Η επιχείρηση ή ο οργανισµός που εφαρµόζει ένα τέτοιο πρότυπο, έχει την άνεση
να συνεργάζεται µε τις διεθνείς επιχειρήσεις του ίδιου τοµέα, ενώ ταυτόχρονα
λαµβάνει µια πληθώρα επιχορηγήσεων µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
επιχορηγήσεις για να δοθούν επιβάλλουν την ύπαρξη κάποιου προτύπου
πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

-

Οι πηγές ενέργειας του περιβάλλοντος αξιοποιούνται ορθότερα και πιο
οικονοµικά, αφού κατασκευάζονται προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και
κυρίως

-

ανακυκλούµενα.

Ελαχιστοποιούνται τα έξοδα για την ασφάλιση µιας επιχείρησης σε περίπτωση
εκτάκτων καταστάσεων και κινδύνων, όπως για παράδειγµα η πυρκαγιά, αφού τα
πρότυπα της σειράς αυτής συµπεριλαµβάνουν ένα πλήθος µέτρων για την
αντιµετώπιση τέτοιων δύσκολων και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων.

-

Η απόδοση του προσωπικού αυξάνεται αισθητά, διότι λαµβάνει µέρος στην όλη
διαδικασία παραγωγής ολοκληρωτικά το εργατικό µε την υποστήριξη βεβαίως σε
αξιόλογο βαθµό της διοίκησης. Η αύξηση της απόδοσης οφείλεται οπωσδήποτε
και στις άψογες και υγιεινές εργασιακές συνθήκες που προβλέπονται από τα
πρότυπα αυτά.

-

Η κατάρτιση του προσωπικού σε κάθε κλάδο και σε κάθε επίπεδο γίνεται
αρτιότερη και πιο αποτελεσµατική και έχει σαν βασικό της στόχο την πρόληψη
για την προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος.

-

Άλλο ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η εξοικονόµηση χρηµάτων στην εταιρεία,
µέσω της εφαρµογής και της ανάπτυξης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτή η
οικονοµία µπορεί να προκύψει µε αλλαγές σε τοµείς µιας επιχείρησης, όπως για
παράδειγµα στο σχεδιασµό των προϊόντων, στη διάθεση των αποβλήτων, στην
αξιολόγηση της αποδοτικότητας, στην υποδοµή και στον τρόπο συσκευασίας των
προϊόντων. Αυτή σχέση της εξοικονόµησης χρηµάτων και της σωστής
περιβαλλοντικής διαχείρισης µιας επιχείρησης φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα.
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∆ιάγραµµα δ: Σχέση εξοικονόµησης χρηµάτων και σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Απ’ όλη αυτή την παρουσίαση των θετικών επιπτώσεων των προτύπων της σειράς
ISO 14000 και κυρίως του προτύπου 14001 σε µια επιχείρηση, καταλαβαίνουµε ότι
αυτά τα πρότυπα εξελίσσουν και αναβαθµίζουν την εικόνα µιας επιχείρησης.
Κατόπιν της αναφοράς των προτερηµάτων σε µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί
κάποιο πρότυπο της σειράς 14000 και κυρίως του προτύπου ISO 14001 αξίζει να
γίνει τώρα µια σύγκριση µεταξύ του προτύπου αυτού και των προτύπων BS7750 και
EMAS. Έχει γίνει και προηγουµένως µνεία ότι το πρότυπο BS7750 αποτέλεσε τη
βάση για την ανάπτυξη των προτύπων ISO 14001 και EMAS, πράγµα το οποίο
σηµαίνει ότι και τα τρία πρότυπα θα έχουν σηµαντικές οµοιότητες στη δοµή και την
εφαρµογή τους. Εκτός όµως από τις οµοιότητες έχουν και κάποιες διαφορές. Πιο
συγκεκριµένα οι διαφορές του προτύπου BS7750 και του προτύπου ISO 14001
εντοπίζονται στα ακόλουθα σηµεία:
- Σε αντίθεση µε το πρότυπο BS7750 το ISO14001 µεριµνά για την πρόληψη και τη
σωστή αντιµετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων καταστάσεων και άρα προστατεύει
αποτελεσµατικότερα το περιβάλλον από τυχόν εστίες µόλυνσης.
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- Παράλληλα το πρότυπο ISO14001 είναι πιο καινούριο µε αποτέλεσµα να είναι
περισσότερο άρτιο και να συµπεριλαµβάνει αναλυτικά τους σκοπούς εφαρµογής
κάποιου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Άλλη µια σηµαντική διαφορά έγκειται στο ότι το BS7750 δεν προϋποθέτει από µια
επιχείρηση

ή

κάποιο

οργανισµό

να

έχει

εφαρµόσει

κάποιο

σύστηµα

περιβαλλοντικής διαχείρισης προτού γίνει η ανάπτυξη αυτού.
Ας δούµε τώρα και τις διαφορές που υφίστανται µεταξύ των προτύπων ISO14001 και
EMAS.
- Το πρότυπο ISO14001 έχει σαν ένα βασικό µέληµά του την ενηµέρωση του κοινού
για τις προσπάθειες που γίνονται και που πρόκειται να γίνουν για την προστασία
και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Αντίθετα το πρότυπο EMAS επιβάλλει την
ολική παρουσίαση στο κοινό της δοµής και του τρόπου ανάπτυξης του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Το ISO14001 σε αντίθεση µε το πρότυπο EMAS δεν επιβάλλει στη διοίκηση της
επιχείρησης ή του οργανισµού που αναπτύσσει κάποιο σύστηµα περιβαλλοντικής
διαχείρισης, να κρατά αρχείο και να το ενηµερώνει διαρκώς για τις τυχόν
επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος από τη λειτουργία της επιχείρησης ή του
οργανισµού.
- Τέλος το ISO14001 απαιτεί την ικανοποίηση από την επιχείρηση των αναγκών των
προµηθευτών και των πελατών, ενώ το πρότυπο EMAS παρέχει στην επιχείρηση τη
δυνατότητα να ελέγχει ενός δραστηριότητες των προµηθευτών και να τις αξιολογεί
στο αν καλύπτουν τις προδιαγραφές της επιχείρησης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι συµφωνίες και οι διαφορές
µεταξύ αυτών των τριών προτύπων. Αξίζει να σηµειωθεί απ’ όλα τα παραπάνω ότι οι
διαφορές µεταξύ των προτύπων δεν αξιολογούνται ως διαφορές µεγάλης σηµασίας.
Θα παρουσιάσουµε τώρα δύο σηµαντικά διαγράµµατα από στατιστικά στοιχεία, τα
οποία συνέλεξε ο Reinhard Peglau, ο οποίος ανήκει στην οµοσπονδιακή υπηρεσία
περιβάλλοντος της Γερµανίας.
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∆ιαγράµµατα ε – ζ: Στατιστικοί αριθµοί και ποσοστά χωρών που εφαρµόζουν το πρότυπο ISO
9001:2000 ή το πρότυπο EMAS ή και τα δύο.

Στα διαγράµµατα αυτά παρουσιάζεται αναλυτικά στατιστικοί αριθµοί χωρών εκ των
οποίων κάποιες έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραµµένες στο πρότυπο ISO14001
και άλλες στο πρότυπο EMAS. Ορισµένες βέβαια έχουν υιοθετήσει και τα δυο
πρότυπα. Από τα διαγράµµατα αυτά, τα οποία συµπεριλαµβάνουν στοιχεία µέχρι τον
Ιούνιο του 2002, προκύπτει εύκολα το συµπέρασµα ότι είναι πολύ µεγαλύτερος ο
αριθµός των χωρών που είναι πιστοποιηµένες σε ικανοποιητικό ποσοστό από το
πρότυπο ISO 14001 σε σχέση µε τις χώρες που χρησιµοποιούν το πρότυπο EMAS.
Στο παραπάνω διάγραµµα που αφορά το πρότυπο ISO 14001 θα πρέπει να σηµειωθεί
µια διόρθωση στο νούµερο του Βελγίου που είναι 255 και όχι 130. Τελειώνοντας την
αναφορά µας στα διαγράµµατα αυτά είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και
χώρες που δεν φαίνονται στο διάγραµµα του προτύπου ISO 14001 ενός είναι για
παράδειγµα η Ελλάδα µε αριθµό 66,η Τουρκία µε αριθµό 91, η Πορτογαλία µε
αριθµό 88, το Ισραήλ µε αριθµό 75, η Νέα Ζηλανδία µε αριθµό 63, η Σλοβακία µε
αριθµό 73, το Ιράν µε 44, η Κολοµβία µε 41, το Βιετνάµ µε 33, η Κόστα Ρίκα µε 30,
η Ουρουγουάη µε29, η Λιθουανία µε 25, η Εσθονία µε 24, η Χιλή µε 17, η Ρωσία µε
14, η Κροατία και το Πακιστάν µε10, η Βενεζουέλα µε 9, η Τυνησία µε 8, η
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Βουλγαρία, το Μαρόκο, η Σαουδική Αραβία και η Ζιµπάµπουε µε 6, η Βολιβία, το
Λίβανο, η Νιγηρία, η Ρουµανία και η Συρία µε 5, η Κύπρος, η Λετονία και το
Πουέρτο Ρίκο µε 4, η Αλγερία, η Κένυα, το Μαρόκο, το Κουβέιτ και το Οµάν µε 3, η
Ανδόρα, το Μπαχρέιν, το Καµερούν, το Εκουαδόρ, η Γουατεµάλα, η Ισλανδία, η
Μάλτα, το Κατάρ και η Γιουγκοσλαβία µε 2, η Τζαµάικα, το Καζακστάν, η
Παλαιστίνη, η Παραγουάη και η Ουκρανία µε 1.

3.4: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά Και Η ∆οµή Του Προτύπου ISO
14001.

Προτού αναφερθούµε σε

κάποια βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου ISO

14001:1996 θα παραθέσουµε τα κυριότερα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν
από ενός υπεύθυνους για την εφαρµογή και την ανάπτυξη ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε επιχείρηση και οργανισµό. Είναι σαφές ότι
επιβάλλεται η µελέτη και η κατανόηση όλων εκείνων των εγγράφων που αφορούν τα
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διότι µόνο µε αυτό τον τρόπο θα είναι
σωστή και πλήρης η εφαρµογή κάποιου τέτοιου συστήµατος. Το αµέσως επόµενο
βήµα είναι η άψογη συνεργασία και η παροχή υποστήριξης από τη διοίκηση και
γενικότερα τα υψηλόβαθµα στελέχη των επιχειρήσεων ενός υπεύθυνους ανάπτυξης
των συστηµάτων αυτών. Άλλο ένα σηµαντικό εργαλείο που συµβάλλει στη πιο
ολοκληρωµένη εφαρµογή ενός συστήµατος είναι η συνεργασία των αρµοδίων στην
εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισµό, µε ανεξάρτητους συµβούλους, οι οποίοι διαθέτουν
ανάλογη εµπειρία από προηγούµενες εφαρµογές συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να κάνει σωστή επιλογή
συµβούλων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός αξιολογούνται οι προσωπικές
συστάσεις, οι κατάλογοι των συµβούλων, γίνεται επιλογή σε περιβαλλοντικές λέσχες
και σε ενώσεις συµβούλων, λαµβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά και εµπορικά
περιοδικά, ζητούνται πληροφορίες από τη βιοµηχανική ένωση, στην οποία ανήκει η
επιχείρηση. Τα προσόντα κάθε συµβούλου ελέγχονται είτε από προηγούµενες
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εµπειρίες της επιχείρησης, είτε από τη συµµετοχή του σε άλλες, καθώς και από το
επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν λάθη από
τυχόν έλλειψη πείρας.
Συγχρόνως κρίνεται αναγκαίο να δηµοσιοποιηθεί η πολιτική που πρόκειται να
ακολουθηθεί για την προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος στο κοινό,
διότι έτσι θα υπάρξει συµµόρφωση µε τους υπάρχοντες διεθνείς κανονισµούς. Κάθε
επιχείρηση έχει υποχρέωση να εντοπίσει τις τυχόν διαδικασίες που ακολουθεί και οι
οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τους νόµους για την προστασία του περιβάλλοντος
και να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση και τη συµµόρφωση αυτών των
διαδικασιών. Αποτελεί

κλειδί

για τη σωστή ανάπτυξη

ενός συστήµατος

περιβαλλοντικής διαχείρισης η άρτια ενηµέρωση των εργαζοµένων σε κάθε
επιχείρηση και ο καθορισµός του ρόλου του κάθε εργαζοµένου. Για να επιτευχθεί
βέβαια αυτό είναι αναγκαία η υλικοτεχνική υποστήριξη του προσωπικού από τη
διοίκηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης.
Το πρότυπο ISO 14001 απαρτίζεται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά, στα οποία
πρέπει κάθε επιχείρηση και οργανισµός να προσαρµόζεται και να τα λαµβάνει υπόψη
και τα οποία ταυτίζονται µε τα παραπάνω στάδια ανάπτυξης ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
-

∆ιάφορες γενικές απαιτήσεις.

-

Κάποια πολιτική για την προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος,
κοινοποιηµένη στο κοινό που απευθύνεται η επιχείρηση.

-

Προγραµµατισµός για τη σωστή εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής. Με τον
προγραµµατισµό θα καθοριστούν και θα βελτιωθούν οι πτυχές και οι στόχοι
της επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

-

Εφαρµογή και ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Η σωστή λειτουργία του συστήµατος προϋποθέτει την επαρκή
επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της επιχείρησης.

-

Ύπαρξη ελέγχου και διόρθωση τυχόν ατελειών και λαθών στο στάδιο της
ανάπτυξης και της εφαρµογής του προτύπου.
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-

∆ιοικητική µέριµνα και αυξηµένη παροχή τόσο υλικοτεχνικής όσο ηθικής
βοήθειας στο υπεύθυνο προσωπικό. Μέσω της διοικητικής µέριµνας και των
αναθεωρήσεων καθορίζονται το ποσοστό και ο βαθµός βελτίωσης ανάλογα
βέβαια µε τα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα.

Απ’ όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συµπεραίνουµε ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις
να προσδιορίσουν επακριβώς τα στοιχεία τους εκείνα, τα οποία αντιτίθενται στην
υπάρχουσα νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και να τα συµµορφώσουν
ακολούθως µε βάση τους κανονισµούς και τους νόµους αυτούς. Συγχρόνως είναι
ιδιαίτερα βασικό να καθοριστούν οι στόχοι της εταιρείας που σχετίζονται µε την
εξέλιξη και το σεβασµό του περιβάλλοντος και να καθιερωθεί ένα διοικητικό
πρόγραµµα, το οποίο θα επιτύχει αυτούς τους στόχους και µε τη συµβολή της
διαρκούς αναθεώρησής του θα οδηγήσει την εταιρεία στη συνεχή βελτίωση.
Με βάση το πρότυπο ISO 14001:1996 η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισµός έχει τη
δυνατότητα να µπορεί να εφαρµόσει το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε σε
όλη τη δοµή της είτε σε κάποιο τµήµα της. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται το
σύστηµα σε κάποιο τοµέα τότε είναι δυνατό οι διαδικασίες που αναπτύσσονται σε
άλλους τοµείς να χρησιµοποιηθούν στο συγκεκριµένο τοµέα που εφαρµόζεται το
σύστηµα, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια και τους κανονισµούς που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος. Το µέγεθος του υποψηφίου συστήµατος προς χρήση
εξαρτάται από τη µορφή και το είδος των δραστηριοτήτων του τοµέα που προορίζεται
αυτό το σύστηµα. Το πρότυπο 14001 του διεθνή οργανισµού τυποποίησης,
µοιράζεται κοινά στοιχεία µε το πρότυπο 9000. Ενώ τα συστήµατα διαχείρισης της
ποιότητας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών των επιχειρήσεων, τα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας µας για την
προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος.
Το κάθε σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης συγκρίνεται µε βάση τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από το πρότυπο ISO 14001:1996. Η σύγκριση αυτή
πραγµατοποιείται µε την υποβολή µιας σειράς ερωτήσεων. Για λόγους διευκόλυνσης
των απαντήσεων κάτω από κάθε ερώτηση υπάρχει ένας πίνακας µε τρεις στήλες
παραδειγµάτων. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα αποτέλεσµα. Πιο συγκεκριµένα η
πρώτη στήλη αποτελείται από αποτελέσµατα που αντιτίθενται σε κριτήρια και
απαιτήσεις του προτύπου 14001 και έχουν σαν κωδικό αριθµό το <<0>>. Στη
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δεύτερη στήλη παρουσιάζεται µια κατάσταση, η οποία συµµορφώνεται εν µέρει µε
τις απαιτήσεις αλλά µπορεί να υπάρχει παραπάνω βελτίωση και έχει τον κωδικό
αριθµό <<1>>. Στην Τρίτη στήλη παρουσιάζεται µια κατάσταση που συµµορφώνεται
άψογα µε τις απαιτήσεις του προτύπου και έχει κωδικό αριθµό <<2>>. Τα εξαγόµενα
αποτελέσµατα προκύπτουν µέσα από δυο µεθόδους. Με βάση την πρώτη µέθοδο
αρχίζουµε από την πρώτη στήλη και ελέγχουµε αν η κατάσταση που περιγράφεται
απεικονίζει την κατάσταση µέσα στη επιχείρηση. Εάν δεν συµβαίνει αυτό τότε
προχωρούµε στη δεύτερη στήλη και ακολουθούµε την ίδια διαδικασία. Τελικά
συνεχίζουµε στην τρίτη στήλη, κάνουµε τις ίδιες ερωτήσεις και έτσι καταλήγουµε
στην τελική αξιολόγηση της κατάστασης στην επιχείρηση.
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Ελέγχουµε αν µια από τις

Ελέγχουµε αν κάποια από τα δεδοµένα
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της
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δεδοµένα
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αν
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η

της

στήλης.

αξιολογείται µε βαθµό <<1>>
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κατάσταση αξιολογείται µε
αριθµό <<0>>

-Εάν
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καλύτερη ή να καθορίσουµε τους τοµείς
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περιβαλλοντικής διαχείρισης

στήλη
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η
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αξιολογείται µε αριθµό
<<2>>. Σε αυτή την
περίπτωση
επιτυχής

υπάρχει
ανάπτυξη

αυτού του τοµέα του
συστήµατος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
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τότε

η

κατάσταση

αξιολογείται µε αριθµό
<<1>>

και

έχει

εντοπισθεί ένας τοµέας
του

συστήµατος

περιβαλλοντικής
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διαχείρισης

που

επιδέχεται βελτίωση

Εδώ συµπληρώνονται τα σχόλια για α) την επάρκεια και την πληρότητα των συστηµάτων διαχείρισης που
χρησιµοποιούνται, β) τα στοιχεία που τυχόν λείπουν ή επιδέχονται βελτίωση για να επέλθει η πιστοποίηση µε βάση
το πρότυπο ISO 14001:1996.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………….

Πίνακας 1: Τρόπος αξιολόγησης και σύγκρισης ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:1996.

Με βάση µια εναλλακτική µέθοδο για την αξιολόγηση της κατάστασης σε µια
επιχείρηση, ξεκινάµε από την τρίτη στήλη και καθορίζεται αν όλες ή µερικές από τις
καταστάσεις σε αυτή ισχύουν για την επιχείρηση. Εάν όλες ισχύουν τότε η
κατάσταση αξιολογείται µε αριθµό <<2>>. Εάν µερικές ή καµία από τις καταστάσεις
δεν ισχύουν προχωρούµε προς τη µεσαία στήλη. Εάν κάποιο από τα δεδοµένα αυτής
της στήλης ισχύουν στην επιχείρηση, τότε η κατάσταση αξιολογείται µε αριθµό
<<1>>. Εάν κανένα από τα δεδοµένα δεν ισχύουν τότε η κατάσταση αξιολογείται µε
αριθµό <<0>>. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πίνακας που χρησιµοποιείται για αυτές τις
δυο µεθόδους, απαρτίζεται από 31 ερωτήσεις. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης
προκύπτει από την άθροιση τον αριθµώ που έχουν οριστεί σε κάθε αξιολογούµενη
κατάσταση. Το βέλτιστο αποτέλεσµα είναι το <<62>> και προκύπτει εάν σε κάθε
κατάσταση καταχωρηθεί ο αριθµός <<2>>. Ένα τέτοιο αποτέλεσµα καταδεικνύει ότι
η επιχείρηση περιέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που οδηγούν σε πλήρη
συµµόρφωση και πιστοποίηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε το
πρότυπο ISO14001:1996. Το αποτέλεσµα <<0>> δεν είναι πολύ πιθανόν να
παρουσιαστεί, διότι ακόµα και τα πιο στοιχειώδη δεδοµένα υπάρχουν στις
διαδικασίες διοίκησης.
Για µεγαλύτερη ευκολία στην εξαγωγή των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων,
έχουν χωριστεί τα πρότυπα σε βασικές αρχές, κάθε µια εκ’ των οποίων περιλαµβάνει
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τρεις πιθανές σειρές των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Αναλυτικότερα έχουµε τις
ακόλουθες πιθανές σειρές για κάθε αρχή:

1.ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Όταν η αξιολόγηση κυµαίνεται από 0-5 τότε είτε η επιχείρηση δεν διαθέτει κάποια
πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, είτε η πολιτική που ακολουθεί είναι
αναποτελεσµατική και ανεπαρκής. Όταν η αξιολόγηση είναι από 6-10 τότε
συµπεραίνουµε ότι η πολιτική της επιχείρησης καλύπτει ένα αξιόλογο αριθµό
απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001:1996. Σε περίπτωση που αξιολόγηση
προσεγγίζει τον αριθµό 11-14 τότε η επιχείρηση ικανοποιεί τους διεθνείς
κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος και καταβάλλει προσπάθειες για
βελτίωσή του. Βέβαια όταν η πολιτική δεν είναι η καταλληλότερη για το περιβάλλον
µε ένα τέτοιο αποτέλεσµα, ίσως σε κάποια επόµενη ανάπτυξη ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολύ πιθανό να υπάρξει µεγαλύτερη ταύτιση των
δεδοµένων της πολιτικής αυτής µε τη δοµή του περιβάλλοντος.
2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΜΟΣ:
Ένα αποτέλεσµα στο διάστηµα αξιολόγησης 0-3 σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει
επικεντρωθεί επαρκώς στην εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού προγραµµατισµού για
την προστασία του περιβάλλοντος και έτσι δεν µπορεί να εφαρµοστεί ολοκληρωµένα
η πολιτική της. Όταν η αξιολόγηση ανήκει στο διάστηµα 3-6 καταλαβαίνουµε ότι έχει
υπάρξει σηµαντική πρόοδος στον καθορισµό των στόχων που έχουν προκαθοριστεί
από το διοικητικό πρόγραµµα µε σκοπό πάντα την προστασία του περιβάλλοντος.
Βεβαίως υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερη βελτίωση. Για αξιολόγηση µεταξύ 6-10
υπάρχει σαφής προσδιορισµός των διαδικασιών της επιχείρησης που επηρεάζουν
αρνητικά το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο τίθενται µετρήσιµοι στόχοι στους
περισσότερους τοµείς της επιχείρησης, η οποία προσπαθεί να τους επιτύχει. Εάν
αυτοί οι στόχοι δεν είναι σαφείς τότε είναι δυνατό το διοικητικό πρόγραµµα να
αντιπαρέλθει κάποιους από αυτούς.
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3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
Για αξιολόγηση από 1-8 εξάγεται το συµπέρασµα πως υπάρχουν στη δοµή της
επιχείρησης ένα πλήθος δραστηριοτήτων και λειτουργιών, οι οποίες δεν λαµβάνουν
υπόψη ορισµένες πτυχές και απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στο διάστηµα
αξιολόγησης 9-18 διαφαίνονται πολλές διαδικασίες µε στόχο την ικανοποίηση των
περιβαλλοντικών στόχων της επιχείρησης, αφήνοντας όµως ακάλυπτες κάποιες
έκτακτες καταστάσεις. Αυτό σηµαίνει πως δεν έχει γίνει πλήρης και σωστή διανοµή
των απαιτούµενων πόρων. Για αποτελέσµατα 19-26 γίνεται φανερή η ικανοποιητική
κατανοµή των πόρων και ο καθορισµός της θέσης και των υπευθυνοτήτων του
προσωπικού. Όταν όµως οι διαδικασίες δεν έχουν καθορισθεί επακριβώς, τότε κατά
την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι πολύ πιθανό να παρακαµφθούν
τα δεδοµένα των διαδικασιών αυτών.
4.ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Για αποτέλεσµα 1-3 παρατηρείται έλλειψη ανάπτυξης αρκετών διαδικασιών της
επιχείρησης, µε συνέπεια να µην είναι ευφηκτή η εφαρµογή και η λήψη όχι µόνο
διορθωτικών αλλά και προληπτικών µέτρων. Σε αποτελέσµατα αξιολόγησης 4-7 η
επιχείρηση έχει εφαρµόσει αρκετές διαδικασίες και έχει λάβει υπόψη µερικά βασικά
στοιχεία, απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν υπάρχει
αποτέλεσµα από 8-10 η επιχείρηση έχει επιτελέσει την πλειοψηφία των ενεργειών
της, αξιολογούνται τα δεδοµένα που προκύπτουν και γίνονται διορθωτικές
παρεµβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στο διάστηµα αυτό υπάρχουν και αρκετές
ολοκληρωµένες

διαδικασίες

και

έχει

αναπτυχθεί

ένα

επαρκές

σύστηµα

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι ακόµα και όταν υπάρχει
ένα τόσο ικανοποιητικό αποτέλεσµα από 8-10 δεν είναι εγγυηµένη η ταύτιση της
πολιτική της επιχείρησης µε την προστασία του περιβάλλοντος, αφού για να συµβεί
αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρουσία ενός στιβαρού συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
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5.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει διαβάθµιση του αποτελέσµατος αξιολόγησης, αφού η
επιχείρηση δεν µπορεί να ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση αµέσως, αλλά επιβάλλεται
η περιοδική αναθεώρηση των αρχών, στις οποίες βασίζεται ένα σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να παρουσιάσουµε αναλυτικά τις ερωτήσεις που
εκπροσωπούν σε κάθε µια από τις παραπάνω αρχές και οι οποίες χρησιµοποιούνται
για να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης. Αρχικά ξεκινάµε µε την
ακολουθούµενη πολιτική.
Ερώτηση 1η: Έχει καθοριστεί από τη διοίκηση η ακολουθούµενη πολιτική της
επιχείρησης; (Όπως θα γίνει σε κάθε ερώτηση έτσι και σε αυτή θα παρουσιαστεί ο
αντίστοιχος πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι αριθµοί αξιολόγησης της επιχείρησης
µε βάση το πρότυπο ISO 14001:1996).
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Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί

Έχει καθοριστεί µια πολιτική, η
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ίσως
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προστασία του περιβάλλοντος, η

την

ασυµβίβαστη

δεδοµένα

οποία είναι δηµοσιοποιηµένη

πολιτικών που χαρακτηρίζουν

στο αγοραστικό κοινό και είναι

παρόµοιες επιχειρήσεις.

πλήρης.

προστασία

περιβάλλοντος.

του

σε

κάποια
µε

πολιτική

για

την

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………..

Ερώτηση 2η: Συµβατότητα της πολιτικής της επιχείρησης για το περιβάλλον µε τη
φύση και οι επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτής.
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Η πολιτική δεν έχει εφαρµοστεί
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2
πολιτική

υπόψη
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περιλαµβάνει

και

τις
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χαρακτηριστικά

απαιτήσεις της φύσης.

της

που

Η πολιτική είναι πλήρης και

µερικώς

τα

διαθέτει ποικίλους µηχανισµούς

φύσης,

τις

αναθεώρησης

για

την

περιβαλλοντικές επιδράσεις της

προσαρµογή

επιχείρησης και τις επιδράσεις

αλλαγές της δοµής και των

στα προϊόντα, αλλά όχι όλα

χαρακτηριστικών της φύσης.

της

σε

τυχόν

αυτά συγχρόνως.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………..

Ερώτηση 3η: Έχει προβλεφθεί στην πολιτική αυτή διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και
πρόληψης της ρύπανσης;
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Η πολιτική της επιχείρησης δεν

Η πολιτική της επιχείρησης

Η πολιτική της επιχείρησης σε

µεριµνά για συνεχή βελτίωση

µεριµνά για ένα εκ των δυο

συνδυασµό

και

προδιαγραφών,

περιβαλλοντικό

πρόληψη

της

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

δηλαδή

της

µε

ένα
σύστηµα,

τη

διαρκή

συνεχούς βελτίωσης και της

ασχολείται

πρόληψης της µόλυνσης.

περιβαλλοντική αναβάθµιση και

µε

την πρόληψη παράλληλα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………
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Ερώτηση 4η: Μπορεί η περιβαλλοντική πολιτική να εγγυηθεί πλήρη συµµόρφωση µε
τους διεθνείς κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µε άλλες
απαιτήσεις που πιθανόν έχει ανάγκη η επιχείρηση;
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………….

Ερώτηση 5η: Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει το πλαίσιο για αναθεώρηση και
ρύθµιση των καθορισµένων περιβαλλοντικών στόχων;
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Η πολιτική δεν είναι πλήρης,

Η πολιτική είναι αρκετά καλά

Η

είναι αρκετά µπερδεµένη και

στοιχειοθετηµένη και ικανή να

καθορισµένη, σαφέστατη και µε

δεν βοηθά στη ρύθµιση των

ρυθµίσει τους

ικανότητα

περιβαλλοντικών στόχων.

περιβαλλοντικούς στόχους.

προσαρµογής µε τους τοµείς

Ωστόσο σε κάποιους τοµείς της

εκείνους της επιχείρησης που

περιέχει µερικές ασάφειες.

ασχολούνται

πολιτική

αναθεώρηση

είναι

πλήρως

συνεργασίας

µε

και

την
των

69

περιβαλλοντικών στόχων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………….

Ερώτηση 6η: Είναι η περιβαλλοντική πολιτική τεκµηριωµένη και κοινοποιηµένη
στους υπαλλήλους;

0

1

2

Η περιβαλλοντική πολιτική της

Η πολιτική της επιχείρησης

Η

επιχείρησης

είναι

είναι τεκµηριωµένη, αλλά δεν

είναι

έχει

έχει γίνει γνωστή σε όλους τους

κοινοποιηµένη σε όλους τους

στους

υπαλλήλους. Τα µέτρα από τη

υπαλλήλους

υπαλλήλους της επιχείρησης,

µεριά της διοίκησης για τη

προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις

αφού δεν έχει ληφθεί κανένα

συντήρηση της πολιτικής αυτής

και τις αλλαγές των δεδοµένων

µέτρο για την ορθή εφαρµογή

είναι ανύπαρκτα.

της επιχείρησης και της φύσης.

δεν

τεκµηριωµένη
αναφερθεί

και

δεν

καθόλου

περιβαλλοντική

πολιτική

τεκµηριωµένη,
και

παράλληλα

της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………..

Ερώτηση 7η: Είναι η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης διαθέσιµη στο κοινό;

0

1

2

70

Ο

αριθµός

αυτός

της

Η αξιολόγηση αυτή σηµαίνει

Η

αξιολόγησης σηµαίνει πως η

πως η περιβαλλοντική πολιτική

διατίθεται

πολιτική δεν είναι διαθέσιµη

διατίθεται σε µερικά µέρη του

ενδιαφέρεται, ενώ παράλληλα

στο κοινό.

κοινού όπως για παράδειγµα σε

γνωστοποιούνται

κάποιο

αλλαγές που τυχόν συµβαίνουν.

νοµικό

τµήµα

της

περιβαλλοντική
σε

πολιτική

οποιοδήποτε
όλες

οι

επιχείρησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………

Ας αναφερθούµε τώρα στις ερωτήσεις που αφορούν τον τοµέα της σχεδίασης της
επιχείρησης:
Ερώτηση 8η: Υπάρχει κάποια διαδικασία στην επιχείρηση µε στόχο τον καθορισµό
των περιβαλλοντικών πτυχών της επιχείρησης και να καθοριστούν οι επιδράσεις τους
στη φύση;

0

1

2

∆εν υπάρχει καµιά διαδικασία

Υπάρχει διαδικασία για τον

Υπάρχουν

στο εσωτερικό της επιχείρησης

καθορισµό

καθορίζουν πλήρως όλες τις

που

τις

περιβαλλοντικών πτυχών της

περιβαλλοντικές

προσδοκίες

επιχείρησης που προκύπτουν

επιχείρησης

είτε από τις ενέργειές της, είτε

προϊόντα, τις υπηρεσίες της, τις

από

ενέργειές της ταυτόχρονα, ενώ

να

προσδιορίζει

περιβαλλοντικές
της.

τα

των

προϊόντα,

είτε

τις

διαδικασίες
πτυχές

τόσο

από

που
της
τα

υπηρεσίες της, αλλά σε καµιά

παράλληλα

περίπτωση

να

πλήρως οι επιπτώσεις ή όχι των

καθορίσει τις πτυχές της από τα

πτυχών αυτών στη φύση και στο

τρία παραπάνω χαρακτηριστικά

περιβάλλον. Η όλη διαδικασία

της επιχείρησης ταυτόχρονα. Οι

του

υπάρχουσες διαδικασίες είναι

περιβαλλοντικών πτυχών της

δεν

µπορεί

προσδιορίζονται

καθορισµού

των

71

αδύναµες στο να καθορίσουν

επιχείρησης λαµβάνει υπόψη

ποιες πτυχές της επιχείρησης

τόσο το κόστος, όσο και ο

έχουν ή όχι περιβαλλοντικές

χρόνος που απαιτείται για να

επιδράσεις.

γίνει ανάλυση των στοιχείων
εκείνων που ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………..

Ερώτηση 9η: Είναι οι περιβαλλοντικές πτυχές σχετικές µε σηµαντικές επιδράσεις που
υπάρχουν στους περιβαλλοντικούς στόχους της;

0

1

2

Η διαδικασία καθορισµού των

Η διαδικασία προσδιορισµού

Ο

περιβαλλοντικών στόχων δεν

των περιβαλλοντικών στόχων

περιβαλλοντικών στόχων της

έχει σχέση µε τις επιδράσεις των

της

επιχείρησης,

περιβαλλοντικών πτυχών στο

υπόψη

της

παράλληλα υπόψη πτυχές της

περιβάλλον.

σχετικές είτε µε προϊόντα της,

επιχείρησης που αφορούν τα

είτε µε υπηρεσίες της, είτε µε

προϊόντα, τις υπηρεσίες της και

διαδικασίες της, αλλά όχι και

ένα πλήθος διαδικασιών της.

επιχείρησης,
κάποιες

λαµβάνει
πτυχές

καθορισµός

των
λαµβάνει

των τριών ταυτόχρονα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………

72

Ερώτηση 10η: Υπάρχει διαδικασία, η οποία να καθορίζει και να παρέχει πρόσβαση σε
νοµικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται σε περιβαλλοντικές πτυχές που αφορούν τα
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της επιχείρησης;

0

1

2

∆εν υπάρχει καµιά τεκµηρίωση

Υπάρχει διαδικασία για τον

Υπάρχει διαδικασία για τον

πάνω

περιβαλλοντική

καθορισµό της περιβαλλοντικής

πλήρη καθορισµό των νέων

και

νοµοθεσίας

νοµικών

στην

νοµοθεσία

στους

και

των

πλαισίων

των

κανονισµούς που εφαρµόζονται

κανονισµών, είτε αναφερόµαστε

περιβαλλοντικών πτυχών, τόσο

στην επιχείρηση και σε άλλες

σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες,

στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και

απαιτήσεις

είτε

τις

που

αυτή

σε

διαδικασίες

της

δραστηριότητες

της

προσυπογράφει. Γενικότερα δεν

επιχείρησης, όχι όµως και των

επιχείρησης.

υπάρχει

τριών αυτών χαρακτηριστικών

διαδικασία

της.

πρόσβαση σε όλες τις νοµικές

διαδικασία

για

να

πιστοποιεί πως η επιχείρηση θα
έχει πρόσβαση και ενηµέρωση
πάνω

σε

νέες

Με

αυτή

τη

επιτυγχάνεται

απαιτήσεις και τροποποιήσεις.

νοµοθετικές

ρυθµίσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………..

Ερώτηση 11η: Υπάρχουν περιβαλλοντικοί στόχοι που είναι καθορισµένοι και
τεκµηριωµένοι, καθώς και διαδικασίες για την στήριξη των εγγράφων τεκµηρίωσης;

0

1

2

Έχουν τεθεί περιβαλλοντικοί

Έχουν

στόχοι,

έχουν

περιβαλλοντικοί σε όλους τους

περιβαλλοντικοί στόχοι, αλλά

τεκµηριωθεί µε κείµενα. Οι

τοµείς τις επιχείρησης και σε

ούτε και κάποια περιβαλλοντική

στόχοι αυτοί τέθηκαν χωρίς να

όποιες

∆εν

έχουν

επιχείρηση

τεθεί

από

την
ούτε

αλλά

δεν

τεθεί

λειτουργίες

στόχοι

αυτή

73

πολιτική.

ληφθούν υπόψη οι νοµικές και

προσυπογράφει. Αυτοί οι στόχοι

οι τεχνολογικές απαιτήσεις που

είναι απόλυτα προσαρµοσµένοι

αφορούν τις περιβαλλοντικές

µε την περιβαλλοντική πολιτική

πτυχές. Είναι πιθανόν αυτοί οι

και αποτελούν µια εγγύηση για

στόχοι να λαµβάνουν υπόψη τα

την

οικονοµικά και τα διοικητικά

περιβάλλοντος. Στην περίπτωση

της επιχείρησης, όχι όµως και

αυτή υπάρχει µια διαδικασία για

των

την αναθεώρηση των στόχων

δεδοµένων

κάποιων

ενδιαφερόντων τοµέων αυτής.

προστασία

του

που έχουν τεθεί.

Ακόµη δεν εντοπίζεται καµιά
διαδικασία για να εξασφαλίσει
κάποια

αναθεώρηση

των

στόχων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………

Ερώτηση 12η: Υπάρχει κάποιο περιβαλλοντικό και διοικητικό πρόγραµµα για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων;

0

1

2

κανένα

Υπάρχει κάποιο περιβαλλοντικό

Έχει αναπτυχθεί ένα πλήρες

περιβαλλοντικό και διοικητικό

πρόγραµµα που έχει αναπτυχθεί

πρόγραµµα για την επίτευξη

πρόγραµµα.

µε στόχο την επίτ3ευξη των

των περιβαλλοντικών στόχων

στόχων της επιχείρησης. Το

της

πρόγραµµα αυτό ασχολείται µε

καθορίζει τις αρµοδιότητες του

κάποιους τοµείς της επιχείρησης

προσωπικού στην εφαρµογή της

και

περιβαλλοντικής πολιτικής και

∆εν

υπάρχει

µε

κάποιες

διαδικασίες

αυτής, όχι όµως σε όλες.

επιχείρησης,

το

οποίο

στην διαδικασία επίτευξης των
στόχων.

Ένα

χαρακτηριστικό

σηµαντικό
του

προγράµµατος αυτού είναι ότι
διαθέτει ένα πλήρες χρονικό

74

πλαίσιο και χρονοδιάγραµµα,
ενώ παράλληλα διαθέτει και
όλα τα διαθέσιµα µέσα όπως για
παράδειγµα

ανθρώπινες

και

οικονοµικές δυνατότητες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………………….

Τώρα στο σηµείο αυτό ας δούµε τις ερωτήσεις που αφορούν τον τοµέα της ανάπτυξης
και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ερώτηση 13η: Υπάρχει συνεργασία, καθορισµός και τεκµηρίωση των αρµοδιοτήτων
και των ευθυνών στη διάρκεια εφαρµογής και ανάπτυξης της πολιτικής και των
περιβαλλοντικών σχεδίων;

0

1

Η διοίκηση δεν έχει αναπτύξει

Έχει

κάποιο

αντιπροσωπευτικό

αντιπροσωπευτικό

περιβαλλοντικό
διαχείρισης.

σύστηµα

2
εφαρµοστεί

περιβαλλοντικής

κάποιο
σύστηµα

διαχείρισης,

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει
καθορίσει

ένα

περιβαλλοντικό

του οποίου όµως η δικαιοδοσία ,

διαχείρισης

οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες

αρµοδιότητες,

δεν

εγγυάται

είναι

καθορισµένες.

Σε

µε

ότι

σωστό
σύστηµα

καθορισµένες
ευθύνες

και

τηρούνται

και

κάποιες άλλες ενέργειες της

πληρούνται ολοκληρωτικά οι

επιχείρησης οι ρόλοι και οι

απαιτήσεις του περιβαλλοντικού

ευθύνες δεν επικοινωνούν και

συστήµατος

δεν

συνεργάζονται,

κάποιες

άλλες

ενώ

αυτές

αρµοδιότητες
καθορισµένες,
τεκµηριωµένες.

αλλά

διαχείρισης

σε

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές

οι

του προτύπου ISO 14001:1996.

είναι

Η περιβαλλοντική διαχείριση

όχι

αξιολογεί µέσω εκθέσεων την
απόδοση

του

συστήµατος

περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

Αυτές

οι

εκθέσεις

γνωστοποιούνται στη διοίκηση

75

και αυτή ασχολείται µε την
αναθεώρηση όπου χρειάζεται
του συστήµατος µε στόχο τη
βελτίωσή του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………..

Ερώτηση 14η: Παρέχει η διοίκηση της επιχείρησης τους κατάλληλους πόρους που
απαιτούνται για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης;

0
Η

1
διοίκηση

δεν

2

έχει

Η

καθορίσει

Η διοίκηση έχει καθορίσει και

τους

κάποιους πόρους όπως είναι οι

παρέχει όλους εκείνους τους

απαραίτητους στόχους για την

ανθρώπινες απαιτήσεις, όµως

πόρους που χρειάζονται για τη

εφαρµογή και τον έλεγχο του

απουσιάζουν οι εξειδικευµένες

σωστή εφαρµογή και τον πλήρη

συστήµατος

γνώσεις, ο εξοπλισµός και οι

έλεγχο

οικονοµικές απαιτήσεις.

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

προσδιορίσει

περιβαλλοντικής

διαχείρισης. Οι πόροι αυτοί
µπορεί

να

ανθρώπινες
εξοπλισµούς,

αφορούν

διοίκηση

έχει

του

συστήµατος

από

απαιτήσεις,
εξειδικευµένες

γνώσεις µέχρι και οικονοµικές
ανάγκες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………

Ερώτηση 15η: Έχουν καθοριστεί οι ανάγκες στη εκπαίδευση;
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0

1

2

∆εν υπάρχει καµιά διαδικασία

Έχουν καθοριστεί οι ανάγκες σε

Έχουν

για τον καθορισµό των αναγκών

εκπαίδευση, όµως αυτή την

ανάγκες σε εκπαίδευση σε κάθε

στον τοµέα της εκπαίδευσης.

εκπαίδευση την έχουν λάβει

εργαζόµενο,

λίγοι εργαζόµενοι. Η διαδικασία

εκπαίδευσης στην εργασία τους

του καθορισµού των αναγκών

µπορεί

σε εκπαίδευση δεν δίνει το

επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

δικαίωµα στους υπεύθυνους του

Το σύστηµα περιβαλλοντικής

κάθε τοµέα της επιχείρησης να

διαχείρισης

υποστηρίζουν

αναθεωρήσεις µε σκοπό τον

ότι

οι

καθοριστεί

όλες

αφού

να

έλλειψη

οδηγήσει

δέχεται

εργαζόµενοι τους έχουν την

εντοπισµό

νέων

απαραίτητη κατάρτιση.

εκπαίδευσης.

οι

σε

συνεχείς
αναγκών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………………….

Ερώτηση 16η: Έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για την ενηµέρωση πάνω σε
περιβαλλοντικά θέµατα των υπαλλήλων και των λοιπών µελών µιας επιχείρησης;

0

1

2

έχει

Υπάρχει µια διαδικασία για την

Υπάρχει

εφαρµοσθεί για την ενηµέρωση

ενηµέρωση του προσωπικού σε

στόχο την ενηµέρωση όλου του

του προσωπικού σε κάθε τοµέα

περιβαλλοντικά

προσωπικού

και τµήµα της επιχείρησης πάνω

ενηµέρωση αυτή γίνεται µόνο

περιβαλλοντικά θέµατα και να

σε περιβαλλοντικά ζητήµατα.

σε

του

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις

οποίο

του περιβάλλοντος. Παράλληλα

τυχόν

όλοι

Καµιά

διαδικασία

δεν

µερικό

προσωπικού,

θέµατα.
τµήµα
στο

γνωστοποιούνται

Η

µια

ενηµερώνονται

Μπορεί

αρµοδιότητές

ειπωθεί

ότι

πάνω

οι

επιδράσεις του στο περιβάλλον.
να

διαδικασία

µε
σε

υπάλληλοι
για
τους

για

τις
την
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παρέχεται

µια

µερική

κατάρτιση, η οποία όµως σε
καµιά

περίπτωση

δεν

ότι

νέοι

εξασφαλίζει
υπάλληλοι

οι

προστασία και την αναβάθµιση
του περιβάλλοντος.

λαµβάνουν

ολοκληρωµένη κατάρτιση και
ενηµέρωση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………

Ερώτηση 17η: Έχει αξιολογηθεί η ικανότητα του προσωπικού που ασχολείται µε την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, αφού είναι δυνατόν να προκαλέσουν
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις;

0
∆εν

υπάρχει

προσδιορισµού

διαδικασία
εκπαιδευτικών

απαιτήσεων και εµπειριών.

1

2

Έχει καθορισθεί το επίπεδο

Υπάρχει πλήρης προσδιορισµός

εµπειρίας,

εκπαίδευσης

του

ικανότητας

που

διαθέτει

το

σωστή

και

επιπέδου

εµπειρίας,

πρέπει

να

ικανότητας και εκπαίδευσης του

προσωπικό

για

προσωπικού για ολοκληρωµένη

περιβαλλοντική

και

σωστή

περιβαλλοντική

διαχείριση και κυρίως εκείνων

διαχείριση και συγχρόνως όλοι

των

είναι

οι υπάλληλοι γνωρίζουν πως

σηµαντικές

χωρίς την κατάλληλη ικανότητα

υπαλλήλων

υπεύθυνοι

για

που

λειτουργίες στο περιβαλλοντικό

είναι

σύστηµα διαχείρισης. Ωστόσο

προκαλέσουν

είναι λίγοι οι υπάλληλοι που

περιβαλλοντικά προβλήµατα.

πολύ

πιθανόν

να

σοβαρά

γνωρίζουν τις επιπτώσεις από
την έλλειψη κατάρτισης και
ικανότητας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………………….

Ερώτηση 18η: Έχουν καθορισθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για εσωτερικές και
εξωτερικές επικοινωνίες που αφορούν τις περιβαλλοντικές πτυχές και το σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

0

1

2

καµιά

Έχει αναπτυχθεί µια διαδικασία

Υπάρχει διαδικασία για την

διαδικασία για εσωτερική και

για την εσωτερική επικοινωνία

σωστή επικοινωνία µεταξύ των

εξωτερική

επικοινωνία

που

µεταξύ των διαφόρων επιπέδων

τοµέων

αφορά

στο

σύστηµα

και τµηµάτων της επιχείρησης,

επιχείρησης, αλλά και µεταξύ

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

αλλά όχι και την εξωτερική

της τελευταίας και διαφόρων

περιβαλλοντικών

επικοινωνία. Ταυτόχρονα δεν

εξωτερικών

υπάρχει καµιά αναθεώρηση για

µερών

τα δεδοµένα που χρειάζονται

επιτελείται αναθεώρηση όλων

τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι

αυτών

εξωτερικές επικοινωνίες.

σκοπό την προσαρµογή τους σε

∆εν

και

έχει

των

πτυχών.

αναπτυχθεί

τυχόν

στο

εσωτερικό

της

συµβαλλόµενων

αυτής.
των

Παράλληλα

διαδικασιών

µεταβολές

µε
των

καταστάσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………………………

Ερώτηση 19η: Υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα για την τεκµηρίωση και την
περιγραφή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης;
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0
Τα

1
βασικά

συστήµατος

στοιχεία

του

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

δεν

είναι

τεκµηριωµένα

και

περιγεγραµµένα.

Τα

2
βασικά

συστήµατος

στοιχεία

του

περιβαλλοντικής

Έχει

γίνει

πλήρης

προσδιορισµός, τεκµηρίωση και

διαχείρισης έχουν καθορισθεί,

περιγραφή

τεκµηριωθεί

στοιχείων

των

βασικών

του

συστήµατος

περιγεγραµµένα, χωρίς να έχουν

περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

προσδιορισθεί

Ταυτόχρονα

και

οι

αλληλεπιδράσεις
διαφορετικών

είναι

µεταξύ

στοιχείων

του

προσδιορισθεί

οι

αλληλεπιδράσεις µεταξύ όλων
των

συστήµατος αυτού.

έχουν

στοιχείων

αυτών.

Η

τεκµηρίωση είναι είτε έγγραφο
είτε σε ηλεκτρονική µορφή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………

Ερώτηση 20η: Έχουν καθιερωθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για τον σωστό έλεγχο
των εγγράφων;

0

1

2

∆εν υπάρχει καµιά διαδικασία

Έχουν προσδιορισθεί κάποια

Η επιχείρηση έχει καθορίσει

ούτε για το ποια έγγραφα

έγγραφα που απαιτούν έλεγχο

µέσω κάποιων διαδικασιών τα

χρειάζονται

µε

ISO

έγγραφα που χρειάζονται έλεγχο

τεκµηρίωση

και

βάση

το

πρότυπο

έλεγχο τους, αλλά και δεν είναι

14001:1996.

έχει

και τυχόν παρεµβάσεις, καθώς

δυνατό

καθορισθεί κάποιος αρµόδιος

και την εύκολη εύρεσή τους. Τα

για

έγγραφα αυτά ασχολούνται και

έλεγχος.

να

γίνει

κάποιος

τον

∆εν
έλεγχο

και

τροποποίηση των εγγράφων.

την

αφορούν τη σωστή λειτουργία
του

συστήµατος

περιβαλλοντικής

διαχείρισης

80

και

οφείλουν

ευανάγνωστα,

να

είναι

διαθέσιµα

σε

κάθε υπάλληλο ή µέλος της
επιχείρησης

και

στοιχειοθετηµένα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………….

Ερώτηση 21η: Είναι όλα τα έγγραφα σε κατάλληλη µορφή και κατάσταση;

0

1

2

Τα διαθέσιµα έγγραφα είναι

Τα περισσότερα έγγραφα είναι

Όλα τα έγγραφα συντηρούνται

ασαφή,

ευανάγνωστα,

εύκολη

άψογα, διαθέτουν χρονολόγηση

σωστή

µε

δεν

χρονολόγηση,

διαθέτουν
δεν

είναι

πρόσβαση

µε
και

όλες

τις

ηµεροµηνίες

αναθεωρήσεων,

είναι

ευανάγνωστα µε αποτέλεσµα να

χρονολόγηση.

µην είναι δυνατό να γίνουν

εντοπίζονται και έγραφα µε

ευανάγνωστα

και

εύκολα

αντιληπτές

δεδοµένα

προσβάσιµα

σε

κάθε

αναθεωρήσεις.

οι

τυχόν

Ωστόσο
που

αφορούν
της

ενδιαφερόµενο. Η επιχείρηση

επιχείρησης. Αυτά τα έγγραφα

µέσω της διοίκησης έχει δώσει

υστερούν

σε

σαφείς οδηγίες για τη συνεχή

αφού

συντήρηση των βασικών κυρίως

διάφορους

τοµείς

ευκολοπροσδιορισµό,

κάποια ξεπερασµένα έγγραφα

εγγράφων.

δεν απορρίπτονται.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………..

Ερώτηση 22η: Έχουν προσδιοριστεί και αναπτυχθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται µε
βασικές περιβαλλοντικές πτυχές της επιχείρησης;
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0

1

2

Η επιχείρηση δεν έχει καθορίσει

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει

Είναι

κάποια πολιτική και στόχους

προσδιορίσει

επακριβώς

όλες

και

δραστηριότητές της που είναι

δραστηριότητες

εκείνες

κάποιες δραστηριότητές της που

δυνατό

αφορούν

είναι δυνατό να οδηγήσουν σε

σοβαρές

σοβαρές

συνέπειες.

δεν

έχει

προσδιορίσει

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.

κάποιες

να

προκαλέσουν
περιβαλλοντικές
Αυτές

οι

δεν

είναι

δραστηριότητες

πτυχές

προσδιορισµένες
που

περιβαλλοντικές
της

συγχρόνως
πλήρως

οι

επιχείρησης
είναι

και

όλες

τους

τεκµηριωµένες

και

τεκµηριωµένες, µε αποτέλεσµα

στοιχειοθετηµένες.

να

επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε

υπάρχει

κίνδυνος

συµµόρφωσης

µε

µη
τους

Έτσι

την πολιτική της επιχείρησης.

προκαθορισµένους στόχους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………..

Ερώτηση 23η: Έχουν προγραµµατιστεί κάποιες διαδικασίες και δραστηριότητες, οι
οποίες να ολοκληρώνονται µέσα σε προκαθορισµένα και συγκεκριµένα όρια;

0

1

2

∆εν έχει καθιερωθεί διαδικασία

Έχουν καθιερωθεί διαδικασίες

Έχουν καθιερωθεί διαδικασίες

σε καµιά δραστηριότητα της

όχι σε όλες, αλλά σε µερικές

σε κάθε δραστηριότητα µέχρι

επιχείρησης που σχετίζεται µε

δραστηριότητες που αφορούν

και στη συντήρηση. Όλες αυτές

περιβαλλοντικές

περιβαλλοντικές

και

οι διαδικασίες ασχολούνται µε

στόχους σε µια επιχείρηση. ∆εν

προϊόντα και υπηρεσίες που

υπάρχει αναθεώρηση σε αυτές

µπορεί

τις

περιβαλλοντικές

στόχους της.

πτυχές

και

πτυχές

διαδικασίες

παρέχεται

καµιά

επικοινωνίας

και

δεν

δυνατότητα

µεταξύ

των

να

έχουν

κάποιες

επιπτώσεις.

Τόσο οι προµηθευτές, όσο και
οι ανάδοχοι της επιχείρησης

82

προµηθευτών και των άλλων

έχουν

τη

δυνατότητα

µελών της επιχείρησης.

επικοινωνίας µε την τελευταία.
Ταυτόχρονα

αυτές

διαδικασίες

οι

αναθεωρούνται

διαρκώς

και

επαναπροσαρµόζονται

όπου

κρίνεται αναγκαίο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………..

Ερώτηση 24η: Έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, οι οποίες µπορούν να προσδιορίσουν
και να αξιολογήσουν την ικανότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης;

0

1

∆εν υπάρχει καµιά διαδικασία

Έχουν

για

διαδικασίες για αντίδραση της

διαδικασίες

ικανότητας ανταπόκρισης της

επιχείρησης

προβλέψιµες

επιχείρησης σε ατυχήµατα και

καταστάσεις. ∆εν καλύπτονται

καταστάσεις. Σκοπός αυτών των

έκτακτες περιστάσεις.

όµως όλες οι πιθανές έκτακτες

διαδικασιών είναι η µετρίαση των

καταστάσεις. Οι διαδικασίες δεν

επιπτώσεων

αναθεωρούνται και δεν έχουν

κάποιων ατυχηµάτων ή άλλων

αναπτυχθεί

την

επικινδύνων καταστάσεων. Σαφώς

πρόληψη κάποιων καταστάσεων

υπάρχει και πλήρης αναθεώρηση

που οδηγούν σε περιβαλλοντική

αυτών των διαδικασιών που τις

επιβάρυνση.

καθιστούν συνεχώς βελτιωµένες.

την

αξιολόγηση

της

2
οριστεί
σε

µε

κάποιες
έκτακτες

στόχο

Έχουν

οριστεί

ολοκληρωµένες

για

όλες

τις

έκτακτες

στο

περιβάλλον

83

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…………………………………………

Ερώτηση 25η: Είναι αυτές οι διαδικασίες δοκιµασµένες µέσω κάποιων πραγµατικών
γεγονότων και καταστάσεων;

0

1

2

∆εν έχει γίνει καµιά δοκιµή των

Έχουν γίνει περιοδικές και όχι

Υπάρχει συνεχής και τακτική

διαδικασιών

τακτικές

δοκιµή

περιστατικά.

σε

πραγµατικά

δοκιµές

των

των

διαδικασιών

διαδικασιών µιας επιχείρησης

αντίδρασης της επιχείρησης σε

σε καταστάσεις επικίνδυνες και

δύσκολες καταστάσεις. Αυτές οι

απρόοπτες.

διαδικασίες ενεργοποιούνται σε
κάθε περίπτωση ατυχήµατος και
έκτακτου

περιστατικού

γενικότερα.
συνεχής

Ακόµη

υπάρχει

αξιολόγηση

της

αυτών

των

απόδοσης
διαδικασιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………..

Σειρά έχουν τώρα οι ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στον τοµέα του ελέγχου και
των διορθώσεων της πολιτικής και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µε
πιθανότητα περιβαλλοντικής επίδρασης.

84

Ερώτηση 26η: Έχουν τεθεί οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και
την αξιολόγηση σε µια πραγµατική βάση, των βασικών χαρακτηριστικών και των
ενεργειών που µπορεί να έχουν κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

0

1

2

∆εν υπάρχουν διαδικασίες για

Υπάρχει διαδικασία για τον

Έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες

τον έλεγχο και την αξιολόγηση

έλεγχο

που αξιολογούν επαρκώς τα

των βασικών χαρακτηριστικών

ορισµένων

και των διαδικασιών που ίσως

και την αξιολόγηση
βασικών

χαρακτηριστικά

χαρακτηριστικών

και

δραστηριότητες

έχουν κάποιες περιβαλλοντικές

δραστηριοτήτων

της

επιχείρησης,

επιδράσεις. Έτσι δεν υπάρχει

επιχείρησης που πιθανόν έχουν

θεωρούνται σαν κλειδιά για την

έλεγχος π.χ σε εκποµπές αερίων

κάποιες

συµµόρφωση

και

επιδράσεις. Τα αποτελέσµατα

διεθνείς

εκλυόµενων αποβλήτων, που

αυτών

αυτές

είναι εξαιρετικά επιβαρυντικά

καταγράφεται

για το περιβάλλον.

είναι µη σωστά τεκµηριωµένα.

στην

ποσότητα

των

περιβαλλοντικές
των

ελέγχων
και

δεν

συνήθως

οι

και

τις
της

τα
µε

τους

κανονισµούς.

Όλες

διαδικασίες

είναι

πλήρως

της

οποία

τεκµηριωµένες,

καταγράφονται

και

αναθεωρούνται τακτικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………………

Ερώτηση 27η: Εντοπίζονται διαδικασίες µε σκοπό την τακτική αξιολόγηση της
συµµόρφωσης της επιχείρησης µε τους διεθνείς περιβαλλοντικούς νόµους και
κανονισµούς;

0

1

2

Υπάρχουν µερικές διαδικασίες

Υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες

διαδικασίες για την αξιολόγηση

για

για την διασφάλιση της πλήρους

της

συµµόρφωσης της επιχείρησης

∆εν

έχουν

εφαρµοστεί

συµµόρφωσης

της

την

αξιολόγηση

της

συµµόρφωσης

των

85

επιχείρησης

µε

τη

διεθνή

περιβαλλοντική νοµοθεσία.

µε κάποιους από τους διεθνείς

δραστηριοτήτων

νόµους για την περιβαλλοντική

επιχείρησης µε όλες τις πτυχές

προστασία.

οι

της διεθνούς περιβαλλοντικής

περιέχουν

νοµοθεσίας. Οι αξιολογήσεις

Αυτές

διαδικασίες
λεπτοµερή

δεν

αξιολόγηση

των

της

της

συµµόρφωσης

της

απαιτήσεων και συγχρόνως δεν

επιχείρησης γίνονται τακτικά

καλύπτουν όλες τις πτυχές, τα

και

προϊόντα και τις υπηρεσίες του

παρουσιάζονται τεκµηριωµένα

οργανισµού. Οι αξιολογήσεις

στη διοίκηση της επιχείρησης.

τα

αποτελέσµατα

αυτές δεν πραγµατοποιούνται
τακτικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………

Ερώτηση 28η: Έχουν τεθεί

διαδικασίες για τον καθορισµό µιας αρχής και τον

καταµερισµό των ευθυνών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της επιχείρησης µε τη
διεθνή περιβαλλοντική νοµοθεσία, καθώς και για τη λήψη κάποιων διορθωτικών
παρεµβάσεων όπου κρίνεται αναγκαίο;

0
∆εν

έχει

διοίκηση

οριστεί
της

από

τη

επιχείρησης

1

2

Έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες

Έχουν

για

τη

και

την

ευθυνών

σε

διαχείριση

αξιόλογες

διαδικασίες για τον έλεγχο και
της

κάποια υπεύθυνη και αρµόδια

ανάληψη

αρχή για τη διαχείριση µιας

περίπτωση µη συµµόρφωσης

επιχείρησης σε περίπτωση µη

κρίσιµης

της επιχείρησης µε τη διεθνή

συµµόρφωσης.

συµµόρφωσης. Είναι επόµενο

περιβαλλοντική

διαδικασίες

λοιπόν οι επιπτώσεις αυτής της

όµως αυτές οι διαδικασίες δεν

τεκµηριωµένες

µη συµµόρφωσης να µην έχουν

ενηµερώνονται

Οι

ενηµερώνονται διαρκώς, ώστε

εντοπισθεί και να στερούνται

επιτελούµενες

διορθωτικές

να ελαττωθούν στο ελάχιστο οι

διορθωτικών λειτουργιών.

ενέργειες αποτελούν ηµιτελή

περιβαλλοντικές

µέτρα που δεν παρουσιάζουν τις

αυτής της µη συµµόρφωσης. Οι

κατάστασης

µη

των

οριστεί

νοµοθεσία,
επαρκώς.

την

καθοδήγηση
Αυτές

οι
είναι
και

συνέπειες

86

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

στον πραγµατικό βαθµό.

διορθωτικές

ενέργειες

που

λαµβάνουν

χώρα

αναθεωρούνται συχνά για τυχόν
αλλαγές των δεδοµένων και
στοχεύουν στην εξάλειψη των
πραγµατικών
οδηγούν

σε

συµµόρφωση

αιτιών
αυτή
µε

τη

που
τη

µη

διεθνή

περιβαλλοντική νοµοθεσία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………..

Ερώτηση 29η: Υπάρχουν διαδικασίες για τη συντήρηση, τον προσδιορισµό και τη
διάθεση των αρχείων που έχουν θεσπιστεί και προκαθοριστεί και τα οποία αφορούν
τη περιβαλλοντική συµπεριφορά και δραστηριότητα του οργανισµού;

0

1

2

∆εν υπάρχουν διαδικασίες για

Εντοπίζονται διαδικασίες για τη

Έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για

τη συντήρηση, τον καθορισµό

συντήρηση, τον προσδιορισµό

τη

και

των

και τη διάθεση κάποιων µόνο

προσδιορισµό και τη διάθεση

θεσπισµένων περιβαλλοντικών

περιβαλλοντικών αρχείων και

όλων

αρχείων.

όχι όλων. Ορισµένα από αυτά

αρχείων.

τα αρχεία διατηρούνται κατά

συντηρούνται

τέτοιο

ευανάγνωστοι και έχουν εύκολη

τη

διάθεση

τρόπο,

ώστε

διατηρούνται

να
και

συντήρηση,
των
Τα

πρόσβαση.

τον

περιβαλλοντικών
αρχεία

αυτά

άψογα,

είναι

Σκοπός

της

τυχόν

διατήρησης αυτών των αρχείων

σηµαντικό

είναι η επίτευξη όλων των

πρόβληµα είναι ότι ο χρόνος

περιβαλλοντικών στόχων της

διατήρησης

επιχείρησης.

προφυλάσσονται
ζηµιές.

Ένα

καθορισµένης
µπορεί

από

να

δεν

είναι

διάρκειας
είναι

και

εξαιρετικά

87

σύντοµος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………..

Ερώτηση 30η: ∆ιαθέτει η επιχείρηση κάποιο πρόγραµµα και τις κατάλληλες
διαδικασίες για τον περιοδικό λογιστικό έλεγχο του συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης;

0

1

2

∆εν υπάρχουν διαδικασίες για

Έχει εφαρµοστεί πρόγραµµα για

Υπάρχει

την

τον

λογιστικούς

πρόγραµµα

του

περιβαλλοντικού

αξιολόγηση

και

λογιστικό

έλεγχο

συστήµατος

περιβαλλοντικής

διαχείρισης.

ελέγχους

του

συστήµατος

εφαρµοσµένο
για

ολοκληρωµένους

λογιστικούς

διαχείρισης. Αυτοί οι έλεγχοι

ελέγχους της επιχείρησης και τη

καθορίζουν

συνολική

σύστηµα
σωστά.

κατά
έχει

Οι

πόσο

το

εφαρµοστεί

διαδικασίες

των

λογιστικών ελέγχων δεν είναι
αρκετά
ελέγχων

δεν

επαρκώς

στη

επιχείρησης.

συστήµατος

του

περιβαλλοντικής

διαχείρισης. Τα αποτελέσµατα
των

ελέγχων

αυτών

Τα

κοινοποιούνται στη διοίκηση.

των

Για να είναι τα αποτελέσµατα

παρουσιάζονται

πραγµατικά αξιοποιούνται και

ενηµερωµένες.

αποτελέσµατα

αξιολόγηση

αυτών
διοίκηση

της

συµπεράσµατα
ελέγχων.

Όλα

εξαγόµενα

προηγούµενων
αυτά

τα

συµπεράσµατα

παραθέτονται στη διοίκηση µε
µορφή εκθέσεων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ………………………………………….

∆εν θα πρέπει στο σηµείο αυτό να παραληφθούν οι ερωτήσεις που αφορούν τον
τοµέα της διοικητικής αναθεώρησης σε µια επιχείρηση.
Ερώτηση 31η: Επιτελείται από τη διοίκηση αναθεώρηση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

0

1

2

∆εν υπάρχουν διαδικασίες για

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει

τον έλεγχο, την αξιολόγηση και

αναπτύξει ένα πρόγραµµα για

αναπτύξει

την αναθεώρηση της επάρκειας

την

πρόγραµµα αναθεώρησης του

και του τρόπου λειτουργίας του

συστήµατος

συστήµατος

διαχείρισης. Οι αναθεωρήσεις

διαχείρισης. Οι αναθεωρήσεις

δεν

γίνονται

διαχείρισης.

περιβαλλοντικής

αναθεώρηση

είναι

τεκµηριωµένες

του

περιβαλλοντικής
συχνές
σε

και

αξιόλογο

ένα

συστήµατος

πλήρες

περιβαλλοντικής

σε

τακτικά

προκαθορισµένα

και

διαστήµατα.

επίπεδο. Η όλη διαδικασία της

Τα εξαγόµενα συµπεράσµατα

αναθεώρησης δεν εγγυάται τη

παρουσιάζονται αναλυτικά στη

συλλογή όλων εκείνων των

διοίκηση και αξιολογείται η

απαραίτητων στοιχείων και δεν

πολιτική

εξετάζεται το ενδεχόµενο για

Όταν

αλλαγή

παρεµβάσεις και αλλαγές στην

της

ακολουθούµενης

πολιτικής, όταν χρειαστεί.

που

ακολουθείται.

χρειαστεί

γίνονται

πολιτική. Συλλέγονται επαρκώς
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία
για τη σωστή εφαρµογή του
συστήµατος

περιβαλλοντικής

διαχείρισης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ……………………………………………………

Ας δούµε στο σηµείο αυτό περιληπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά και κάποιες
επιπλέον πληροφορίες για κάθε ένα από τα κυριότερα τµήµατα ανάπτυξης και
εφαρµογής ενός συστήµατος περιβαλλοντική διαχείρισης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έχει ειπωθεί πως µέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί κάθε
επιχείρηση, φανερώνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της και η απόδοσή της
προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί. Όταν πρόκειται για µια µεγάλη επιχείρηση έχει
διαπιστωθεί πως αυτή µεριµνά πάρα πολύ, ώστε οι προµηθευτές της να διαθέτουν
κάποια περιβαλλοντική διαχείριση που να πληρεί τις προϋποθέσεις του προτύπου ISO
14001:1996. Στην περίπτωση µιας µικροµεσαίας επιχείρησης δεν υπάρχει η
πολυτέλεια για να επιλεχθεί µια περιβαλλοντική πολιτική, αφού αν κάποιος πελάτης
επιθυµεί την ύπαρξη µιας περιβαλλοντικής πολιτικής τότε η επιχείρηση ή θα
αναπτύξει µια πολιτική ή θα πάρει το ρίσκο να χάσει τη δουλειά µε το συγκεκριµένο
πελάτη. Υπεύθυνοι για αυτή την πολιτική είναι η διοίκηση της επιχείρησης. Η
τελευταία µπορεί να αποτελείται είτε από ένα άτοµο, σπάνια περίπτωση, είτε από µια
οµάδα ατόµων µε αυξηµένες ευθύνες. Σαφώς βέβαια για την περαιτέρω εφαρµογή της
πολιτικής θα υπάρχουν και άλλα τµήµατα της επιχείρησης, τα οποία όµως σε κάθε
περίπτωση χρειάζονται τη στήριξη της διοίκησης. Τα στοιχεία που κρίνονται
αναγκαία για την ανάπτυξη και την εφαρµογή συλλέγονται από ποικίλες πηγές όπως
οι παρακάτω:
-

Στοιχεία που προέρχονται από διάφορες αρχές που ασχολούνται µε το
περιβάλλον π.χ κυβερνήσεις, ενώσεις βιοµηχανιών.

-

Οι προσδοκίες της επιχείρησης για τη σχέση τους µε τους υπαλλήλους της και
το ευρύτερο κοινό.

-

Τα πλάνα της επιχείρησης για την περιβαλλοντική διαχείριση και τους
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν.
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-

Το σύνολο των δεδοµένων που πηγάζουν από προηγούµενες περιβαλλοντικές
πολιτικές.

-

Από τις διάφορες προτάσεις του συνόλου των µελών της επιχείρησης.

-

Οι όροι που θέτονται από τη διεθνή περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Σταδιακά µέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυξάνεται η εµπειρία της επιχείρησης
στην εφαρµογή των συστηµάτων περιβαλλοντική διαχείρισης, µε αποτέλεσµα
συνεχώς να αυξάνεται αισθητά η περιβαλλοντική απόδοση της επιχείρησης. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι µε βάση το πρότυπο ISO 14001:1996 επιβάλλεται η πολιτική της
επιχείρησης να προσαρµόζεται και να συµµορφώνεται µε τους διεθνείς κανονισµούς
περιβαλλοντικής προστασίας. Η περιβαλλοντική πολιτική έχει σαν βασικό στόχο τα
ακόλουθα:
-

Την ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

-

Τη σωστή σχεδίαση των υπηρεσιών και των προϊόντων της επιχείρησης, ώστε
να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στο στάδιο της παραγωγής.

-

Ορθή αξιολόγηση των διαδικασιών για την αύξηση της περιβαλλοντικής
απόδοσης.

-

Ολοκληρωµένη εκπαίδευση, κατάρτιση και επικοινωνία µεταξύ των
υπαλλήλων και των λοιπών µελών της επιχείρησης.

Συνήθως η χρονική διάρκεια της περιβαλλοντική πολιτικής και των εγγράφων που
την τεκµηριώνουν κυµαίνεται µέχρι τα τρία χρόνια ή και λίγο παραπάνω. Στο χρονικό
διάστηµα αυτό ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πολιτική. Οι λόγοι που
οδηγούν σε αυτές τις αλλαγές είναι οι ακόλουθοι:
-

Αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων και της παροχής των
υπηρεσιών της επιχείρησης.

-

Αλλαγές στη δοµή της αγοράς.

-

Προτάσεις για βελτίωση από τους µετόχους της επιχείρησης.
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Είναι αναγκαίο να σιγουρευτεί ότι η εφαρµοζόµενη πολιτική σχετίζεται άµεσα µε την
επιχείρηση και αυτό διότι ένα κοινό πρόβληµα που εντοπίζεται σε πολλές πολιτικές
είναι η γενική µορφή που τις κάνει εφαρµόσιµες σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ.
Η διαδικασία της ανάπτυξης και του σχεδιασµού της περιβαλλοντικής πολιτικής
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε τέσσερα στάδια:
Στάδιο πρώτο: Σε αυτό το στάδιο επιλέγεται µια διαδικασία ή δραστηριότητα, η
οποία να είναι εύκολα κατανοητή από όλα τα µέλη της επιχείρησης.
Στάδιο δεύτερο: Στο στάδιο αυτό γίνεται προσδιορισµός των περιβαλλοντικών
στόχων που επιτυγχάνονται µέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι σηµαντικό για µια επιχείρηση, να
θέσει ξεχωριστά τους στόχους από τις περιβαλλοντικές προθέσεις από τα µέτρα που
πρόκειται να ληφθούν, προκειµένου αυτοί να πραγµατοποιηθούν. Για το σχεδιασµό
της κατάλληλης πολιτικής υπάρχουν κάποιες φράσεις που µπορούν να συντελέσουν
σε αυτό το στόχο. Κάποιες τέτοιες φράσεις είναι οι ακόλουθες
-

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

-

∆έσµευση όλου του προσωπικού για συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση της
επιχείρησης.

-

Όπου είναι δυνατό θα χρησιµοποιούνται ανακυκλώσιµα υλικά.

-

Προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ρύπανσης σε όλους τους τοµείς της
επιχείρησης.

-

Παροχή βοήθειας στους πελάτες για ευαίσθητη χρήση των παραγοµένων
προϊόντων.

-

Ανάπτυξη οικονοµικά βιώσιµων λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήµατα της
επιχείρησης.

Στάδιο τρίτο: Στο στάδιο αυτό καθορίζονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές
επιδράσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
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Στάδιο τέταρτο: Στο στάδιο αυτό αξιολογείται ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών
επιδράσεων. Αυτές οι επιδράσεις διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι απαραίτητο να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να είναι σύντοµη ώστε να είναι πιο πιθανό να µελετηθεί
, να αποφευχθεί η χρήση εξειδικευµένης γλώσσας ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή
από όλους τους ανθρώπους που µπορεί να ενδιαφέρονται για αυτή.
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κάποιο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης
είναι σηµαντικό να θέσει µια διαδικασία αναθεώρησης, µέσω της οποίας θα
καταδεικνύονται οι περιβαλλοντικές προθέσεις της. Οι τοµείς στους οποίους θα
επιδράσουν οι αναθεωρήσεις είναι τόσο η αξιολόγηση των είδη υπαρχόντων
περιβαλλοντικών διαδικασιών, ο προσδιορισµός των βασικών περιβαλλοντικών
πτυχών όσο και το νοµοθετικό πλαίσιο που πρέπει να θεσπιστεί.
Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και γενικότερα επιδράσεις µιας επιχείρησης έχουν
να κάνουν µε πιθανές εκποµπές αερίων, µε απελευθερούµενα απόβλητα και µόλυνση
του εδάφους, µε τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των
προϊόντων και το γενικότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης είναι η τήρηση
των διεθνών νόµων και κανονισµών για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί οι
κανονισµοί µπορούν να διαχωριστούν σε κάποιες κατηγορίες. Πρώτα και κύρια σε
αυτούς τους νόµους που ασχολούνται µε τα προϊόντα και τον περιορισµό κάποιων
επιβλαβών πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, τους νόµους
που αφορούν τις επιβλαβείς εκποµπές αερίων και αποβλήτων γενικότερα, αυτούς που
καθορίζουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και παρόµοιων εγγράφων και τους
γενικότερους περιβαλλοντικούς νόµους που γίνονται αποδεκτοί διεθνώς. Οι νόµοι και
οι διεθνείς κανονισµοί πρέπει να τηρούνται όχι µόνο από όλους τους τοµείς της
επιχείρησης, αλλά και από όλες τις απαιτήσεις που αυτή έχει προσυµφωνήσει να
καλύψει. Παράλληλα επιβάλλεται να πραγµατοποιείται τακτικός έλεγχος και
αξιολόγηση, µέσω κάποιων δεικτών απόδοσης αυτών των διαδικασιών. Τέτοιοι
τοµείς στο εσωτερικό µιας επιχείρησης είναι τα συστήµατα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και βελτίωσης, τοµέας πρόληψης ρύπανσης, τοµέας κατανοµής ευθυνών
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και πόστων στους υπαλλήλους, βασικά προγράµµατα προµηθευτών και αναδόχων και
τοµέας σωστής διαχείρισης των προϊόντων, των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται
καθώς και των αποβλήτων.
Ο σχεδιασµός της πολιτικής κάθε οργανισµού είναι η επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων του. Η αξιολόγηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων αυτών
πραγµατοποιείται µε τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών. Μερικοί τέτοιοι δείκτες
είναι οι παρακάτω:
- Ποσότητα χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών.
- Στατιστικός αριθµός προηγούµενων ατυχηµάτων µε δυσµενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
- Ποσότητα εκποµπής αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
- Μέτρηση του αριθµού των παραγοµένων προϊόντων που ανακυκλώνονται.
- Συνεχείς αναθεωρήσεις των στόχων της επιχείρησης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Είναι σπουδαίο για µια επιχείρηση που επιθυµεί να επιτύχει τους στόχους της και να
είναι σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς περιβαλλοντικής προστασίας να γίνει
σωστός και αποτελεσµατικός καταµερισµός των ευθυνών. Αν πρόκειται για µια
µικροµεσαία επιχείρηση, την ευθύνη µπορεί να αναλάβει ένα άτοµο, ενώ για µεγάλο
οργανισµό οι ευθύνες αναλαµβάνονται από πλήθος ατόµων. Σε αυτό το στάδιο του
σχεδιασµού, της εφαρµογής και του καταµερισµού των ευθυνών, µπορούν να
διευθετηθούν πολλά ζητήµατα όπως η παροχή πόρων, ο εντοπισµός των πιθανών
κινδύνων για το περιβάλλον, αποφυγή µη συµµόρφωσης µε τη διεθνή νοµοθεσία για
την περιβαλλοντική προστασία και σωστή αντίδραση της επιχείρησης σε έκτακτες
ανάγκες.
Αξίζει να τονισθεί και ο σηµαντικός ρόλος που επιτελεί η ορθή τεκµηρίωση όλων
των περιβαλλοντικών αρχείων και δεδοµένων. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει
οργανωτικά διαγράµµατα, παρουσίαση πρότυπης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς,
καθορισµός γρήγορης και αποτελεσµατικής αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις,
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πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής, αξιολόγηση και συντήρηση όλων των
αναγκαίων εγγράφων, ανάλυση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνεχείς
αναθεωρήσεις και εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από τα αρµόδια όργανα της
επιχείρησης.
Αναφερόµαστε συνεχώς σε περιπτώσεις εκτάκτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Σε
τέτοιες περιστάσεις κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει εκ των προτέρων εκπαίδευση και
καθορισµός των ρόλων όλων των υπαλλήλων, εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως
η πυροσβεστική και τα νοσοκοµεία, καθώς και πλήρης ενηµέρωση της
επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
Είναι επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της
διόρθωσής τους σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους διεθνείς κανονισµούς. Σε
αυτό τον τοµέα κάθε επιχείρηση οφείλει να εντοπίζει την αιτία που οδηγεί στην
επιβολή διορθωτικών παρεµβάσεων, επιλογή της καταλληλότερης διορθωτικής
ενέργειας και πλήρης καταγραφή των επερχόµενων από τις διορθωτικές ενέργειες
αλλαγών.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.
Στην σπουδαία και απαραίτητη διαδικασία της αναθεώρησης από τη µεριά της
διοίκησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη θέµατα όπως η συνεχής αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών στόχων της επιχείρησης, διαρκής αξιολόγηση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιτέλεση συνεχών λογιστικών ελέγχων.
Μέσα από τη διαδικασία εφαρµογής περιβαλλοντικής διαχείρισης η κάθε επιχείρηση
που την εφαρµόζει αντλεί ότι πληροφορία χρειάζεται από τα περίπου 230 ΕΥΡΩ –
κέντρα πληροφοριών, τα οποία έχουν αναπτύξει κάποια περιβαλλοντικά ζητήµατα
που απασχολούν κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται
αναφέρονται, είτε στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και στις κατάλληλες τεχνολογίες
που αυτή απαιτεί, είτε στις πηγές των Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων, είτε στην
εύρεση συνεργατών στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατόπιν όλων
αυτών των αναφορών µας στις βασικές αρχές και στις προτεραιότητες που διέπουν τις
επιχειρήσεις κατά την ανάπτυξη ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι
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καλό να παρουσιαστεί υπό µορφή πίνακα η σχέση αυτών των προτεραιοτήτων των
επιχειρήσεων µε τα δεδοµένα και τις προτεραιότητες του προτύπου ISO14001.

ΒΑΣΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ ISO 14001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Εταιρική προτεραιότητα

■

2. Ολοκληρωµένη διοίκηση

■

3. ∆ιαδικασία προόδου

■

4. Εκπαίδευση των εργαζοµένων

■

5. Προγενέστερη αξιολόγηση

6. Προϊόντα και υπηρεσίες

7. Συµβουλές πελατών

8. Εγκαταστάσεις και διαδικασίες

□

9. Έρευνα

10. Πρόληψη κινδύνων

□

11. Προµηθευτές και ανάδοχοι

□

12. Προετοιµασία για έκτακτες ανάγκες

■

96

13. Μεταβίβαση τεχνολογίας

14. Κοινή προσπάθεια όλων των µελών

15. Επαγρύπνηση και ετοιµότητα

■

16. Πλήρης συµµόρφωση

■

Το σύµβολο ■ σηµαίνει ότι υπάρχει ταύτιση και συµφωνία, ενώ το σύµβολο □
σηµαίνει ότι το πρότυπο ISO 14001 δεν έχει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό σε
προτεραιότητα.
Πίνακας 2: Σύγκριση των προτεραιοτήτων µιας επιχείρησης κατά την ανάπτυξης ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης µε τις προτεραιότητες του προτύπου ISO 14001:1996.

3.5: ∆ιαδικασία Εφαρµογής Ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης Σε Μια Επιχείρηση.

Σαν πρώτο και βασικό βήµα θεωρείται η επιλογή συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Έτσι µια επιχείρηση µπορεί να:
1: Καθιερωθεί µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14004.
2: Καθιερωθεί µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.
3: Πιστοποιηθεί µε βάση το πρότυπο ISO 14001 από ένα ανεξάρτητο τρίτο εγγυητή.
4: Καταχωρηθεί κάτω από το EMAS.
5: Πραγµατοποίηση των περιπτώσεων 3,4 συγχρόνως.
Η απόφαση που θα λάβει µια επιχείρηση έχει να κάνει σε κάθε περίπτωση µε το
µικρό της µέγεθος ή το µικρό περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και δεν είναι απαραίτητη
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σε αυτή την κατάσταση η παρουσία κάποιου συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αφού µπορεί να ελέγξει την περιβαλλοντική της απόδοση µε κάποιους
περιβαλλοντικούς δείκτες. Εάν κάποια επιχείρηση αναπτύξει ένα σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης µε βάση τις οδηγίες του προτύπου ISO 14004, τότε θα
βελτιώσει αισθητά την περιβαλλοντική της απόδοση, θα συµµορφωθεί πλήρως µε
τους διεθνείς νόµους και κανονισµούς και θα επιτύχει µείωση του αντίκτυπου της στο
περιβάλλον. Όµως επειδή το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα έγγραφο καθοδήγησης και
όχι ένα σύνολο απαιτήσεων δεν είναι δυνατό να καταδείξει τη συµµόρφωση µε την
πιστοποίηση τρίτων. Αν µια επιχείρηση επιλέξει κάποια από τις περιπτώσεις 2 – 5,
τότε επιτυγχάνει συµµόρφωση τόσο µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001, όσο
και µε το σχέδιο EMAS. Αυτό σηµαίνει πως βελτιώνεται και αναβαθµίζεται η
εξωτερική της εικόνα, πως αντιµετωπίζεται καλύτερα από τις τράπεζες και τους
ασφαλιστές, ενώ παράλληλα η επιχείρηση έχει µεγαλύτερη δύναµη να προσελκύσει
πολλές επενδύσεις. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ένα σύστηµα βασισµένο στο
ISO 14004 είναι εύκολο να αναβαθµιστεί και να καταχωρηθεί στο πρότυπο ISO
14001 ή EMAS, αρκεί βέβαια οι µεταβαλλόµενες καταστάσεις να το καθιστούν
ευέλικτο και πλεονεκτικό σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα γενικό συµπέρασµα είναι το
ότι οι επιλογές 3 – 5 είναι οι περισσότερο αξιόπιστες από τη 2 και συνεπώς αυτές µε
τα καλύτερα αποτελέσµατα, διότι συµπεριλαµβάνουν τις δαπάνες πιστοποίησης και
επαλήθευσης. Όταν το µεγαλύτερο µέρος µιας επιχείρησης ανήκει στην Ευρώπη τότε
µπορεί να καταχωρηθεί στο σχέδιο EMAS, ενώ αν κάνει εξαγωγές εκτός Ευρώπης,
τότε µπορεί κάλλιστα να συµπεριληφθεί στο πρότυπο ISO 14001. Βεβαίως για
ποικίλους επιχειρηµατικούς λόγους µια επιχείρηση µπορεί να υιοθετήσει και τα δύο
συστήµατα.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα στην ανάπτυξη ενός συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης σε µια επιχείρηση, είναι ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται. Είναι
ενδεικτικό να αναφερθεί ότι σε µια έρευνα που έγινε το 1995 από τους συµβούλους
δύο µεγάλων εταιρειών, της COOPER και της LYBRAND, εξήχθησαν σηµαντικά
συµπεράσµατα. Στη έρευνα αυτή συµπεριλήφθησαν 19 επιχειρήσεις µε αριθµό
εργαζοµένων από 20 – 300. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ένα ελάχιστο 40
ανθρωποηµερών (µέσα στο οποίο περιέχονται παράλληλα και το προσωπικό και ο
χρόνος γνωµοδότησης ), είναι αναγκαίο για την εγγραφή και την πιστοποίηση, ενώ σε
µερικές άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται σε πιο εκτενείς περιβαλλοντικούς
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κανονισµούς, ο αριθµός των απαιτούµενων ανθρωποηµερών αυξάνεται αισθητά. Σε
µια επιχείρηση µε 250 υπαλλήλους θα απαιτηθούν για την πιστοποίηση περίπου 240
ανθρωποηµέρες. Η ίδια κατάσταση απαιτείται και για την πιστοποίηση µε βάση το
πρότυπο ISO 14001.

99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
Στάδια Και ∆ιαδικασία Εφαρµογής Του Προτύπου
ISO14001:1996 Σε Επιχειρήσεις.

4.1: Περιληπτική Περιγραφή Και Εφαρµογή Του Προτύπου ISO
14001:1996 Σε Μια Επιχείρηση.

Το πρότυπο ISO 14001:1996 συµπεριλαµβάνει ένα σύνολο απαιτήσεων για την
εφαρµογή και τη διατήρηση ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε µια
επιχείρηση. Όταν τηρούνται αυτές οι απαιτήσεις, τότε γίνεται προφανές στον
εξωτερικό κόσµο της επιχείρησης ότι αυτή διαθέτει ένα κατάλληλο σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ένας αξιόλογος τρόπος να δείξει η επιχείρηση ότι
καλύπτει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, είναι η αυτοπροβολή των µέσων που η
τελευταία διαθέτει για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που καθορίζονται από το
πρότυπο ISO 14001. Ασφαλώς είναι καλύτερα να ελέγχεται η τήρηση των
απαιτήσεων από κάποιον τρίτο παράγοντα, ο οποίος να είναι ανεξάρτητος. Αυτός ο
έλεγχος από τρίτους ονοµάζεται << πιστοποίηση >>. Βεβαίως προκειµένου η
επιχείρηση να είναι πιστοποιηθεί µε βάση το πρότυπο ISO 14001 κρίνεται αναγκαία η
χρήση των υπηρεσιών κάποιου έγκυρου και ικανού εγγυητή. Κατά τη διάρκεια της
πιστοποίησης παρέχεται από ένα σώµα πιστοποίησης η απαραίτητη έγκριση, ότι είναι
ικανός ο εγγυητής να παράσχει τις κατάλληλες υπηρεσίες πιστοποίησης. Ο εγγυητής
πρέπει κάθε φορά να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια του σώµατος πιστοποίησης. Στο
σηµείο αυτό είναι καλό να παρουσιασθεί σε διάγραµµα το σύστηµα που ακολουθείται
για την πιστοποίηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το διάγραµµα
φαίνεται ακολούθως:
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∆ΙΕΘΝΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑ

ΣΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΣΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
EMAS

ΣΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΟ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

∆ιάγραµµα η: Σύστηµα για την πιστοποίηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής

Είδαµε και περιγράψαµε στο τέλος κυρίως του προηγούµενου κεφαλαίου τα πέντε
βασικά στάδια της ανάπτυξης και της εφαρµογής ενός συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Αυτά τα στάδια ισχύουν και για την ανάπτυξη και την εφαρµογή του
προτύπου ISO 14001:1996. Σαν πρώτο στάδιο είναι η περιβαλλοντική πολιτική. Η
πολιτική αυτή οργανώνεται µε βάση τις προθέσεις της επιχείρησης σε σχέση µε το
περιβάλλον. Στόχος της επιχείρησης είναι η πρόληψη και η ελάττωση της ρύπανσης,
η συνεχής βελτίωση και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και η συµµόρφωση µε τους
διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Το ακόλουθο βασικό στάδιο είναι ο
προγραµµατισµός. Εδώ τίθενται οι στόχοι και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που
αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική και καταστρώνεται σχέδιο για την επίτευξη
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αυτών των στόχων. Έχει προαναφερθεί ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, οι οποίες σχεδιάζονται σε αυτό το στάδιο αξιολογείται µε κάποιους
περιβαλλοντικούς δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αναφέρονται ανάλογα µε το αντικείµενο
της επιχείρησης για παράδειγµα: σε τόνους εκποµπής διοξειδίου του θείου το χρόνο,
σε τόνους εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα ανά µονάδα παραγωγής, σε λίτρα
χρησιµοποιούµενου νερού ετησίως, σε χιλιόγραµµα επιβλαβών αποβλήτων που
παράγονται κάθε χρόνο, σε αριθµό νοµοθετικών παραβιάσεων κάθε χρόνο, σε αριθµό
καταγγελιών για µόλυνση περιβάλλοντος κάθε χρόνο, σε αριθµό προτάσεων
βελτίωσης του περιβάλλοντος από τους υπαλλήλους. Με τη χρήση των
περιβαλλοντικών δεικτών κάθε επιχείρηση επισηµαίνει ευκολότερα τους τοµείς που
χρειάζονται περισσότερη προσοχή, µε τους δείκτες εκτός της περιβαλλοντικής της
απόδοσης, µετράται και η διοικητική προσπάθεια για τη βελτίωση της απόδοσης της
επιχείρησης, συγχρόνως επιτυγχάνεται εφησυχασµός των επενδυτών για την
προστασία του περιβάλλοντος και αξιολογείται επαρκώς η συµµόρφωση της
επιχείρησης µε τους διεθνείς κανονισµούς. Η διαδικασία σχεδιασµού και επιλογής
των κατάλληλων δεικτών γίνεται σε 5 φάσεις, τις ακόλουθες:
-

Περιγραφή των τριών περιοχών και των σχετικών δεικτών τους

-

Εξέταση των διαφόρων τύπων δεικτών

-

Παροχή χρήσιµων πληροφοριών για την επιλογή δεικτών

-

Παρέχεται ένα πακέτο δεικτών για την εκκίνηση

-

Σύντοµη περιγραφή του τρόπου που η επιχείρηση µέσω των συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί να µαζέψει στοιχεία για τους δείκτες.

Οι τρεις περιοχές των δεικτών είναι: η λειτουργική περιοχή, η περιοχή διαχείρισης
και το περιβάλλον. Η λειτουργική περιοχή της επιχείρησης αποτελείται από τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της. Σε αυτή την περιοχή χρησιµοποιούνται δείκτες
για τη µέτρηση των περιβαλλοντικών πτυχών των λειτουργικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης. Παράδειγµα τέτοιων δεικτών είναι: η συνολική ενέργεια που
χρησιµοποιείται ετησίως, οι ετήσιες εκποµπές αποβλήτων, η χρήση ύδατος ανά
µονάδα παραγωγής και οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου ανά µονάδα παραγωγής. Η
περιοχή της διαχείρισης περιλαµβάνει διάφορος προγραµµατισµούς και διαδικασίες
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διοίκησης και λήψης αποφάσεων που συνιστούν την όλη διαχείριση. Κάποια
ενδεικτικά παραδείγµατα δεικτών που χρησιµοποιούνται σε αυτή την περιοχή είναι: ο
αριθµός των περιβαλλοντικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, ο αριθµός των
υπαλλήλων που εκπαιδεύονται, ο αριθµός των προµηθευτών και των αναδόχων που
ελέγχονται για τις δραστηριότητές τους, η συχνότητα των αναθεωρήσεων, καθώς και
κάποιους οικονοµικούς δείκτες όπως η αποταµίευση από τη ανακύκλωση κάποιων
αποβλήτων και το κόστος των δραστηριοτήτων που µετρούνται. Στη περιοχή του
περιβάλλοντος συµπεριλαµβάνονται δείκτες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών
συνθηκών. Παράδειγµα τέτοιων δεικτών είναι: η συγκέντρωση των µολυσµατικών
παραγόντων σε αέρα, γη και θάλασσα, ο αριθµός βακτηρίων ανά λίτρο ύδατος, καθώς
και ο εντοπισµός µυρωδιών που απέχουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι δεικτών. Πρώτα και κύρια οι απόλυτοι δείκτες. Οι δείκτες
αυτοί µετρούν βασικά στοιχεία. Παραδείγµατα τέτοιων δεικτών είναι: οι τόνοι
διοξειδίου του άνθρακα που εκπέµπονται ετησίως, οι τόνοι αποβλήτων που
παράγονται ετησίως και τα λίτρα νερού που χρησιµοποιούνται ετησίως. Αν και οι
δείκτες αυτοί δίνουν χρήσιµες πληροφορίες, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
ώστε να µην εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Παράλληλα µε τους απόλυτους
δείκτες υπάρχουν και οι σχετικοί. Αυτοί χρησιµοποιούνται για τη σύγκριση της
απόλυτης κατανάλωσης ή της εκποµπής αερίων και αποβλήτων µε τα βασικά
στοιχεία αναφοράς. Αυτοί οι δείκτες µπορούν να χωριστούν σε αναλογίες
αποδοτικότητας και σε αναλογίες ποσοστών. Οι αναλογίες αποδοτικότητας
αναφέρονται σε χρήση των πόρων και σε ποσά εκποµπών, τα οποία συγκρίνονται µε
την παραγωγή και τα αποτελέσµατα. Οι αναλογίες των ποσοστών αναφέρονται στην
υποενότητα µιας µέτρησης και στη σύγκριση αυτής µε το σύνολο των µετρήσεων.
Άλλη µια κατηγορία δεικτών είναι οι αθροιστικοί δείκτες. Αυτοί οι δείκτες
συγκεντρώνουν τα στοιχεία από ένα αριθµό ξεχωριστών κατηγοριών σε µια
γενικότερη κατηγορία. Παραδείγµατα αυτών των δεικτών είναι η συνολική
κατανάλωση ενέργειας, το σύνολο των επιβλαβών αποβλήτων που παράγονται, µέχρι
και το σύνολο των χιλιοµέτρων που εκτελούν ετησίως τα οχήµατα της επιχείρησης.
Σηµαντική κατηγορία δεικτών είναι και οι δείκτες αντιστάθµισης. Με αυτούς τους
δείκτες µπορεί µια επιχείρηση να συνδυάσει όλες τις πληροφορίες για τις
περιβαλλοντικές πτυχές της σε ένα ενιαίο αριθµό που αντιστοιχεί στην
περιβαλλοντική της απόδοση. Έτσι κάθε πτυχή πολλαπλασιάζεται µε ένα βάρος
δηλαδή ένα αριθµό, ανάλογα µε την περιβαλλοντική της σηµασία και ακολούθως
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προστίθενται όλα τα αποτελέσµατα από τους πολλαπλασιασµούς των πτυχών. Τα
βάρη µπορούν να ενταχθούν σε µια κλίµακα από 1 – 10. 10 σηµαίνει ότι η
συγκεκριµένη πτυχή είναι σηµαντική, ενώ βάρος 1 σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη
πτυχή είναι ασήµαντη.
Σηµαντικό για κάθε επιχείρηση είναι τα βήµατα για την επιλογή των κατάλληλων
δεικτών. Προκειµένου να εξαχθούν σωστά συµπεράσµατα οι δείκτες επιβάλλεται να
ανταποκρίνονται στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, να ταυτίζονται µε την πολιτική της
επιχείρησης για το περιβάλλον, να καλύπτουν όλες τις σηµαντικές της πτυχές, να
παρουσιάζουν όλες τις πιθανές ανησυχίες όλων των µετόχων και να ικανοποιούν όλες
τους τις απαιτήσεις.
Θα κάνουµε τώρα µια σύντοµη αναφορά στο πακέτο των δεικτών που
χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης
της επιχείρησης. Στο πακέτο αυτό περιέχονται οι λειτουργικοί δείκτες απόδοσης, οι
δείκτες µέτρησης απόδοσης προϊόντων, οι διοικητικοί δείκτες απόδοσης και οι
οικονοµικοί δείκτες. Οι πρώτοι χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση κάποιας
ξεχωριστής

δραστηριότητας

ή

υπηρεσίας,

όπως

για

παράδειγµα

είναι

η

χρησιµοποιούµενη ποσότητα πρώτων υλών, το ποσό ενέργειας που καταναλώνεται, η
συνολική χρήση ύδατος, η συνολική ποσότητα αποβλήτων και οι εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και µονοξειδίου του θείου. Η δεύτερη κατηγορία
δεικτών αφορά δείκτες όπου τα στοιχεία συλλέγονται και σχετίζονται άµεσα µε την
παραγωγή. Παράδειγµα τέτοιων δεικτών είναι η ποσότητα πρώτων υλών για τη
συσκευασία κάθε µονάδας και το ποσοστό των συσκευασιών που δεν είναι µόνο µιας
χρήσεως. Όσον αφορά στους δείκτες διοικητικής απόδοσης, αυτοί ασχολούνται µε τις
προσπάθειες της διοίκησης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της
επιχείρησης και αφορούν τους διευθυντές της επιχείρησης, τους µετόχους και τους
υπαλλήλους. Παραδείγµατα τέτοιων δεικτών αποτελούν η συµµόρφωση µε τους
νόµους και τους κανονισµούς, ο αριθµός και ο χαρακτήρας των καταγγελιών, οι
περιβαλλοντικοί στόχοι της επιχείρησης, η κατάρτιση των υπαλλήλων και οι
περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρµόζει η διοίκηση. Οι οικονοµικοί δείκτες έχουν
σα σκοπό να ελέγχουν τις δαπάνες της διοίκησης για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες,
να ενηµερώνουν για όλες τις δηµοσιοποιηµένες εκθέσεις, να δίνουν έµφαση σε
ζητήµατα που απαιτούν περισσότερη προσοχή και να παράσχουν εναρµόνιση στην
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επιχείρηση µεταξύ των περιβαλλοντικών πτυχών και των χρηµατοοικονοµικών
αποδόσεών της. Παράδειγµα τέτοιων δεικτών είναι οι δαπάνες των αποβλήτων που
παράγονται, οι περιβαλλοντικοί φόροι και οι επιβολές προστίµων σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης, τα στοιχεία του παθητικού του ισολογισµού της επιχείρησης, τα έξοδα
κατάρτισης των υπαλλήλων σε περιβαλλοντικά θέµατα και οι αµοιβές του
προσωπικού που ασχολείται µε το περιβάλλον.
Κλείνοντας τη αναφορά µας στη διαδικασία ανάπτυξης και επιλογής των κατάλληλων
περιβαλλοντικών δεικτών, επιβάλλεται να γίνει αναφορά και στο τελευταίο κοµµάτι
αυτής της διαδικασίας, που δεν είναι άλλο από το σύνολο των πηγών µέσω των
οποίων συλλέγουµε στοιχεία για την περιβαλλοντική απόδοση µιας επιχείρησης.
Τέτοια πηγή είναι τα συστήµατα πληροφοριών των επιχειρήσεων, τα οποία µαζεύουν
και οργανώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για µια επιχείρηση. Όµως σε κάποιες
περιπτώσεις ένα πλήθος πληροφοριών δεν αναγνωρίζεται και έτσι δεν αξιοποιείται,
γι’ αυτό το λόγο όταν αναπτύσσεται ένα σύστηµα µέτρησης της περιβαλλοντικής
απόδοσης, είναι σαφές ότι όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Τα
συστήµατα στα οποία φυλάσσονται οι πληροφορίες είναι τα ακόλουθα:
1: Σύστηµα λογιστικής – Σε αυτό το σύστηµα περιέχονται τιµολόγια, τρέχοντες
λογαριασµοί, οικονοµικές εκθέσεις, δαπάνες κάθε είδους και αρχεία επενδύσεων.
2: Σύστηµα παραγωγής – Σε αυτό το σύστηµα περιέχονται η χρήση ενέργειας και
΄νερού, αρχεία συντήρησης και παραγωγής και τα παραγόµενα απόβλητα.
3: Σύστηµα αγοράς και πώλησης – Σε αυτό το σύστηµα περιέχονται τα βάρη των
προϊόντων που στέλνονται στην αγορά, τα αρχεία των αποθηκών της επιχείρησης, τα
χαρακτηριστικά της συσκευασίας και οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες.
4: Σύστηµα ανθρωπίνου δυναµικού – Σε αυτό το σύστηµα περιέχονται αρχεία
εργαζοµένων και η περιγραφή της εργασίας.
Τρίτο βασικό στάδιο είναι η εφαρµογή και η λειτουργία. Αφού καταστρωθεί το
κατάλληλο σχέδιο, αξιοποιούνται όλα τα δυνατά και απαραίτητα στοιχεία για τη
λειτουργία και τη σωστή εφαρµογή του. Το αµέσως επόµενο στάδιο είναι ο έλεγχος
και οι διορθωτικές δράσεις. Σε αυτό το στάδιο επιτελείται περιοδικός έλεγχος όλου
του συστήµατος και ελέγχεται ποιοι στόχοι επιτυγχάνονται. Σε αυτούς που δεν
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πραγµατοποιούνται επιβάλλεται η διορθωτική παρέµβαση. Στο στάδιο αυτό
περιλαµβάνονται και οι λογιστικοί έλεγχοι. Λέγοντας λογιστικό έλεγχο εννοούµε ένα
εργαλείο που στοχεύει στο να καθορίσει αν η επιχείρηση κάνει αυτό που πρέπει, ώστε
οι δραστηριότητές της να καλύπτουν τις περιβαλλοντικές νοµοθεσίες, οπότε µιλάµε
για κάποιο νοµικό λογιστικό έλεγχο. Τα κριτήρια αυτού του λογιστικού ελέγχου είναι
οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι οδηγίες που αφορούν τον έλεγχο στην επιχείρηση.
Η διαδικασία του λογιστικού ελέγχου βασίζεται στην αξιοποίηση των πληροφοριών
που είδη υπάρχουν. Έχει καθιερωθεί ότι για αν γίνει σωστός λογιστικός έλεγχος,
επιβάλλεται να υπάρχουν ολοκληρωµένες και σωστές πληροφορίες. Σε κάθε
λογιστικό έλεγχο τα µέρη που συµµετέχουν σε αυτόν είναι η ελεγχόµενη µονάδα,
δηλαδή η επιχείρηση που ελέγχεται, η οµάδα λογιστικού ελέγχου δηλαδή η οµάδα
ελεγκτών και κυρίως ο ηγέτης της οµάδας που αποκαλείται ως κύριος ελεγκτής και ο
πελάτης δηλαδή η επιχείρηση που αναθέτει το λογιστικό έλεγχο. Στον ακόλουθο
πίνακα φαίνεται πως αυτά τα µέρη συµπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ

ΟΜΑ∆Α

ΜΟΝΑ∆Α

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

C

C

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

C

ΚΑΝΕΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ( C)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ

S

R

R

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ
(R)

ΑΠΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (S)

ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (
C

)

W

A

C

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΣΕ

ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
W

)

(

ΑΠΟ

ΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ( A)

ΕΝΑ

ΣΩΜΑ

C

B

C

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (B)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΝΕΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΣΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( C )
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΝΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ISO 14001

Πίνακας 3: Συµπεριφορά των απαιτούµενων µερών κατά την επιτέλεση λογιστικού ελέγχου σε µια
επιχείρηση.

Η διαδικασία της επιτέλεσης του λογιστικού ελέγχου, υποδιαιρείται στα ακόλουθα 4
στάδια:
1: Έναρξη λογιστικού ελέγχου
2: Προετοιµασία λογιστικού ελέγχου
3: Εκτέλεση λογιστικού ελέγχου
4: Εκθέσεις και αρχεία του λογιστικού ελέγχου
Τα στάδια αυτά φαίνονται καλύτερα στο σχήµα της ακόλουθης σελίδας:

ΈΝΑΡΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΈΓΧΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΛΟΓ. ΕΛΕΓ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ιάγραµµα θ: Σχηµατική αναπαράσταση των σταδίων στα οποία υποδιαιρείται ο
λογιστικός έλεγχος.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του προτύπου ISO 14001, είναι το γεγονός ότι την
ευθύνη για τον καθορισµό των στόχων του λογιστικού ελέγχου την έχει ο πελάτης,
δηλαδή η επιχείρηση που τον αναθέτει. Ιδιαίτερα βασικό είναι και τα στάδιο της
προετοιµασίας του λογιστικού ελέγχου. Ο σχεδιασµός του ελέγχου θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει στοιχεία όπως τα ακόλουθα: στόχους και έκταση λογιστικού
ελέγχου, κριτήρια και καθορισµός των υπεύθυνων οµάδων, αναµενόµενοι χρόνοι και
διάρκεια του ελέγχου, συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ακριβείς
ηµεροµηνίες εκτέλεσής του, σχήµα, δοµή και καθορισµός του προγράµµατος των
αναγκαίων συνεδριάσεων, καθώς και το σύνολο των εκθέσεων που χρειάζονται. ΟΙ
εκθέσεις περιέχουν: αναφορές στους στόχους και το σχέδιο του ελέγχου, ένα
κατάλογο των ατόµων που αυτές θα διανεµηθούν, περίληψη όλου του ελέγχου και
των εµποδίων που αυτός συνάντησε, συµπεράσµατα για τη συµµόρφωση ή όχι του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη συνολική παρουσίαση της
επιχείρησης που τίθεται σε αυτόν τον έλεγχο
Το τελευταίο στάδιο αποτελεί η διοικητική αναθεώρηση. Εδώ επιβάλλονται οι
συνεχείς αναθεωρήσεις προκειµένου, να κατοχυρωθεί η αποτελεσµατικότητα και
καταλληλότητα του συστήµατος. Τα πέντε αυτά βασικά στάδια παρουσιάζονται
σχηµατικά παρακάτω:
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Βήµα 1ο: περιβαλλοντική
πολιτική

Συνεχής
βελτίωση
Βήµα 5ο:

Βήµα 2ο: Σχεδιασµός

διοικητική

(στόχοι, υποχρεώσεις,

αναθεώρηση.

απαιτήσεις και
προγραµµατισµός)

Βήµα 4ο: έλεγχος και διορθωτικές
παρεµβάσεις ( αξιολόγηση
απόδοσης, καταλληλότητας και
διορθωτικές δράσεις, αξιοποίηση
αρχείων).

Βήµα 3ο: ανάπτυξη και
εφαρµογή (επικοινωνία,
εκπαίδευση, στοιχειοθέτηση
προγράµµατος, καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης,
ευθύνες).

∆ιάγραµµα ι: Σχηµατική απεικόνιση των πέντε βασικών σταδίων ανάπτυξης και εφαρµογής
ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε µια επιχείρηση.

Με τη βοήθεια του σχήµατος µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα και
έχουµε τη δυνατότητα να αναλύσουµε επαρκώς τα πέντε στάδια ανάπτυξης και
εφαρµογής του προτύπου ISO 14001:1996. Ωστόσο δεν θα αναφερθούµε τώρα σε
αυτή τη λεπτοµερή αναφορά, αφού έχουν αναλυθεί αυτά τα στάδια στο τέλος του
προηγούµενου κεφαλαίου. Όµως αξίζει να γίνει κάποια προσθήκη στοιχείων που
αφορούν κάποια από αυτά τα στάδια. Έτσι στο στάδιο του σχεδιασµού τα στοιχεία
των αναθεωρήσεων συµπεριλαµβάνονται σε συνεντεύξεις, σε πίνακες ελέγχου και σε
είδη υπάρχοντα αρχεία. Η περιβαλλοντικές αναθεωρήσεις είναι σηµαντικές, διότι
αποτελούν τα θεµέλια, στα οποία βασίζεται ολόκληρο το σύστηµα περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Το πρότυπο ISO 14001 απαιτεί από κάθε επιχείρηση να καθορίζει τις
περιβαλλοντικές πτυχές. Για τον καθορισµό αυτών των πτυχών γίνεται µε δυο
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διαδικασίες. Στην πρώτη µέθοδο αξιολογούνται οι πτυχές για τη σηµασία τους µε
βάση την κλίµακα που φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κλίµακα

Περιγραφή

Κριτήρια

1

Ασήµαντο

Μικρή περιβαλλοντική
επίδραση και χαµηλή
πιθανότητα κάποιου
συµβάντος.

2

∆ευτερεύον

Κάποιοι αφύσικοι όροι
είναι πιθανόν να
οδηγήσουν σε παραβίαση
κανονισµών, ωστόσο ο
αντίκτυπος στο
περιβάλλον είναι µικρός.

3

Σηµαντική

Η δραστηριότητα της
επιχείρησης επιδρά στην
εύρυθµη λειτουργία του
περιβάλλοντος και οδηγεί
σε παράβαση νόµων. Η
επίδραση και η πιθανότητα
του περιστατικού είναι
µέτρια.

4

Κύρια

Η δραστηριότητα επιδρά
άµεσα στο περιβάλλον και
ο αντίκτυπος αυτής της
επίδρασης είναι εκτενής.

Πίνακας 4: Κλίµακα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών.
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Με βάση τη δεύτερη µέθοδο για κάθε πτυχή ορίζεται µε ένα αριθµό από 1-5.
Ορίζουµε το γράµµα (F) για τη συχνότητα του περιστατικού, το γράµµα (L) για την
πιθανότητα απώλειας ελέγχου και το γράµµα (S) για το µέγεθος των συνεπειών.
Αρχικά πολλαπλασιάζουµε αυτούς τους συντελεστές για να πάρουµε ένα πρώτο
παράγοντα για να κρίνουµε την κατάσταση τον (C) : C= F*L*S. Τα κριτήρια
διατάσσονται ανάλογα µε τη συχνότητα του περιστατικού, έτσι 1 σηµαίνει ότι το
περιστατικό είναι εξαιρετικά σπάνιο, ενώ 5 σηµαίνει ότι το περιστατικό εµφανίζεται
συνεχώς. Σχετικά µε την πιθανότητα απώλειας ελέγχου 1 σηµαίνει εξαιρετικά
απίθανη περίπτωση , ενώ 5 σηµαίνει εξαιρετικά πιθανή κατάσταση. Ανάλογα το
µέγεθος της επίδρασης στο περιβάλλον

αξιολογείται µε 1 ως µικρό, ενώ µε 5

αξιολογείται ως µεγάλο. Παρακάτω παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας για το
µέγεθος

της

επίδρασης

στο

περιβάλλον,

κάποιων

δραστηριοτήτων

στους

βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς, στους οποίους ανήκουν οι περισσότερες αν όχι
όλες οι µικροµεσαίες και όχι µόνο επιχειρήσεις.

ΣΤΕΡΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΧΡΗΣΗ

ΟΡΑΤΗ

ΝΕΡΟΥ

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

ΑΓΟΡΕΣ

ΧΡΗΣΗ

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΠΗΓΩΝ

ΝΕΡΟΥ

ΑΕΡΑ

ΣΤΗ
ΦΥΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ,

□

■

■

■

□

□

■

∆ΑΣΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΙ

■

■

■

■

■

□

■

■

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ,

□

□

□

□

■

□

□

□

■

ΧΗΜΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ,

■

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΦΑΓΗΤΑ,

ΠΟΤΑ,

□

□

□

■

■

ΚΑΠΝΟΣ
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ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

□

■

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

■

□

■

∆ΙΑΝΟΜΗ,

■

□

■

□

■

□

□

■

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

□

■

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,

□

■

■

□

□

□

■

□

□

■

□

■

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,

□

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ,

□

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■

□

■

□

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στον παραπάνω πίνακα το σύµβολο ■ σηµαίνει ότι ο αντίκτυπος της επίδρασης της
δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι υψηλός, ενώ το σύµβολο □ σηµαίνει ότι ο
Πίνακας 5: Μέγεθος επίδρασης διάφορων δραστηριοτήτων του βιοµηχανικού τοµέα στο περιβάλλον.

αντίκτυπος είναι µέτριος.

Στις αρχές του προηγούµενου κεφαλαίου έγινε αναφορά εκτός από το πρότυπο ISO
14001:1996, για το Βρετανικό πρότυπο BS 7750. Εκτός από αυτά τα πρότυπα
υπήρχαν και άλλα όπως το Ιρλανδικό πρότυπο IS 310, το Γαλλικό πρότυπο Χ 30-200
και το Ισπανικό πρότυπο UNE 77-801. Από τη στιγµή που υιοθετήθηκε το πρότυπο
ISO 14001:1996 όλα τα υπόλοιπα αποσύρθηκαν το Μάρτιο του 1997. Συγχρόνως στο
ίδιο κεφάλαιο έγινε αναφορά και για τι σχέδιο διαχείρισης του περιβάλλοντος και του
λογιστικού ελέγχου, το επονοµαζόµενο EMAS, το οποίο εφαρµόζεται από το 1993.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν κάποια επιχείρηση είναι καταχωρηµένη στο EMAS και
επιθυµεί να πιστοποιηθεί από το πρότυπο ISO 14001:1996, τότε είναι απαραίτητο να
ικανοποιηθούν ολοκληρωτικά οι απαιτήσεις του τελευταίου προτύπου και ακολούθως
θα επέλθει έλεγχος της ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών από τον αρµόδιο
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ελεγκτή του προτύπου 14001, ο οποίος και θα πιστοποιήσει την επιχείρηση όταν
υπάρχει πλήρης ικανοποίησης των απαιτήσεων. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση
είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο 14001 και θέλει να καταχωρηθεί από το
EMAS, κρίνεται αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα σχέδιο καθοδήγησης το οποίο να
καθορίζει τις τροποποιήσεις που επιβάλλεται να γίνουν στο προηγούµενο σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης ώστε να ικανοποιηθούν και να
επαληθευθούν οι απαιτήσεις του σχεδίου EMAS. Κάθε µέλος χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθορίζει µια οργάνωση, τη λεγόµενη << ικανό σώµα>> µε σκοπό τη
διαχείριση του EMAS και την πληροφόρηση για τους κανονισµούς του.
Η εφαρµογή του προτύπου ISO 14001 ενισχύεται αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή του αντισταθµίζουν τα κόστη και τις
δαπάνες που έχει µια επιχείρηση κατά τη σύστασή και τη λειτουργία του. Οι δαπάνες
αφορούν τη πληρωµή των συµβούλων και των εγγυητών του προτύπου, όπως επίσης
και το χρόνο για την καθιέρωση του προσωπικού για τη σωστή ανάπτυξη του
προτύπου.
Ιδιαίτερη σηµασία στη ανάπτυξη και την εφαρµογή του προτύπου ISO 14001:1996
είναι και η λεγόµενη οικο - ισορροπία. Πρόκειται για τη διαδικασία καταγραφής
των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, των πόρων αυτών, τα προϊόντα
και τα απόβλητα από την παραγωγή τους. Με λίγα λόγια η διαδικασία αυτή παρέχει
στην επιχείρηση ένα αρχείο καταγραφής των εισαγωγών της, των αποθεµάτων της
και των αντίστοιχων εξαγωγών της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας

Εισαγωγές

Αποθέµατα

Εξαγωγές

Έδαφος

Έδαφος

Μόλυνση εδάφους

Κτίρια

Κτίρια

Έδαφος

Εγκαταστάσεις

και Εγκαταστάσεις

και Κτίρια
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εξοπλισµός

εξοπλισµός

Σχετικά προϊόντα

Σχετικά προϊόντα

Εγκαταστάσεις

και

εξοπλισµός

Υλικά

Υλικά

Απόβλητα προϊόντων

Ενέργεια

Εκποµπές ενέργειας

Νερό

Απόβλητα στο νερό

Αέρας

Εκποµπές αερίων

καταγραφής σε µια επιχείρηση φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Και για τα τρία είδη της οικο – ισορροπίας, η µεθοδολογία είναι ταυτόσηµη, απλώς
διαφέρουν τα όρια αυτών. ∆ύο βασικά χαρακτηριστικά είναι η διαδικασία ισορροπίας
και η ισορροπία των προϊόντων. Στη διαδικασία ισορροπίας δηµιουργείται ένας
κατάλογος υλικών , ενεργειακών εισαγωγών και των αποβλήτων της διαδικασίας
αυτής. Στην ισορροπία προϊόντων πάλι δηµιουργείται ένας κατάλογος, ο οποίος όµως
περιέχει τα υλικά, τις ενεργειακές εισαγωγές που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
ενός ιδιαίτερου προϊόντος, καθώς και τα απόβλητα αυτής της παραγωγής.
Σε κάθε επιχείρηση η ύπαρξη οικο – ισορροπίας, είναι ένα αξιόλογο εργαλείο αφού
µέσω αυτής ελέγχεται η ροή υλικών σε αυτή και αυξάνει έτσι τις δυνατότητες για
βελτίωση της απόδοσής των διαδικασιών της. Εποµένως η σηµασία της οικο –
ισορροπίας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και την περιβαλλοντική απόδοση της
επιχείρησης, διότι επιτάσσει την ρύθµιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µέσω του
καθορισµού των περιβαλλοντικών της πτυχών. Έτσι καθορίζονται και ελέγχονται
επαρκώς οι πτυχές εκείνες της επιχείρησης που πιθανόν να έχουν περιβαλλοντικές
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επιπτώσεις, µειώνοντας συγχρόνως όσο το δυνατό τις επιπτώσεις αυτές. Η συλλογή
των αναγκαίων για την οικο – ισορροπία στοιχείων , δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει
την ίδια χρονική στιγµή. Η σωστή τακτική είναι όταν ξεκινά η διαδικασία της οικο –
ισορροπίας, πάντα αρχίζουµε από τις κατηγορίες της επιχείρησης που είναι
σηµαντικότερες, ενώ τις άλλες τις ελέγχουµε σε κάποια άλλη χρονική στιγµή.
Ακολουθεί ένας πίνακας στον οποίο απαριθµούνται οι κατηγορίες µιας επιχείρησης,
µαζί µε τις εισαγωγές, τα αποθέµατα και τις παραγωγές, στις οποίες πρέπει να
συλλεχθούν τα δεδοµένα για την επίτευξη µιας οικο – ισορροπίας.

Περιγραφές

Σύνολο ετήσιων Σύνολο ετήσιων Σύνολο ετήσιας
εισαγωγών

αποθεµάτων

παραγωγής

1. Σύνολο γης (m^2).

1.1Σύνολο
χρησιµοποιούµενου
εδάφους

1.1.1 ∆ρόµοι

1.1.2Πάρκα αυτοκινήτων

1.1.3 Χτίσµατα

1.1.4 Άλλα

1.2Συνολικό πράσινο και
υδάτινες περιοχές

1.2.1Κήποι
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1.2.2Κτήµατα

1.2.3∆άση

1.2.4Υγροβιότοποι

1.2.5Περάσµατα νερού

1.2.6 Άλλα

1.3Σύνολο

κτιρίων

(επιφάνεια)

1.3.1Παραγωγή

1.3.2∆ιανοµή

και

εκµετάλλευση

1.3.3∆ιοίκηση

1.3.4 Άλλα

1.4Σύνολο

µολυσµένου

εδάφους

1.4.1Χηµικές διεργασίες

1.4.2Βιοµηχανίες

επεξ.

µετάλλων
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1.4.3Βιοµηχανίες
παραγωγής,

χρήσης

ξύλινων συντηρητικών

1.4.4Παραγωγή
πυροµαχικών

1.4.5Πυρηνικές
εγκαταστάσεις

1.4.6Χαρτιά και εργασίες
εκτύπωσης

1.4.7Χώρος σιδηροδρόµων

1.4.8∆ιάφοροι φλοιοί

1.4.9Περιοχές

διάθεσης

αποβλήτων

1.4.10 Άλλοι

1.5Σύνολο άλλων

1.5.1Λατοµεία

1.5.2Υλικά οδόστρωσης

1.5.3 Άλλοι
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2Σύνολο εγκαταστάσεων
και
εξοπλισµών(αξία/µονάδα)

2.1Μηχανές

µαζικής

παραγωγής

2.1.1Κατάλογος

των

µηχανών αυτών

2.2Σύνολο

γραφείων,

µηχανών επικοινωνίας και
εξοπλισµού

2.2.1Κατάλογος αυτών

2.3Σύνολο οχηµάτων της
επιχείρησης

2.3.1Οχήµατα περιοχών

2.3.2Μοτοσυκλέτες

2.3.3Αυτοκίνητα

2.3.4Φορτηγά,

µικρά

λεωφορεία

2.3.5Βαριά

οχήµατα

προϊόντων
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2.3.6Τραίνα

2.3.7Σκάφη

2.3.8Αεροπλάνα

2.3.9 Άλλα

Σύνολο ετήσιας Σύνολο ετήσιας Σύνολο ετήσιας
απόστασης

κατανάλωσης

κατανάλωσης

καυσίµων

πετρελαίου

2.4Σύνολο οχηµάτων της
επιχείρησης

2.4.1Οχήµατα περιοχών

2.4.2Μοτοσυκλέτες

2.4.3Αυτοκίνητα

2.4.4Φορτηγά,

µικρά

λεωφορεία

2.4.5Βαριά

οχήµατα

προϊόντων
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2.4.6Τραίνα

2.4.7Σκάφη

2.4.8Αεροπλάνα

2.4.9 Άλλα

Σύνολο ετήσιων Σύνολο ετήσιων Σύνολο ετήσιας
εισαγωγών

2.5Σύνολο

αποθεµάτων

παραγωγής

ειδικού

εξοπλισµού

2.5.1Κατάλογος αυτού του
εξοπλισµού

3.Σύνολο

προϊόντων

σχετικών µε τα αγαθά ( kg
ή

ευρώ

ή

%

περιεκτικότητα )

3.1Σύνολο πρώτων υλών

-

3.1.1Κατάλογος των υλών

-

3.2Σύνολο ηµι - &
τελειωµένων αγαθών που
αγοράζονται από την
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επιχείρηση

3.2.1Κατάλογος αυτών των
αγαθών

3.3Σύνολο

βοηθητικών

-

3.3.1Κατάλογος αυτών των

-

αγαθών

αγαθών

3.4Σύνολο βοηθητικών

-

αναλώσιµων αγαθών

3.4.1Κατάλογος αυτών των

-

αγαθών

3.5Σύνολο προϊόντων που
πωλούνται

3.5.1Κατάλογος αυτών των
προϊόντων

3.6Σύνολο υποπροϊόντων

-

3.6.1Κατάλογος αυτών

-

3.7Σύνολο αποβλήτων

-
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3.7.1Σύνολο επιβλαβών

-

αποβλήτων

3.7.1.1Στερεά

-

3.7.1.2Υγρά

-

3.7.1.3Απόβλητα από

-

µεταλλική επεξεργασία

3.7.1.4Απόβλητα

-

βιοκτόνων προϊόντων

3.7.1.5Πετρελαιοειδή

-

απόβλητα

3.7.1.6Απόβλητα µε PCBS

-

3.7.1.7Κλινικά,

-

φαρµακευτικά απόβλητα

3.7.1.8Απόβλητα

-

φωτογραφικών διαδικασιών

3.7.1.9Οργανικοί διαλύτες

-

3.7.1.10Χρώµατα και

-

χρωστικές ουσίες
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3.7.1.11Ρητίνες

-

3.7.1.12Μπαταρίες

-

3.7.1.13Μεταλλικά

-

απορρίµµατα από
ηλεκτρονικά

3.7.1.14Άλλα επιβλαβή

-

απόβλητα

3.7.2∆ιάθεση επιβλαβών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

αποβλήτων

3.7.2.1Επεξεργασµένα
επιβλαβή απόβλητα

3.7.2.2Ανακτώµενα
επιβλαβή απόβλητα

3.7.2.3Επιβλαβή απόβλητα
που αποτεφρώνονται

3.7.2.4Επιβλαβή απόβλητα
στο έδαφος

3.7.2.5Άλλοι τρόποι
διάθεσης επιβλαβών
αποβλήτων
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3.7.3Σύνολο υπόλοιπων

-

αποβλήτων

3.7.3.1Έγγραφα, πίνακας

-

εγγράφων και προϊόντα
χαρτιού

3.7.3.2Πλαστικά

-

3.7.3.3Γυαλί

-

3.7.3.4Μέταλλα

-

3.7.3.5Άλλα

-

3.7.4Υπόλοιπη διάθεση

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

αποβλήτων

3.7.4.1Ακίνδυνα απόβλητα,
µηχανικά ταξινοµηµένα

3.7.4.2Ακίνδυνα
λιπαινόµενα απόβλητα

3.7.4.3Ακίνδυνα απόβλητα
που αποτεφρώνονται

3.7.4.4Ακίνδυνα απόβλητα
που ρίχνονται στο έδαφος
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3.7.4.5άλλοι τρόποι

-

-

3.7.5Σύνολο ανακύκλωσης

-

-

3.7.5.1Χαρτιά

-

-

3.7.5.2Πλαστικά

-

-

3.7.5.3Γυαλί

-

-

3.7.5.4Μέταλλα

-

-

3.7.5.5Κίνδυνοι

-

-

3.7.5.6Λίπανση

-

-

3.7.5.6 Άλλα

-

-

διάθεσης ακίνδυνων
αποβλήτων

4Συνολική ενέρ. (KWH )

-

4.1Αέρια

-

4.2Ηλεκτρική ενέργεια

-

-
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4.3Πετρέλαιο

-

4.4Καύσιµο

-

4.5Συνδυασµός θερµότητας

-

-

και δύναµης

4.6Θόρυβος και δονήσεις

-

(περιγραφή και εκθέσεις )

4.7 Άλλοι

5Σύνολο νερού (m^3 )

5.1Πόσιµο νερό ( ποιότητα

-

κατανάλωσης )

5.2Βροχή (συλλεχθείσα)

-

5.3Νερό από ποτάµια,

-

λίµνες

5.4Υγρά απόβλητα

-

-

5.5Απαίτηση βιολογικού

-

-

-

-

οξυγόνου

5.6Απαίτηση χηµικού
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οξυγόνου

5.7Ανασταλµένα στερεά

-

-

5.8Κάδµιο

-

-

5.9Υδράργυρος

-

-

5.10Άλλα βαριά µέταλλα

-

-

5.11Σειρά PH

-

-

5.12∆ιαβάθµιση

-

-

6.1Αµµωνία

-

-

6.2Μονοξείδιο του

-

-

6.3∆ιοξείδιο άνθρακα

-

-

6.4Μονοξείδιο του αζώτου

-

-

θερµοκρασίας

6Συνολικές εκποµπές
αερίων ( m^3,kg )

άνθρακα
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6.5∆ιοξείδιο του αζώτου

-

-

6.6∆ιοξείδιο του θείου

-

-

6.7Χλωροφθοριοάνθρακες

-

6.8Αλογονα

-

6.9Σκόνη

-

-

6.10Πτητικές οργανικές

-

-

ενώσεις

6.11Άλλα

6.12Μυρωδιές (περιγραφή
και εκθέσεις τους )

Πίνακας 7: Φόρµα καταγραφής κατηγοριών επιχειρήσεων, των εισαγωγών, των αποθεµάτων και της
παραγωγής αυτών για τη συλλογή δεδοµένων.

Εκτός από τη διαδικασία της οικο – ισορροπίας, είναι αξιοσηµείωτη σε κάθε σύστηµα
περιβαλλοντικής άρα και για την εφαρµογή του προτύπου ISO 14001:1996, ο
καθορισµός του κύκλου ζωής των διαδικασιών και των προϊόντων µιας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργείται ένα πλαίσιο, µέσω του οποίου αξιολογούνται όλες
οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που µπορεί να έχει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Έτσι µε αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να διαχωριστούν οι πτυχές εκείνες
του προϊόντος που έχουν τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις και ακολούθως
να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερο αυτές. Ο καθορισµός του κύκλου
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ζωής βασίζεται στο πρότυπο ISO 14040, το οποίο θέτει τρία βασικά βήµατα για την
υλοποίησή του. Αρχικά είναι η κατασκευή ενός καταλόγου µε τις εισαγωγές και τα
αποτελέσµατα

του

συστήµατος.

Ακολούθως

επέρχεται

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτών των εισαγωγών και των αποτελεσµάτων και
τέλος ερµηνεύονται τα δεδοµένα των καταλόγων και συγκρίνονται µε τους αρχικούς
στόχους που έχει θέσει η µελέτη. Όταν γίνεται πλήρης καθορισµός του κύκλου ζωής,
τότε ενδεχοµένως θα είναι αρκετά ακριβώς και χρονοβόρος. Όµως µε κάποιες
βελτιώσεις της διαδικασίας, παρατηρείται σηµαντική µείωση και κόστους και χρόνου.
Η βελτίωση επιτυγχάνεται µε τον εντοπισµό των κυριότερων πτυχών των προϊόντων.
Τα οφέλη από τον καθορισµό του κύκλου ζωής είναι οικονοµικά, σχεδιαστικά και
οφέλη στον τοµέα του marketing. Τα οικονοµικά οφέλη προκύπτουν από τον
‘έγκαιρο προσδιορισµό των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων και την
µείωση αυτών. Ένας τρόπος για τον περιορισµό των επιδράσεων είναι η αύξηση της
αποδοτικότητας µε χρήση καλύτερων πρώτων υλών και ενέργειας. Συνέπεια της
αύξησης της αποδοτικότητας είναι η εκποµπή λιγότερων αποβλήτων και άρα η
µείωση του κόστους. Τα οφέλη στον τοµέα του σχεδιασµού, επέρχονται από τη
δυνατότητα που δίνεται µέσω του καθορισµού του κύκλου ζωής, να εντοπίζουν τις
πτυχές του προϊόντος µε πιθανές περιβαλλοντικές επιδράσεις και να σχεδιάζουν τις
βελτιώσεις που απαιτούνται. Ταυτόχρονα τα οφέλη στον τοµέα του marketing
γίνονται εύκολα κατανοητά από το γεγονός ότι µια επιχείρηση µε τον καθορισµό του
κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µπορεί να πείσει ότι το προϊόν της έχει λιγότερες
περιβαλλοντικές επιδράσεις από το αντίστοιχο µιας άλλης επιχείρησης. Ωστόσο αυτή
η δυνατότητα έχει κάποιες φορές κατακριθεί για δυσφήµιση.
Τρία είναι τα κύρια βήµατα της επίτευξης του καθορισµού του κύκλου ζωής: ο
καθορισµός των στόχων και του πεδίου δράσης, κατάλογος των δεδοµένων και
αξιολόγησή τους. Σχετικά ε το πρώτο βήµα είναι αναγκαίο όλοι οι στόχοι να είναι
πλήρως καθορισµένοι, ώστε όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε βάση αυτούς τους
στόχους. Η ολοκληρωµένη επιλογή των στόχων γίνεται µέσω κάποιων ερωτήσεων
όπως είναι οι ακόλουθες:
-

Η µελέτη που πρόκειται να γίνει, έχει να κάνει µε ένα καινούριο προϊόν ή µε τον
επανασχεδιασµό ενός είδη υπάρχοντος προϊόντος;
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- Όταν ολοκληρωθεί η µελέτη θα δηµοσιευτεί σε όλους τους µετόχους;
- Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια και διαδικασίες για να συγκριθεί αυτή η µελέτη και
να διαπιστωθεί αν αυτή βαδίζει απλώς σε µια καλά προκαθορισµένη γραµµή
παραγωγής;
- Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το προϊόν της επιχείρησης, προκειµένου να
επέλθει σύγκρισή του µε τα προϊόντα άλλων οµοειδών επιχειρήσεων;
- Υπάρχουν κάποια πρότυπα για τη χρήση µερικών κριτηρίων, που στοχεύουν στον
περιορισµό των εναλλακτικών σχεδίων δράσης;
- Ποια είναι η ξεχωριστή λειτουργία του προϊόντος; Μπορεί αυτή να παρουσιαστεί
µε διαφορετικό τρόπο που χρίζει επανεξέταση;
- Ποια είναι τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν την επιχείρηση;
Σηµαντικό είναι να καθοριστούν επακριβώς τα όρια του συστήµατος στον καθορισµό
του κύκλου ζωής. Η σωστή οριοθέτηση εξαρτάται από τους στόχους της µελέτης, από
τους διαθέσιµους πόρους, από το εύρος των περιβαλλοντικών κυρίως επιδράσεων και
από την άνεση στην πρόσβαση των απαραίτητων δεδοµένων. Παράλληλα είναι
εξαιρετικά χρήσιµος και ο γεωγραφικός προσδιορισµός του πεδίου της µελέτης,
ανάλογα µε τη φύση του προϊόντος και τη θέση του εργοστασίου που το
παρασκεύασε.
Το δεύτερο σηµαντικό βήµα του καθορισµού του κύκλου ζωής σε ένα σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι η δηµιουργία καταλόγων. Οι κατάλογοι αυτοί
είναι στην ουσία µια λίστα, στην οποία ποσοτικοποιούνται µε τη χρήση λογιστικών
φύλλων τα ποσά της ενέργειας, οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν, τα υγρά, στερεά και
αέρια απόβλητα που εκλύονται σε κάθε στάδιο της ζωής του προϊόντος. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα του κύκλου ζωής σε
αυτό το στάδιο, λαµβάνονται µε τη χρήση πρότυπων µορφών µέσω της βοήθειας των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτά τα πρότυπα καθιστούν τον καθορισµό του κύκλου
ζωής κάποιου προϊόντος, πιο γρήγορο και πιο αποδοτικά. Όµως µερικά από αυτά τα
πρότυπα έχουν το αρνητικό του µεγάλου κόστους. Βεβαίως είναι ευκολονόητο ότι τα
δεδοµένα κάθε προτύπου που χρησιµοποιείται πρέπει να ελέγχονται ώστε να
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ταιριάζουν µε την περίπτωση της εταιρείας που τα χρησιµοποιεί. Κάθε διαδικασία
καθορισµού

του

κύκλου

ζωής,

επιβάλλεται

η

ύπαρξη

των

παρακάτω

χαρακτηριστικών: δυνατότητα προσθήκης των στοιχείων της επιχείρησης, διαφάνεια
των πηγών άντλησης των στοιχείων, σχέση των πηγών αυτών µε τον καθορισµό του
κύκλου ζωής, χαµηλό κόστος και φύση των αντίκτυπων µε τους στόχους της
επιχείρησης.
Πολλές είναι εκείνες οι µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσφύγουν
στη χρήση εξωτερικών συµβούλων για τον καθορισµό του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος. Το πλεονέκτηµα των εξωτερικών συµβούλων είναι ότι γνωρίζουν τις
τυχόν παγίδες και το ότι έχουν γρηγορότερα αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα άλλο ένα
βασικό πλεονέκτηµά τους είναι η ευκολότερη πρόσβαση σε πρότυπα συστήµατα, τα
οποία λόγω υψηλού κόστους είναι δυνατό να µισθωθούν για λίγες µέρες χρήσης τους
και όχι να εξαγορασθούν από τη επιχείρηση.
Το τρίτο σηµαντικό στάδιο του καθορισµού του κύκλου ζωής ενός προϊόντος είναι η
αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο αξιολογούνται τα δεδοµένα των καταλόγων. Τα
στοιχεία των καταλόγων παρουσιάζονται µε διαφορετικές µονάδες µέτρησης µεταξύ
τους, αφού πρόκειται για διαφορετικά µεγέθη που ποσοτικοποιούνται. Είναι
επιτακτική η ανάγκη της ταξινόµησης των περιβαλλοντικών αντίκτυπων του
προϊόντος. Η σωστή ταξινόµηση πραγµατοποιείται µε ένα ερωτηµατολόγιο που
αποστέλλεται στη διοίκηση της επιχείρησης και στους υπεύθυνους γενικότερα για τη
λήψη κατά προτεραιότητα, σηµαντικών αποφάσεων ανάλογα µε τη σπουδαιότητα
των επιδράσεων στο περιβάλλον κάθε πτυχής του προϊόντος. Υπάρχουν ορισµένα
µέτρα που µπορούν να ληφθούν για να γίνει ο καθορισµός του κύκλου ζωής πιο
οικονοµικός και πιο γρήγορος. Αυτά τα µέτρα είναι η σµίκρυνση του χρόνου
εφαρµογής στα βασικότερα στάδια που έχουν τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική
επίδραση και η χρήση προτύπου για τον καθορισµό του κύκλου ζωής.
Στην όλη διαδικασία εφαρµογής του προτύπου ISO 14001:1996, σηµαντική είναι η
θέση που κατέχει τα σχέδια περιβαλλοντικού µαρκαρίσµατος των προϊόντων µιας
επιχείρησης. Μέσω των σχεδίων αυτών αποκτούν µια περιβαλλοντική ετικέτα, τα
προϊόντα εκείνα που έχουν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση µε
άλλα οµοειδή προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Το πρώτο σχέδιο περιβαλλοντικού
µαρκαρίσµατος εφαρµόστηκε το 1978 στη Γερµανία και είναι γνωστό µε το όνοµα
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µπλε άγγελος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σήµερα 9 ανάλογα σχέδια.
Συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε και ένα άλλο σχέδιο για την παροχή
οικολογικού σήµατος στα προϊόντα. Αυτό το πρόγραµµα αναπτύχθηκε το 1993.
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε τις χώρες, τα αντίστοιχα σχέδιά τους και άλλα
αξιόλογα στατιστικά στοιχεία:

Χώρα

Όνοµα σχεδίου

Έτος

Αριθµός

Αριθµός

εφαρµογής

οµάδων

προϊόντων

προϊόντων

που
απέκτησαν
ετικέτα

Αυστρία

Αυστριακή οικο

1991

34

79

1993

7

75

Άσπρος κύκνος

1989

46

418

Περιβαλλοντικό

1991

8

155

- ετικέτα

Καταλονία

Περιβαλλοντικό
σχέδιο

Φιλανδία,
Ισλανδία,
Νορβηγία

Γαλλία

σηµάδι

Γερµανία

Μπλε άγγελος

1977

70

4000+

Ολλανδία

Milieukeur

1992

42

99

Ισπανία

Aenor

1993

7

19

medio

ampiente
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Σουηδία

Καλή

1992

16

1418

1993

9

192

περιβαλλοντική
επιλογή

Ευρωπαϊκή

Οικολογικό

Ένωση

σήµα

Πίνακας 8: Παρουσίαση χωρών µε τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά τους σχέδια και άλλα στατιστικά
στοιχεία.

Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των σχεδίων είναι παρόµοιος, αφού σε όλα
κατασκευάζεται η οµάδα Α µε τα περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα. Καθορίζεται
µε βάση κάποια κριτήρια ο κύκλος ζωής και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
προϊόντων και αυτά µε τις λιγότερες επιδράσεις αποκτούν περιβαλλοντική ετικέτα.
Τόσο τα κριτήρια όσο και οι οµάδες των προϊόντων καθορίζονται από εκπροσώπους
της κυβέρνησης, ακαδηµαϊκών και επιστηµονικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων.
Τα σχέδια για το περιβαλλοντικό µαρκάρισµα των προϊόντων έχουν σα στόχο πρώτα
και κύρια να γνωστοποιούν στους καταναλωτές τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των
προϊόντων και να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές να παραπλανήσουν το
αγοραστικό κοινό. Άλλος σηµαντικός στόχος των σχεδίων αυτών είναι να αυξηθεί
όσο το δυνατό περισσότερο η χρήση των προϊόντων µε τις λιγότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µια φόρµα καταγραφής των

επιπτώσεων στα 5 βασικά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος:

Περιβαλλοντικός Προτοµέας

Παραγωγή

∆ιανοµή

∆ιάθεση

Χρήση

παραγωγή

Απόβλητα

Ρύπανση
εδάφους
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Μόλυνση νερού

Μόλυνση αέρα

Θόρυβος

Κατανάλωση
ενέργειας

Χρήση φυσικών
πόρων

Αποτελέσµατα
οικοσυστηµάτων

Πίνακας 9: Φόρµα καταγραφής επιπτώσεων στα 5 βασικά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται έχουν διάρκεια συνήθως τριών ετών και πρέπει να
είναι σαφή, να στοχεύουν σε ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον και να αξιολογούν την
υψηλή

τεχνολογία

που

υπάρχει

σήµερα

για

γρηγορότερα

και

καλύτερα

αποτελέσµατα. Ύστερα από την αναλυτική αναφορά µας στη διαδικασία δηµιουργίας
των οµάδων των προϊόντων και των κριτηρίων για την εφαρµογή των σχεδίων
περιβαλλοντικού µαρκαρίσµατος, είναι καλό η όλη διαδικασία να παρασταθεί και
διαγραµµατικά:
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Προτάσεις του
κοινού και των
εργαζοµένων

Επιτροπή

Αρµόδια όργανα των
κρατών µελών

∆ιαβουλεύσεις µε τις
ενδιαφερόµενες οµάδες
Ρυθµιστική επιτροπή

∆ηµοσίευση σε επίσηµη
εφηµερίδα

∆ιάγραµµα κ: ∆ιαδικασία δηµιουργίας οµάδων προϊόντων και των κριτηρίων
εφαρµογής των σχεδίων περιβαλλοντικού µαρκαρίσµατος.

Ας δούµε τώρα σχηµατικά και την διαδικασία για την παροχή σε προϊόντα µιας
περιβαλλοντικής ετικέτας:

Εφαρµογή από
κατασκευαστές και
εισαγωγείς

Αρµόδια όργανα στα
κράτη µέλη για την
παροχή της ετικέτας

Επιτροπή

∆ηµοσίευση του καταλόγου
των προϊόντων

Σύµβαση µε ικανούς
οργανισµούς

30 Ηµέρες για την
επίτευξη του στόχου

Αντιρρήσεις που αφορούν
τη ρυθµιστική επιτροπή
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∆ιάγραµµα λ: ∆ιαδικασία παροχής περιβαλλοντικής ετικέτας σε προϊόντα.

Όλα τα εξαγόµενα συµπεράσµατα από τα παραπάνω βήµατα και διαδικασίες
γνωστοποιούνται µέσα από τις λεγόµενες περιβαλλοντικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις
αυτές είναι έγγραφα που ενηµερώνουν τους µετόχους και τους ενδιαφερόµενους στην
επιχείρηση για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές της. Στη σύνταξη τέτοιων
εκθέσεων οδηγούν οι απαιτήσεις των µετόχων και όλων των εµπλεκοµένων της
επιχείρησης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από το 1991 το διεθνές εµπορικό επιµελητήριο
επιβάλλει στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν περιβαλλοντικές εκθέσεις για την
αξιολόγηση της βιωσιµότητάς τους. Οι συµµέτοχοι µιας επιχείρησης είναι οι
εργαζόµενοι, τοπικές κοινότητες, οι πελάτες, οι ρυθµιστικές επιτροπές, οι
προµηθευτές, οι οικονοµικές κοινότητες και διάφοροι υπεύθυνοι για την
περιβαλλοντική εκστρατεία. Η υποβολή περιβαλλοντικής έκθεσης καταδεικνύει την
προσπάθεια της επιχείρησης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων και
αυξάνει την εµπιστοσύνη των συµµέτοχων προς την επιχείρηση και την
περιβαλλοντική της διαχείριση. Η διαδικασία για τη σύνταξη µιας περιβαλλοντικής
έκθεσης, περιλαµβάνει 6 σηµαντικά βήµατα, τα οποία περιγράφονται στο ακόλουθο
ενδεικτικό διάγραµµα:

Αξιολόγηση της
απάντησης από
συγκεκριµένους
φορείς (6)

Τυποποίηση
της
διαδικασίας
υποβολής της
έκθεσης (5)

Καθορισµός στο
κοινό των στόχων
της έκθεσης (1)

Σχηµατοποίηση της
έκθεσης (4)

Καθορισµός
περιεχοµένου
της
περιβαλλοντικής
έκθεσης (2)

Καθορισµός των
πηγών
δεδοµένων (3)

Παρουσίαση
στην έκθεση των
στοιχείων

Πρόσθετες
πληροφορίες και
απαιτήσεις

∆ιάγραµµα µ: ∆ιαδικασία σύνταξης περιβαλλοντικής έκθεσης.
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Προκειµένου µια περιβαλλοντική έκθεση να είναι αξιόπιστη και ολοκληρωµένη,
επιβάλλεται να περιλαµβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1.Σχεδιάγραµµα της επιχείρησης.
2.Πολιτική περιβάλλοντος της επιχείρησης.
3.Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
4.Συµµόρφωση µε τους διεθνείς νόµους.
5.Κατάλογο των εισαγωγών που κάνει η επιχείρηση.
6.Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων της.
7.Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της επιχείρησης.
8.Τα έξοδα της επιχείρησης που αφορούν το περιβάλλον.
9.Τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αναφέρονται στο παθητικό του ισολογισµού της
επιχείρησης.
Στο τέλος οι περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι απαραίτητο να αξιολογούνται, αφού
πάντα υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωσή τους. Σε αυτό το σκοπό σηµαντική είναι η
συµβολή µιας αντιδραστικής ή µιας δυναµικής µεθόδου. Η αντιδραστική µέθοδος
απαιτεί τη συµµετοχή του κοινού, αφού το τελευταίο καλείται να απαντήσει σε
ποικίλα ερωτηµατολόγια. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τη µέθοδο αυτή
φθηνότερη, ευκολότερη και λιγότερο χρονοβόρα. Η δυναµική µέθοδος προσέγγισης
απαιτεί ένα αντιπροσωπευτικό µέρος του αγοραστικού κοινού για την παρουσίαση
των απόψεών του.
Μετά τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, σειρά για µια σύντοµη αναφορά έχουν οι
λεγόµενοι περιβαλλοντικούς χάρτες, που δε είναι τίποτε άλλο από ένα σύνολο αρχών
άµεσα συνδεδεµένων µε την περιβαλλοντική διαχείριση. Τρία είναι τα κύρια είδη
περιβαλλοντικών χαρτών. Το πρώτο είναι ο διεθνής επιχειρησιακός χάρτης των
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εµπορικών επιµελητηρίων ( ICC). Αυτός ο τύπος χαρτών απαιτεί η επιχείρηση να
ικανοποιεί 16 αρχές του. Άλλος ένας τύπος περιβαλλοντικών χαρτών είναι ο
συνασπισµός για τις περιβαλλοντικά αρµόδιες οικονοµικές αρχές (CERES). Σε
αυτούς τους χάρτες είναι αναγκαία η υποβολή µιας ετήσιας περιβαλλοντικής έκθεσης
από την επιχείρηση, η οποία έκθεση θα ελεγχθεί. Το τρίτο είδος περιβαλλοντικού
χάρτη καλείται παγκόσµιο περιβάλλον. Με την υπογραφή µιας επιχείρησης σε κάποιο
χάρτη, δείχνει τη δέσµευσή της για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. Αν τώρα µια
επιχείρηση δεν θέλει να υπογράψει σε κάποιο χάρτη, τότε οι χάρτες µπορούν να
αποτελέσουν µια πηγή γνώσεων και ιδεών στην περιβαλλοντική διαχείριση. Ας δούµε
τώρα επιγραµµατικά τις 16 αρχές των χαρτών ICC:
-

Εταιρική προτεραιότητα.

-

Ολοκληρωµένη διαχείριση.

-

∆ιαδικασίες βελτίωσης.

-

Εκπαίδευση υπαλλήλων.

-

Προγενέστερη αξιολόγηση.

-

Προϊόντα και υπηρεσίες.

-

Συµβουλές πελατών.

-

Εγκαταστάσεις.

-

Προληπτική δράση.

-

Προµηθευτές και ανάδοχοι.

-

Προετοιµασία έκτακτης ανάγκης.

-

Μεταφορά τεχνολογίας.

-

Από κοινού δράση όλων των συµµετόχων της επιχείρησης.

-

Ειλικρίνεια στις ανησυχίες και στα προβλήµατα.

-

Πλήρης συµµόρφωση και έλεγχος.
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4.2:Αναλυτική Παρουσίαση Των Σταδίων Ανάπτυξης Και
Εφαρµογής Του Προτύπου ISO 14001:1996.
Στην προηγούµενη παράγραφο έγινε µια αναφορά στα βασικότερα στάδια ανάπτυξης
και εφαρµογής του προτύπου ISO 14001:1996, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως σε
µερικά χαρακτηριστικά που είναι σπουδαία αλλά όχι και τα σπουδαιότερα στα
βήµατα ανάπτυξης του προτύπου. Έτσι σε αυτή την παράγραφο θα κάνουµε
λεπτοµερή αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των βηµάτων. Για µια πιο
σωστή και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης µε βάση το πρότυπο ISO 14001:1996, θα διασπάσουµε
τα πέντε βασικά στάδια που παρουσιάσαµε προηγουµένως και θα ασχοληθούµε µε
κάποια χαρακτηριστικά που εµπεριέχονται σε αυτά. Κάθε µια από τις φάσεις
υλοποίησης ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε βάση το πρότυπο ISO
14001:1996, θα αποτελέσει ξεχωριστή υποπαράγραφο.
4.2.1:Προγραµµατισµός και προετοιµασία.
Αυτή είναι η πρώτη κύρια φάση υλοποίησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής είναι η
δέσµευση της διοίκησης, η σύνθεση της οµάδας που θα επιτελέσει το έργο της
υλοποίησης και η κατάστρωση σχεδίου για την ολοκλήρωση της τελευταίας. Η
διοίκηση έχει χρέος να γνωστοποιήσει στα στελέχη της επιχείρησης για τις προθέσεις
τις για την απόκτηση του προτύπου και ακολούθως να ενηµερώσει επαρκώς το
προσωπικό της επιχείρησης στο σύνολό του για αυτό τον καινούριο στόχο. Η
ενηµέρωση γίνεται κυρίως µε τη βοήθεια σεµιναρίων, στα οποία αναλύονται κυρίως
παραδείγµατα άλλων επιχειρήσεων.
Σχετικά µε την οργάνωση και τη σύνθεση της οµάδας που θα επιτελέσει το έργο της
υλοποίησης, υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές: είτε να στελεχωθεί η οµάδα από άτοµα
της επιχείρησης, είτε να προσληφθούν κάποιοι εξωτερικοί σύµβουλοι. Η δεύτερη
επιλογή είναι η προτιµότερη από τις επιχειρήσεις, αφού συνήθως τα στελέχη τους δεν
έχουν επαρκείς γνώσεις σε αυτό το θέµα, αλλά ούτε και χρόνο διαθέσιµο. Πάντως και
στις δύο περιπτώσεις η οµάδα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, το σχεδιασµό και
την ενηµέρωση της διοίκησης. Απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας της οµάδας είναι

139

η συνεργασία µεταξύ των στελεχών, διότι µόνο έτσι τα αποτελέσµατα θα είναι
εγκυρότερα και γρηγορότερα. Κατόπιν της σύνθεσης της οµάδας σειρά έχει η
κατάστρωση κάποιου σχεδίου δράσης µε τα απαιτούµενα χρονοδιαγράµµατα
εργασιών.
4.2.2: Πρώτα στάδια ανάπτυξης του προτύπου.
Σε αυτή τη φάση της υλοποίησης του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
συλλέγονται στοιχεία και πληροφορίες για τους διεθνείς νόµους και κανονισµούς που
υπάρχουν, σχηµατίζονται κατάλογοι των σχετικών κανονισµών µε τους τίτλους τους,
τις απαιτήσεις τους και τα αντίστοιχα νοµοθετήµατα, καθορίζονται οι πηγές παροχής
πληροφοριών πάνω σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, γίνεται λίστα των ρύπων
που εκπέµπει η επιχείρηση, κωδικοποιούνται αυτοί οι ρύποι, δίνεται βαρύτητα στους
κυριότερους ρύπους σε συνδυασµό πάντα µε τους ενεργειακούς πόρους. Η σηµασία
αυτής της φάσης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι µε τη χρήση των κατάλληλων
πηγών πληροφόρησης και την έγκυρη πληροφόρηση, το περιβαλλοντικό σύστηµα της
επιχείρησης είναι ευέλικτο και προσαρµόζεται σε κάθε νοµοθετική µεταρρύθµιση.
Σε αυτό το στάδιο λαµβάνονται και αναλύονται τα νοµοθετήµατα της πολιτείας για
ιδιαίτερα βασικούς τοµείς της πιστοποίησης ενός συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Αξίζει να σηµειωθεί η µέριµνα της πολιτείας για την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος, για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και για την ολική ασφάλεια
των εργαζοµένων. Σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων από διάφορους
κινδύνους γίνονται καθηµερινά δειγµατοληψίες και µετρήσεις των πιθανών κινδύνων,
ενηµερώνονται οι υπάλληλοι για τα µέτρα που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση που οι
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων υπερβούν τα φυσιολογικά, ακολούθως ελέγχονται
και εντοπίζονται τα αίτια των υπερβάσεων αυτών, ενηµερώνονται οι υπεύθυνοι
ασφαλείας και τα αντίστοιχα συνεργία. Είναι καλό όλα τα µη συµβατά αποτελέσµατα
κατηγοριοποιούνται µαζί µε τα αίτιά τους για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων
στο µέλλον.
Για την ασφάλεια και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, όλες οι επιχειρήσεις είναι
απαραίτητο να εφαρµόζουν µέτρα αντιρύππανσης, να λαµβάνουν τα µέτρα εκείνα
που καθιστούν τις εκποµπές υγρών, στερεών, αερίων αποβλήτων, καθώς και των
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καυσαερίων των οχηµάτων µέσα στα επιτρεπτά όρια και να χρησιµοποιούν όσο το
δυνατό καλύτερες πηγές ενέργειας και περισσότερα ανακυκλώσιµα υλικά.
Όσων αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προφυλάσσουν το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα από τυχόν αλλοίωση και
επιβάρυνση. Ακόµη είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν τεχνολογίες για καλύτερη χρήση
των πόρων ενέργειας, για ανακύκλωση όσο το δυνατό περισσότερων αποβλήτων και
για την προώθηση στο αγοραστικό κοινό προϊόντων και υπηρεσιών µε λιγοστές
συνέπειες στο περιβάλλον.
4.2.3: Επιλογή περιβαλλοντικής πολιτικής.
Έχουµε πει και προηγουµένως, πως αυτό ο στάδιο εφαρµογής του συστήµατος
περιβαλλοντική διαχείρισης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού εδώ καθορίζονται και
επεξεργάζονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης µε σκοπό την επίτευξη
αξιόλογης βελτίωσης και βέβαια την τήρηση και την υπακοή σε κάθε στιγµή στους
διεθνείς και εγχώριους νόµους και κανονισµούς. Σε αυτή τη φάση παρουσιάζονται
και γνωστοποιούνται µε µορφή κειµένου οι προθέσεις και η θέληση της επιχείρησης
για περιβαλλοντική αναβάθµιση. Οι δραστηριότητες πέρα από τη νοµιµότητα πρέπει
να συνοδεύονται από ενέργειες για πρόληψη και µείωση του κινδύνου µόλυνσης.

4.2.4: Σύσταση εγχειριδίου περιβαλλοντική διαχείρισης.
Κατά τη σύστασή του το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµπεριλαµβάνει
εκτός της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης που παρουσιάστηκε παραπάνω,
τη δοµή και την κατανοµή των ευθυνών µέσω του οργανογράµµατος της επιχείρησης,
ενώ παράλληλα συµπεριλαµβάνει τα πιθανά κοινά στοιχεία του προτύπου µε το
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και µε πιθανά άλλα συστήµατα που
χρησιµοποιεί η επιχείρηση στο εσωτερικό της. Οι κυριότερες ενότητες που
εµπεριέχονται στο εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:
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-

Τα περιεχόµενά του

-

Τυχόν µεταβολές σε αυτό

-

Στοιχεία σύνδεσης του προτύπου µε το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης

-

∆οµή επιχείρησης και κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων

-

Νόµοι και κανονισµοί

-

Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία

-

∆ιοικητική αναθεώρηση

Στην ενότητα των µεταβολών στο εγχειρίδιο καταχωρούνται όλες οι αλλαγές που
συµβαίνουν σε αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε
προτάσεις προς τη διοίκηση από το προσωπικό της επιχείρησης. Για την επιτέλεση
των τυχών αλλαγών γίνεται έλεγχος αν αυτές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 14001 και κατόπιν λαµβάνεται η απόφαση από τους υπεύθυνους για τη
διασφάλιση της ποιότητας. Κάθε εγχειρίδιο χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό, του
οποίου το πρώτο µέρος είναι το ΕΜ που αντιστοιχεί στο όρο περιβαλλοντικό
εγχειρίδιο (environmental manual), το δεύτερο µέρος εκφράζει τον αριθµό έκδοσης
και το τρίτο µέρος αναφέρεται στον αριθµό ανανεώσεων του εγχειριδίου. Αν για
παράδειγµα ο κωδικός του εγχειριδίου έχει τη µορφή ΕΜ.001.00, σηµαίνει ότι
πρόκειται για την πρώτη έκδοση του περιβαλλοντικού εγχειριδίου της επιχείρησης, το
οποίο δεν έχει υποστεί καµιά αναθεώρηση. Όλες οι αλλαγές καταγράφονται µε
λεπτοµέρειες σε ένα κατάλογο, ο οποίος εν συνεχεία διανέµεται στους κατόχους των
ελεγχόµενων εγχειριδίων. Οι κάτοχοι αυτοί έχουν το δικαίωµα να επισυνάψουν
αναθεωρηµένες σελίδες καταργώντας βέβαια τις παλιές. Σε τελική φάση ο µόνος που
έχει το διαρκές δικαίωµα ελέγχου των εγχειριδίων των περιβαλλοντικών εγχειριδίων
είναι ο διευθυντής διασφάλισης ποιότητας.
Ταυτόχρονα τα εγχειρίδια ποιότητας οφείλουν σε κάθε περίπτωση να είναι σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:1996 και άρα θα έχει κοινά στοιχεία µε το
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αφού το τελευταίο ενηµερώνεται από το
πρότυπο αυτό. ∆ύο είναι οι τύποι των εγχειριδίων, τα ελεγχόµενα και τα µη
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ελεγχόµενα. Η τελική απόφαση για την καταλληλότητα των εγχειριδίων την
κατοχυρώνει ο διευθυντής της επιχείρησης.
Άλλη µια ενότητα του εγχειριδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η κατανοµή
ευθυνών, αρµοδιοτήτων και η δοµή της επιχείρησης. Απαραίτητο εργαλείο για την
κατανόηση, την παρουσίαση και την οπτική απεικόνιση της δοµής και των
αρµοδιοτήτων είναι τα οργανογράµµατα. Σε αυτά γίνονται κατανοητά εύκολα όλα
αυτά, διότι παρουσιάζονται αναλυτική ο γενικός διευθυντής, οι διευθυντές κάθε
τµήµατος, οι υφιστάµενοί τους και το σύνολο γενικότερα των υπαλλήλων της
επιχείρησης. Στη δοµή της επιχείρησης είναι καλό να προβλέπεται κάποιος
περιβαλλοντικός αρµόδιος, ο οποίος θα µελετά την εφαρµογή των νόµων και των
κανονισµών, θα έχει στη διάθεσή του διάφορες πηγές, όπως είναι ορισµένες
νοµοθετικές υπηρεσίες, το διαδίκτυο και κάποιες ενηµερωµένες βάσεις δεδοµένων
που θα συµβάλλουν στη σωστή πληροφόρηση για τους νόµους και σαφώς θα είναι
υπεύθυνος για την πλήρη ενηµέρωση των υπαλλήλων για τους κανονισµούς, τους
νόµους και τις αλλαγές που µπορεί να συµβούν σε αυτούς.
Είναι σηµαντικό να πούµε λίγα λόγια για την επικοινωνία στην επιχείρηση. Η
επικοινωνία είναι αν όχι το πιο σπουδαίο, ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά
της επιχείρησης. Είναι αναγκαίο και η επικοινωνία να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο
ISO 14001:1996 για την επίτευξη εποικοδοµητικής συνεργασίας µεταξύ του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και όλων των αρµόδιων φορέων. Υπάρχουν
δύο είδη επικοινωνίας, η εσωτερική και η εξωτερική. Είναι επιτακτική η διαρκής
επικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών φορέων της επιχείρησης. Σκοπός της
εσωτερικής επικοινωνίας είναι η ανάλυση των στόχων της επιχείρησης, η
προετοιµασία της επιχείρησης για έκτακτες περιστάσεις και η αποτελεσµατικότητα
των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της. Την ολοκληρωτική ευθύνη της
εσωτερικής επικοινωνίας την έχει η διοίκηση της επιχείρησης. Σχετικά µε την
εξωτερική επικοινωνία, θα πρέπει και αυτή να εξασφαλιστεί πλήρως. Για να γίνει
αυτό επιβάλλεται να δηµοσιεύονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στρατηγικές για
την επίτευξή τους. Όλοι οι εξωτερικοί φορείς που ασχολούνται µε την
περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να έχουν ολοκληρωτική πληροφόρηση για το
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος καλό είναι να υπάρχουν συχνές
συναντήσεις διαφόρων επιφανών επιχειρηµατιών µε τους υπεύθυνους κάθε
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επιχείρησης και αυτό διότι έτσι θα εµπλουτιστούν οι γνώσεις για την ανάληψη σε
συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς πιο αποτελεσµατικών δραστηριοτήτων για την
επίτευξη και την πραγµατοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Τελειώνοντας την αναφορά µας στο εγχειρίδιο ποιότητας κρίνεται απαραίτητο να
κάνουµε µια αναφορά και στον τοµέα της διοικητικής αναθεώρησης. Εδώ µετά από
έλεγχο επιτελούνται όπου χρειάζεται αναθεωρήσεις. Οι έλεγχοι επιτελούνται σε
διάφορες συσκέψεις µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης.
Τέτοιες συσκέψεις γίνονται το λιγότερο µια φορά το χρόνο και κυρίως στις αρχές
κάθε έτους για να γίνει ένας απολογισµός των θετικών και αρνητικών γεγονότων και
δεδοµένων. Όλα τα εξαγόµενα συµπεράσµατα των συσκέψεων αρχειοθετούνται και
φυλάσσονται.
4.2.5: Καθιέρωση στόχων και διαδικασίας της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη σωστή περιβαλλοντική συµπεριφορά να θέσει
τους στόχους της. Η πραγµατοποίηση τους γίνεται µέσα από προγραµµατισµό. Στον
προγραµµατισµό εντοπίζονται οι αναγκαίες δραστηριότητες για την επίτευξη τω
στόχων, δηµιουργούνται χρονοδιαγράµµατα για κάθε στόχο χωριστά, µελετώνται οι
πολιτικές που θα ακολουθηθούν, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι νόµοι και ι κανονισµοί,
αναλύονται τα προϊόντα της επιχείρησης και οι περιβαλλοντικές τους επιδράσεις και
πάντα υπάρχει τακτική ενηµέρωση και επικοινωνία των αρµόδιων για την
περιβαλλοντική διασφάλιση υπαλλήλων.

4.2.6: Ακολουθούµενες διαδικασίες και χρήσιµες οδηγίες.
Έχουµε πει αρκετές φορές ότι η επιχείρηση σχεδιάζει και ακολουθεί ένα σύνολο
δραστηριοτήτων µε απώτερο σκοπό την εφαρµογή και τη λειτουργία του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης µε βάση τις απαιτήσεις που καθορίζει το πρότυπο ISO
14001:1996. Οι διαδικασίες της επιχείρησης ασχολούνται µε ένα µεγάλο αριθµό
δραστηριοτήτων οι κυριότερες των οποίων είναι: η σαφής εφαρµογή και εκτέλεση
των ενεργειών που ορίζονται από το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η
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αξιολόγηση των ενεργειών της επιχείρησης για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, την
επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων και των επιδράσεων που έχουν
κάποιες από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι σε κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εφαρµόσει κάποιο
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όλο το προσωπικό πρέπει να είναι
εκπαιδευµένο σχετικά µε τις απαιτήσεις και τις αρµοδιότητες που θα έχει κάθε µέλος
του. Για την εκπαίδευση του προσωπικού την ευθύνη αναλαµβάνει το τµήµα της
επιχείρησης που αφορά την ποιότητα, σε συνεργασία πολλές φορές µε εξωτερικούς
έµπειρους συµβούλους. Αρχικά τα θέµατα που εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι έχουν να
κάνουν µε τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχοµένως να προκαλέσει η επιχείρηση
στο περιβάλλον. Ακολούθως οι υπάλληλοι απαρτίζουν οµάδες µε διαφορετικό τοµέα
δράσης ανάλογα µε τις γνώσεις τους και εκπαιδεύονται χωριστά αυτές οι οµάδες.
Το τµήµα που είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της ποιότητας είναι αρµόδιο και για
την αξιολόγηση και την µέτρηση σηµαντικών δραστηριοτήτων, την εφαρµογή και την
τήρηση των νόµων και τη γενικότερη εξέλιξη του συστήµατος περιβαλλοντική
διαχείρισης. Όλες οι µετρήσεις αρχειοθετούνται και αξιολογούνται µελλοντικά. Για
να είναι τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ακριβή και αληθινά όλοι καταλαβαίνουµε
πως και τα όργανα και οι συσκευές που διενεργούν αυτές τις µετρήσεις πρέπει να
λειτουργούν σωστά. Έτσι καθίσταται επιτακτικός ο συστηµατικός έλεγχος αυτών των
συσκευών. Ο έλεγχος αυτών διευκολύνεται από διάφορα µόνιµα στοιχεία που αυτές
φέρουν όπως είναι οι ηµεροµηνίες τελευταίου, επόµενου και έκτακτου ελέγχου, ο
σειριακός αριθµός, ο κωδικός εύρεσης της συσκευής και η περιγραφή αυτής. Αν
διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα σε συσκευές, τότε αυτό αναφέρεται στον υπεύθυνο
διευθυντή του τµήµατος επισκευών, ο οποίος θα µεριµνήσεις είτε για την επισκευή
της επιχείρησης είτε για την αντικατάστασή της.
Άξια αναφοράς είναι και η περίπτωση που µια επιχείρηση σταµατά τις
δραστηριότητές της σε ένα χώρο, τον οποίο αποδεσµεύει. Σε αυτή την ενδιαφέρουσα
περίπτωση οφείλει το τµήµα διασφάλισης της ποιότητας αρκετά πριν γίνει η
αποδέσµευση του χώρου, να έχει καταγράψει πλήρως τα υλικά που υπήρχαν σε αυτό
το χώρο και τις περιβαλλοντικές τους επιδράσεις και τους πιθανούς κινδύνους που
αυτά εγκυµονούν. Αφού γίνουν αυτές οι διαδικασίες τότε ξεκινά η σταδιακή
αποδέσµευση του χώρου µε τρόπο πάντα ανώδυνο περιβαλλοντικά. Χρήσιµο για την
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κατοχύρωση της επιχείρησης είναι και η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού της
κατάστασης που βρίσκεται ο χώρος που εγκαταλείφθηκε.
4.2.7: Ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω στάδια και ικανοποιηθούν στο µεγαλύτερο σύνολό
τους οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:1996, λαµβάνει χώρα η διαδικασία
ανάπτυξης και εφαρµογής του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όπως σε
κάθε νέο σύστηµα, έτσι και αυτό απαιτεί ένα διάστηµα γύρω στους τρεις µήνες για
δοκιµή. Σε αυτό το στάδιο ελέγχονται και αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα αρχειοθετηµένα συµπεράσµατα των προηγούµενων σταδίων. Με αυτή την
κίνηση τεκµηριώνεται επαρκώς το σύστηµα, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες
διαδικασίες και παράλληλα στο διάστηµα ελέγχουν εντοπίζονται και διορθώνονται
ελαττωµατικές δραστηριότητες.
4.2.8: Συνολικός έλεγχος του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι στο στάδιο της ανάπτυξης του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτελείται ένας τρίµηνος έλεγχος του συστήµατος.
Αυτό το διάστηµα ελέγχου δεν είναι δεδοµένο για κάθε επιχείρηση, αλλά εξαρτάται
αποκλειστικά από το µέγεθός της, την εκπαίδευση του προσωπικού και της δοµής της
επιχείρησης γενικότερα. Σε αυτό το ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο γίνεται εντατικός
έλεγχος σε όλη τη δοµή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης για να
διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προκαθορισµένα στάνταρ, αν τηρούνται οι νόµοι και οι
κανονισµοί και αν τα αποτελέσµατα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων είναι τα
αναµενόµενα. Τα πορίσµατα και αυτού του ελέγχου αρχειοθετούνται και
αξιολογούνται σε συσκέψεις µεταξύ των υπευθύνων για τη διασφάλιση της
ποιότητας.
4.2.9: Πρόληψη, εντοπισµός και λήψη διορθωτικών ενεργειών.
Αυτό το στάδιο είναι στην ουσία µια συνέχεια του συνολικού ελέγχου και αυτό διότι
στο στάδιο του ελέγχου εντοπίζονται οι δραστηριότητες µε µη ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, ενώ στο παρόν στάδιο επιτελούνται οι διορθωτικές παρεµβάσεις σε
αυτές τις δραστηριότητες. Οι κατάλληλες διορθωτικές παρεµβάσεις, επιλέγονται
κατόπιν ολοκληρωµένης αξιολόγησης των µη συµµορφώσιµων δραστηριοτήτων.

146

Όλες οι δραστηριότητες συνιστούν µια βάση δεδοµένων µαζί και µε τους
διορθωτικούς τρόπους δράσης. Όταν το σύστηµα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 14001:1996, τότε πραγµατοποιείται και προληπτικός έλεγχος για τη
βελτίωση και την αναβάθµιση εκείνων των δραστηριοτήτων που οι περιβαλλοντικές
τους συνέπειες δεν έχουν γίνει αντιληπτές.
4.2.10: Σύνταξη αρχείων.
Αυτό είναι και το τελευταίο βήµα στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αυτό το στάδιο συλλέγονται όλα τα αρχεία από το
σύνολο των στοιχείων των ποικίλων ελέγχων των προηγούµενων σταδίων. Όλα τα
αρχεία

διαθέτουν

διακριτικά

χαρακτηριστικά

όπως

ηµεροµηνίες

έκδοσης,

αναθεώρησης και βεβαίως και το χρόνο ισχύς τους. Υπάρχουν πολλά είδη αρχείων
όπως για παράδειγµα είναι τα αρχεία παραπόνων, τα αρχεία αντιµετώπισης
επικίνδυνων

καταστάσεων,

αρχεία

ελέγχων

αποδοτικότητας

οργάνων

και

αξιολόγησης αποτελεσµάτων, αρχεία αναποτελεσµατικών δραστηριοτήτων, αρχεία
ατυχηµάτων, αρχεία εκπεµπόµενων ρύπων µε διαβάθµιση επικινδυνότητας.
Κατόπιν της αναλυτικής µας αναφοράς στα βασικά στάδια της εφαρµογής του
προτύπου ISO 14001:1996, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στην τεκµηρίωση του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης τα στάδια που παίζουν κύριο ρόλο είναι το
εγχειρίδιο ποιότητας, το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν τον καθορισµό
των ατόµων για κάθε λειτουργία, το σύνολο των οδηγιών για την σωστή εκτέλεση
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και όλα τα έντυπα που έχουν να κάνουν µε την
αποτελεσµατική περιβαλλοντική συµπεριφορά της επιχείρησης.
Στην συνέχεια παρουσιάζουµε διαγραµµατικά όλα τα στάδια ανάπτυξης του
συστήµατος µε βάση το πρότυπο ISO 14001:1996.
Προγραµµατισµός και
προετοιµασία
Πρώτα στάδια ανάπτυξης
του προτύπου
Επιλογή περιβαλλοντικής
πολιτικής
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Σύσταση εγχειριδίου
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Στόχοι και πρόγραµµα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Ακολουθούµενες
διαδικασίες και οδηγίες
Ανάπτυξη συστήµατος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Συνολικός έλεγχος του
συστήµατος
Πρόληψη και διορθωτικές
ενέργειες
Σύνταξη αρχείων

∆ιάγραµµα

ν:

Σχηµατική

αναπαράσταση

των

σταδίων

ανάπτυξης ενός συστήµατος µε βάση το πρότυπο ISO
14001:1996.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO
9001:2000 ΚΑΙ ISO 14001:1996 ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναφερθήκαµε ξεχωριστά στη δοµή, στα οφέλη και στον
τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής των προτύπων αυτών σε µια επιχείρηση. Αξίζει να
τονισθεί για µια ακόµη φορά, πως αν και εκ πρώτης όψεως η διοίκηση µιας
επιχείρησης µπορεί να οδηγηθεί στο λανθασµένο συµπέρασµα πως είναι ασύµφορη
δηλαδή η εφαρµογή και η υιοθέτηση κάποιου προτύπου διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ωστόσο στο τέλος είναι απαραίτητο για το καλό της
επιχείρησης να πρυτανεύσει η λογική και να γίνουν κατανοητά τα αξιόλογα
αποτελέσµατα που προσδίδουν στην πορεία µιας επιχείρησης η εφαρµογή και η
υλοποίηση κάποιου προτύπου και πιο συγκεκριµένα των προτύπων που µας
ενδιαφέρουν, δηλαδή του ISO 9001:2000 και ISO 14001:1996.
Όπως έχει ειπωθεί και προηγουµένως τα οφέλη που αποκοµίζει κάθε επιχείρηση που
αναπτύσσει σωστά και ολοκληρωµένα αυτά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι πάρα πολλά, συναντώνται σε κάθε τοµέα
εσωτερικό και εξωτερικό, στον οποίοι δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ο
οργανισµός και υπερκαλύπτουν σαφώς τόσο τις οικονοµικές δαπάνες για την
εφαρµογή τους όσο και τα λίγα και όχι τόσο ουσιώδη µειονεκτήµατα που επιφέρουν.
Η υπερκάλυψη των οικονοµικών δαπανών εφαρµογής και ανάπτυξής τους,
δικαιολογείται από τα τεράστια οικονοµικά οφέλη που προσδίδουν στην επιχείρηση
που τα χρησιµοποιεί. Αυτά τα οικονοµικά οφέλη προέρχονται από τη δυνατότητα που
αποκτά η επιχείρηση, η οποία χρησιµοποιεί αυτά τα πρότυπα να καθίσταται
ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε επιχειρήσεις του ίδιου τοµέα. Ο
ανταγωνισµός, όπως όλοι γνωρίζουµε είναι εξαιρετικά σηµαντικός και αυτό διότι
συµβάλλει τα µέγιστα για την βελτίωση της ποιότητας και την καλύτερη ανταπόκριση
στις απαιτήσεις του πελάτη, ο οποίος είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την
εξέλιξη, την αναβάθµιση και την ενδυνάµωση κάθε επιχείρησης και οργανισµού.
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Υπάρχουν αρκετές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησής τους
επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν το ένα από τα δύο πρότυπα δηλαδή, είτε το ISO
9001:2000, είτε το ISO 1400:1996. Αυτό συνέβαινε κυρίως τα προηγούµενα χρόνια
στη χώρα µας και σε άλλες χώρες όπου η πιστοποίηση της ποιότητας και της
περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν ήταν ευρύτατα διαδοµένες. Αυτό είχε σαν συνέπεια
οι περισσότερες επιχειρήσεις, αγνοώντας τα πλεονεκτήµατα και τις βραχυπρόθεσµες
θετικές επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση αυτών των προτύπων να καταφεύγουν
διστακτικά στην ανάπτυξη και την εφαρµογή µεµονωµένα κάποιου εκ των δυο
παραπάνω προτύπων πιστοποίησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλη
αυτή η διαδικασία είχε µια λογική εξήγηση, αφού οι υπεύθυνοι κάθε επιχείρησης
ήταν λογικό να έχουν κάποιες επιφυλάξεις για τις οικονοµικές δαπάνες που απαιτεί η
ανάπτυξη και η εφαρµογή κάποιου προτύπου ποιότητας και για το αν αυτές οι
δαπάνες θα αντισταθµιστούν και θα υπερκαλυφθούν µε κέρδη για την επιχείρηση.
Με την πάροδο όµως των χρόνων και µε την αξιολόγηση της πείρας που αποκτήθηκε
από τη χρήση τόσο του προτύπου ISO 9001:2000, όσο και του προτύπου ISO
14001:1996, έγινε αντιληπτό από όλους ότι είναι απαραίτητη για τη ανάπτυξη και την
εδραίωση µιας επιχείρησης στις µέρες µας η εφαρµογή στους κόλπους της κάποιου εκ
των δύο προτύπων ποιότητας. Για λόγους κατεξοχήν οικονοµικούς, πλήθος
επιχειρήσεων καταφεύγουν στην εφαρµογή ενός εκ των δύο προτύπων. Αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις τουλάχιστον µέχρι τις
µέρες µας στην Ελλάδα, χρησιµοποιούν κυρίως το πρότυπο ISO 9001:2000 και
λιγότερο το πρότυπο ISO 14001:1996. Αυτό συµβαίνει εκτός από τους οικονοµικούς
λόγους που αναφέραµε και διότι το πρότυπο ISO 9001:2000 είναι ευρύτερα
διαδοµένο στους κόλπους των επιχειρήσεων και για λόγους αβεβαιότητας τις σωστής
και εποικοδοµητικής επένδυσης στο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
14001:1996.
Ωστόσο θα

πρέπει να τονίσουµε ότι είναι δυνατή η παράλληλη εφαρµογή και

ανάπτυξη των δύο αυτών προτύπων σε µια επιχείρηση. Όσες επιχειρήσεις έχουν
κάνει αυτή την κίνηση για την παράλληλη ανάπτυξη και εφαρµογή τους, έχουν
επωφεληθεί και έχουν κερδίσει πάρα πολλά, διότι αποκοµίζουν όλα τα
πλεονεκτήµατα και των δύο προτύπων, παρουσιάζονται περισσότερο ολοκληρωµένες
και περισσότερο έτοιµες να ανταγωνιστούν άλλες όµοιες επιχειρήσεις τόσο στο
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εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και βεβαίως έχουν τεράστια οικονοµικά κέρδη,
αφού εξοικονοµούν και χρόνο και χρήµα για την ανάπτυξη των δύο προτύπων
αναπτύσσοντας συγχρόνως µερικά στάδια που είναι αναγκαία για τη σωστή και
ολοκληρωµένη εφαρµογή αυτών των προτύπων. Όπως εύκολα µπορεί κανείς να
διαπιστώσει από τη µέχρι τώρα αναφορά µας στη δοµή αυτών των δύο προτύπων,
υπάρχουν πολλά στάδια ή βήµατα, τα οποία θα πρέπει να επιτελεσθούν για την
εφαρµογή κάθε προτύπου. Μερικά από αυτά τα βήµατα που παρουσιάζονται στη
δοµή των προτύπων είναι κοινά και άλλα όµοια, µε αποτέλεσµα να καθίσταται
δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεσή τους.
Ας αναφέρουµε τώρα τα κυριότερα από αυτά τα βήµατα που µπορούν να
αναπτυχθούν παράλληλα σε µια επιχείρηση. Αρχικά ένα πολύ βασικό στάδιο είναι ο
προγραµµατισµός. Εδώ µια επιχείρηση ή οργανισµός µπορεί µε την κατάλληλη
υποδοµή να καθορίσει και να θέσει παράλληλα τους στόχους της τόσο για την
περιβαλλοντική πολιτική, όσο και τους στόχους που απαιτούνται να επιτευχθούν για
τη σωστή και ολοκληρωµένη διασφάλιση της ποιότητας. Ακολούθως ένα ακόµη
βασικό στάδιο που οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να το αναπτύξουν συγχρόνως
είναι ο σχεδιασµός. Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται πλήρως οι στόχοι και
επιλέγονται οι κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις για την όσο το δυνατό αρτιότερη επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.
Άλλο ένα σηµαντικό και χρονοβόρο στάδιο, το οποίο είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθεί συγχρόνως και για τα δύο πρότυπα είναι ο έλεγχος και οι
διορθωτικές δράσεις. Σε αυτό το στάδιο αξιολογούνται και τα δύο πρότυπα στο κατά
πόσο ικανοποιούν τις αρχικές προσδοκίες της επιχείρησης, ενώ συγχρόνως
ελέγχονται και οι στόχοι που επιτυγχάνονται. Ένα από τα πιο κύρια στάδια στην
ανάπτυξη και την εφαρµογή και στα δυο πρότυπα είναι η ευθύνη της διοίκησης και η
διοικητική αναθεώρηση γενικότερα. Είναι βασικότατο στάδιο και µπορεί και αυτό να
επιτελεσθεί ταυτόχρονα και για τα δυο πρότυπα σε µια επιχείρηση. Σε αυτό το στάδιο
η διοίκηση κάθε επιχείρησης που χρησιµοποιεί παράλληλα και τα δυο πρότυπα,
επιβάλλεται να µεριµνά για την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα και των δύο
προτύπων και να παρέχει τους αναγκαίους πόρους για τη συνεχή βελτίωσή τους.
Επιπρόσθετα ένα ακόµα στάδιο που είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί συγχρόνως και
στα δυο πρότυπα είναι η σωστή διαχείρισης των πόρων τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό,
παρέχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό, όσο και σε ανάγκες
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υποδοµής µε τα κατάλληλα κτήρια, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τα
τµήµατα υποστήριξης και συντήρησης. ∆εν θα πρέπει να παραληφθεί από τα στάδια
που µπορούν να αναπτυχθούν ταυτόχρονα και το στάδιο της δηµιουργίας αρχείων,
της συγκέντρωσης και της συνεχούς ενηµέρωσης όλων εκείνων των απαραίτητων
εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη ανάπτυξη των προτύπων.
Είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι προκειµένου να γίνουν όλα
αυτά τα στάδια παράλληλα και για τα δύο πρότυπα σε κάποια επιχείρηση ή
οργανισµό, επιβάλλεται η ύπαρξη και η κατάλληλα συγκρότηση τµηµάτων και
οµάδων σε κάθε στάδιο, οι οποίες οµάδες θα έχουν την αναγκαία εκπαίδευση και
πείρα, ώστε να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικά στις ανάγκες και σε τυχόν δυσκολίες
κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης ανάπτυξης και της εφαρµογής αυτών των
προτύπων. Σαν κατακλείδα σε αυτό το κεφάλαιο µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε
πως είναι συµφέρουσα και πιο αποτελεσµατική λύση για κάθε επιχείρηση η
παράλληλα ανάπτυξη των προτύπων ISO 9001:2000 και ISO14001:1996, αφού µε
αυτό τον τρόπο αποκτά µια γενικότερη αντίληψη για τις συνθήκες και τις δυσκολίες
που πιθανόν να προκύψουν, µε άµεση συνέπεια να είναι το αρµόδιο προσωπικό
περισσότερο έτοιµο για την αντιµετώπισή αυτών των δυσκολιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Συµπερασµατικά απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια,
καταλαβαίνουµε ότι το πρότυπο ISO 14001:1996 από µόνο του δεν µπορεί να
οδηγήσει στην επίτευξη µιας αξιόλογης βιοµηχανικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης
σε µια επιχείρηση, στους εµπλεκόµενους σε αυτή, καθώς και σε εκείνες τις
κοινότητες των ανθρώπων που ενδεχοµένως νοιάζονται περισσότερο για τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων κάποιων επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στα
σπίτια τους. Αρχικά το πρότυπο αυτό αποτέλεσε καταλύτη για καλύτερα
αποτελέσµατα των προσπαθειών αυτών και βασικός στόχος ήταν και εξακολουθεί να
είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα
ενηµερώνει πλήρως το ενδιαφερόµενο µε αυτή κοινό, θα συντελεί στο να κερδίσει η
κάθε επιχείρηση την εµπιστοσύνη του τελευταίου και θα οδηγεί σε περιβαλλοντική
αναβάθµιση. Για να γίνουν όλα αυτά κρίνεται αναγκαίο η εκπλήρωση των
προδιαγραφών του προτύπου ISO 14001:1996 από το χρησιµοποιούµενο σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χαρακτηριστικά του προτύπου αυτού είναι η
συνεργασία, διαφάνεια, δηµοκρατικές διεργασίες και υπευθυνότητα. Ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό γνώρισµα του προτύπου αυτού είναι και η χρήση του σαν ένα εργαλείο
διαφήµισης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που το χρησιµοποιεί.
Αξίζει να τονισθεί ότι κυρίως στη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων έγιναν οι
περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη και την εφαρµογή προτύπων που
αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες σηµαντικός
ήταν ο ρόλος που έπαιξαν οµάδες ειδικών επιστηµόνων και τεχνικών και σαφώς και
οι πλειοψηφία των κυβερνήσεων που στήριζαν αυτή τη συνεργασία µεταξύ
κοινωνικών και οικονοµικών τοµέων. Έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις που
πιστοποιούν το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισής τους µε βάση το πρότυπο ISO
14001:1996, δεν αντιµετωπίζουν περιορισµό στην περιβαλλοντική υποδοµή,
διαθέτουν την κατάλληλη περιβαλλοντική εµπειρία και συγχρόνως χαρακτηρίζονται
από αξιόλογη δύναµη επιβολής. Όπως συµβαίνει στις περισσότερα πρότυπα του ISO,
έτσι και για τα περιβαλλοντικά όταν µια επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί και

δεν

πιστοποιείται µε κάποιο γενικά αποδεκτό πρότυπο και κυρίως µε το 14001, τότε αυτή
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ρισκάρει να χάσει αρκετά στον τοµέα της προώθησης, ανταγωνισµού και αποδοχής.
Επίσης τα λεγόµενα χαρακτηριστικά µη απόδοσης του προτύπου 14001, αποτρέπουν
µια επιχείρηση να καταφύγει και να εφαρµόσει πρακτικές πέρα από αυτές τις
πρακτικές συµµόρφωσης που χρησιµοποιούν επιχειρήσεις πιστοποιηµένες µε το
τελευταίο πρότυπο.
Τόσο από τις απαιτήσεις όσο και από τις συνέπειες που προκύπτουν από την
ανάπτυξη και την πιστοποίηση µε βάση το πρότυπο 14001 κυρίως, επηρεάζονται
ανεξαρτήτως µεγέθους όχι µόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι κυβερνήσεις των χωρών
στις οποίες ανήκουν οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν αυτό το πρότυπο και αυτό
γιατί το πρότυπο αυτό αποτελεί τη βάση της ασφάλειας, της υγείας και της ανάπτυξης
του περιβάλλοντος.
Στο σηµείο αυτό θα κάνουµε αναφορά σε συµπεράσµατα που αφορούν το κόστος
πιστοποίησης µε βάση το πρότυπο ISO 14001:1996 . Το συνολικό κόστος αρχικά έχει
να κάνει µε την κατανοµή της διεθνούς αγοράς. Το πρότυπο αυτό έχει γίνει
εξαιρετικά δηµοφιλές, λόγω των βασικών του πλεονεκτηµάτων στη δοµή και στην
όλη λειτουργία µιας επιχείρησης και όχι τόσο από τα περιβαλλοντικά του οφέλη.
Κάθε επιχείρηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το πρότυπο που χρησιµοποιεί
ταυτίζεται µε το αντικείµενό της. Η χρήση αυτού του προτύπου κατά βάση οδηγεί
στη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης µε τοπικές αρχές και το ενδιαφερόµενο
κοινό. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι όταν µια επιχείρηση ή και µια χώρα χρησιµοποιεί
το πρότυπο 14001 για τις καλές επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς και όχι για τα
γενικότερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, τότε θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι
το κόστος εφαρµογής του σε κάποιους τοµείς θα είναι εξαιρετικά υψηλό σε αντίθεση
µε κάποιους άλλους. Το πρότυπο αυτό εκτός από το περιβάλλον έχει να κάνει και µε
το γενικότερο τοµέα του εµπορίου και τα οφέλη που προκύπτουν από την
πιστοποίηση µε βάση αυτό υπερκαλύπτουν τα έξοδα εφαρµογής του.
Κάθε επιχείρηση για να επιτύχει µια αξιοσέβαστη περιβαλλοντική αναβάθµιση
οφείλει να θέσει µια µακροπρόθεσµη στρατηγική, η οποία θα βασίζεται σε ένα
εποικοδοµητικό διάλογο για τα προϊόντα, τους αντίκτυπους των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων, για τη δοµή τους και την απόδοσή τους. Το πρότυπο 14001 λόγω της
φύσης του αφήνει στις επιχειρήσεις µια αβεβαιότητα όταν το χρησιµοποιούν σαν
βάση µείωσης του κόστους.
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Τελειώνοντας την αναφορά µας σε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα για το πρότυπο
ISO 14001:1996, είναι καλό να πούµε ότι προκειµένου µια επιχείρηση να
διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, επιβάλλεται η
χρήση και η ανάπτυξη κάποιου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης
πιστοποιηµένο µε το παραπάνω πρότυπο. Ωστόσο το πρότυπο 14001 αν και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο µάρκετινγκ, στην Ελλάδα αυτή η δυνατότητα δε
βρίσκει σηµαντική απήχηση, διότι αυτό το πρότυπο είναι ακόµα καινούριο για τα
Ελληνικά δεδοµένα και δε µπορεί εύκολα ο κόσµος να ξεχωρίσει µε ουσιαστικά
περιβαλλοντικά κριτήρια τις επιχειρήσεις µεταξύ τους.
Κλείνοντας την αναφορά µας στα γενικά συµπεράσµατα είναι σπουδαίο να ειπωθεί
ότι τόσο το πρότυπο ISO 9001:2000 όσο και το πρότυπο ISO 14001:1996, πρέπει να
εφαρµόζονται από όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς ανεπιφύλακτα και
χωρίς την πλασµατική εικόνα που δηµιουργείται από τις οικονοµικές απαιτήσεις για
την ανάπτυξη και την εφαρµογή και των δύο, αφού τα οφέλη που προκύπτουν από τη
χρήση και την εφαρµογή τους είναι πάρα πολλά και αντισταθµίζουν και
υπερκαλύπτουν επαρκώς τα έξοδα της ανάπτυξης και του σχεδιασµού τους. Βεβαίως
µια επιχείρηση που θα χρησιµοποιήσει και τα δυο αυτά πρότυπα θα χρειαστεί
ανάλογα και µε το µέγεθός της λιγότερο χρόνο και κόστος και αυτό διότι τα πρότυπα
αυτά έχουν πολλά κοινά στοιχεία στη διαδικασία ανάπτυξης, σχεδιασµού και
εφαρµογής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αρχικά θα παρουσιάσουµε ένα παράδειγµα µοντέλου ποιοτικής διαχείρισης που µπορεί να
εφαρµοστεί σε µια επιχείρηση µε βάση το πρότυπο ISO 9001:2000. Αυτό φαίνεται στο
διάγραµµα της επόµενης σελίδας:
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Μοντέλο ∆ιαχείρισης Ποιότητας Με Βάση Το Πρότυπο ISO 9001:2000

Ευθύνη Της ∆ιοίκησης Στη Στρατηγική, Στην Πολιτική Και Στους
Στόχους

∆ιαδικασία

Έξοδος

Μέτρηση Και Αξιολόγηση Της Προόδου

∆ιαρκής ∆ιαδικασία Βελτίωσης

∆ιαδικασία Προσέγγισης ∆ιοίκησης
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Πελάτες

Είσοδος

Εµπιστοσύνη

Παραγωγή Προϊόντων Και Υπηρεσιών

Ανατροφοδότηση

Επαφή

Απαιτήσεις

Προτάσεις Πελατών

Κατανοµή Πόρων

Στην επόµενη σελίδα θα παρουσιαστεί ένα παράδειγµα της στρατηγικής που µπορεί µια
οποιαδήποτε επιχείρηση να χρησιµοποιήσει για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος διοίκησης :
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Ανάπτυξη Στρατηγικής Συστήµατος ∆ιοίκησης

Επιλογή Κατάλληλης
Προσδοκίες

Ρυθµίσεις Και

∆ιαδικασίας

Πελατών

Επαληθεύσεις
∆ιαγώνια Λειτουργική

∆ιαγώνια Λειτουργική

Προσέγγιση Των Οµάδων

Προσέγγιση Των Οµάδων

Πρόβλεψη Κακής

Βασικές
Εσωτερικές

Απόδοσης

∆ιαδικασίες

Συνεχής
Ετοιµότητα
∆ιαγώνια
Λειτουργική

Εφαρµογή

Εργαζοµένων

∆ιαγώνια Λειτουργική

Προσέγγιση

Προσέγγιση Των

Των Οµάδων

Οµάδων

Αλληλοσυσχετίσεων

Αναγνώριση Και
Καθορισµός Των

∆ιαγώνια Λειτουργική

Απαιτούµενων

Προσέγγιση Των Οµάδων

Εργαλείων

∆υνατότητα

Μετρήσεις Και

Αξιολόγησης

Αξιολογήσεις
Επιτέλεση
Μετρήσεων
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ο πρώτος πίνακας αφορά την αντιστοιχία µεταξύ του προτύπου ISO 9001:2000 και
του προτύπου ISO 14001:1996:

ISO 9001:2000
Εισαγωγή
Γενικότητες
Προσέγγιση ως διεργασία
Σχέση µε το ISO 9004
Συµβατότητα µε άλλα
διαχείρισης.

συστήµατα

ISO 14001:1996
-

Εισαγωγή

1

Αντικείµενο

0.1
0.2
0.3
0.4

Αντικείµενο
Γενικότητες
Εφαρµογή
Τυποποιητική παραποµπή
Όροι και ορισµοί
Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας

1
1.1
1.2
2
3
4

Γενικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις για τεκµηρίωση
Γενικότητες
Εγχειρίδιο για την ποιότητα
Έλεγχος εγγράφων
Έλεγχος αρχείων
Ευθύνη της διοίκησης
∆έσµευση της διοίκησης

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1

Εστίαση στον πελάτη

5.2

Πολιτική για την ποιότητα
Σχεδίαση
Αντικειµενική σκοποί για την ποιότητα
Σχεδίαση του Σ.∆.Π

5.3
5.4
5.4.1
5.4.2

Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία
Ευθύνες και αρµοδιότητες
Εκπρόσωπος διοίκησης
Εσωτερική επικοινωνία
Ανασκόπηση από τη διοίκηση
Γενικότητες
Εισερχόµενα στην ανασκόπηση
Εξερχόµενα από την ανασκόπηση

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

2
3
4
4.1
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
4.4.1
4.2
4.4.1
4.3.1
4.3.2
4.2
4.3
4.3.3
4.3.4

Τυποποιητική παραποµπή
Ορισµοί
Απαιτήσεις συστηµάτων
ποιότητας
Γενικές απαιτήσεις

διαχείρισης

4.1
4.4.1

Τεκµηρίωση του Σ.Π.∆
Τεκµηρίωση του Σ.Π.∆
Έλεγχος εγγράφων
Αρχεία
∆οµή και ευθύνες
Περιβαλλοντική πολιτική
∆οµή και ευθύνες
Περιβαλλοντικές πλευρές
Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Περιβαλλοντική πολιτική
Σχεδίαση
Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι
Προγράµµατα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Γενικές απαιτήσεις
∆οµή και ευθύνες

4.4.3
4.6

Επικοινωνία
Ανασκόπηση από τη διοίκηση
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∆ιαχείριση πόρων
∆ιάθεση πόρων
Ανθρώπινοι πόροι
Γενικότητες
Ικανότητα, ενηµέρωση και εκπαίδευση
Υποδοµή
Περιβάλλον εργασίας
Υλοποίηση προϊόντος

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7

Σχεδίαση υλοποίησης προϊόντος
∆ιεργασίες που σχετίζονται µε τους
πελάτες
Προσδιορισµός
απαιτήσεων
του
προϊόντος

7.1
7.2
7.2.1

4.4.1

∆οµή και ευθύνες

4.4.2
4.4.1

Εκπαίδευση, ικανότητα, ευαισθησία
∆οµή και ευθύνες

4.4
4.4.6
4.4.6

Εφαρµογή και λειτουργία
Έλεγχος λειτουργίας
Έλεγχος λειτουργίας

4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.4.6
4.3.1
4.4.3

Περιβαλλοντικές πλευρές
Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Έλεγχος λειτουργίας
Έλεγχος λειτουργίας
Περιβαλλοντικές πλευρές
Επικοινωνίες

4.4.6

Έλεγχος λειτουργίας

4.4.6

Έλεγχος λειτουργίας

4.4.6

Έλεγχος λειτουργίας

Ανασκόπηση απαιτήσεων προϊόντος

7.2.2

Επικοινωνία µε πελάτες
Σχεδιασµός και ανάπτυξη
Προγραµµατισµός
σχεδιασµού
και
ανάπτυξης
∆εδοµένα σχεδιασµού και ανάπτυξης
Αποτελέσµατα
σχεδιασµού
και
ανάπτυξης
Ανασκόπηση σχεδιασµού και ανάπτυξης
Επαλήθευση σχεδιασµού και ανάπτυξης
Επικύρωση σχεδιασµού και ανάπτυξης
Έλεγχος αλλαγών σχεδιασµού και
ανάπτυξης
Αγορές
∆ιεργασία αγορών
Πληροφορίες αγορών
Επαλήθευση προϊόντος που αγοράζεται
Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών
Έλεγχος παραγωγής και παροχής
υπηρεσιών
Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών
Απόδοση
ταυτότητας
και
ιχνηλασιµότητα
Ιδιοκτησία πελάτη
∆ιατήρηση προϊόντος

7.2.3
7.3
7.3.1

Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και
µετρήσεων
Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση
Γενικότητες
Παρακολούθηση και µέτρηση
Ικανοποίηση πελατών
Εσωτερική επιθεώρηση
Παρακολούθηση
και
µέτρηση
διεργασιών
Παρακολούθηση και µέτρηση προϊόντος
Έλεγχος µη συµµορφούµενου προϊόντος

7.6

4.5.1

Παρακολούθηση και µετρήσεις

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

4.5
4.5.1

Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
Παρακολούθηση και µετρήσεις

4.5.4
4.5.1

Επιθεώρηση Σ.Π.∆
Παρακολούθηση και µετρήσεις

8.2.4
8.3

4.5.2

8.4
8.5
8.5.1

4.4.7
4.5.1
4.2
4.3.4

Μη συµµόρφωση, διορθωτικές και
προληπτικές ενέργειες
Προετοιµασία, ετοιµότητα εκτ. αναγκών
Παρακολούθηση και µετρήσεις
Περιβαλλοντική πολιτική
Προγράµµατα
περιβαλλοντικής

Ανάλυση δεδοµένων
Βελτίωση
∆ιαρκής βελτίωση

7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
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∆ιορθωτικές ενέργειες
Προληπτικές ενέργειες

8.5.2
8.5.3

4.5.2

διαχείρισης
Μη συµµόρφωση, διορθωτικές
προληπτικές ενέργειες

και

Ακολούθως παρουσιάζεται ένας πίνακας αντιστοιχίας µεταξύ των προτύπων ISO
14001:1996 και ISO 9001:2000:

ISO 14001:1996

ISO 9001:2000

Εισαγωγή

-

0
0.1
0.2
0.3
0.4

Αντικείµενο

1

Τυποποιητική παραποµπή
Ορισµοί
Απαιτήσεις συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης (Σ.Π.∆)
Γενικές απαιτήσεις

2
3
4

1
1.1
1.2
2
3
4

Περιβαλλοντική πολιτική

4.2

Σχεδίαση
Περιβαλλοντικές πτυχές

4.3
4.3.1

4.1

4.1
5.5
5.5.1
5.1
5.3
8.5
5.4
5.2
7.2.1

Εισαγωγή
Γενικότητες
Προσέγγιση ως διεργασία
Σχέση µε πρότυπο ISO 9004
Συµβατότητα µε άλλα συστήµατα
διαχείρισης ποιότητας
Αντικείµενο
Γενικότητες
Εφαρµογή
Τυποποιητική παραποµπή
Όροι και ορισµοί
Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας (Σ.∆.Π)

Νοµικές και άλλες απαιτήσεις

4.3.2

5.2
7.2.1

Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι
Προγράµµατα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Εφαρµογή και λειτουργία

4.3.3
4.3.4

∆οµή και ευθύνες

4.4.1

5.4.1
5.4.2
8.5.1
7
7.1
5
5.1
5.5.1
5.5.2
6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4

Γενικές απαιτήσεις
Ευθύνες, αρµοδιότητες, επικοινωνία
Ευθύνες, αρµοδιότητες
∆έσµευση διοίκησης
Πολιτική για την ποιότητα
Βελτίωση
Σχεδίαση
Εστίαση στον πελάτη
Προσδιορισµός των απαιτήσεων του
προϊόντος
Ανασκόπηση των απαιτήσεων του
προϊόντος
Εστίαση στον πελάτη
Προσδιορισµός των απαιτήσεων του
προϊόντος
Αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα
Σχεδιασµός Σ.∆.Π
∆ιαρκής βελτίωση
Υλοποίηση προϊόντος
Σχεδίαση υλοποίησης προϊόντος
Ευθύνη διοίκησης
∆έσµευση διοίκησης
Ευθύνες και αρµοδιότητες
Εκπρόσωπος διοίκησης
∆ιαχείριση πόρων
∆ιάθεση πόρων
Ανθρώπινοι πόροι
Γενικότητες
Υποδοµή
Περιβάλλον εργασίας

Εκπαίδευση, ικανότητα, ευαισθησία
Επικοινωνία

4.4.2
4.4.3

6.2.2
5.5.3
7.2.3

Ικανότητα, εκπαίδευση, ενηµέρωση
Εσωτερική επικοινωνία
Επικοινωνία µε πελάτες

7.2.2

4.4
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Τεκµηρίωση Σ.Π.∆

4.4.4

Έλεγχος εγγράφων
Έλεγχος λειτουργίας

4.4.5
4.4.6

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.2

Προετοιµασία και ετοιµότητα
επείγοντα περιστατικά
Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες
Παρακολούθηση και µετρήσεις

Μη
συµµόρφωση,
προληπτική δράση

για

διορθωτική,

Αρχεία
Επιθεώρηση Σ.Π.∆
Ανασκόπηση από τη διοίκηση

4.4.7

8.3

4.5
4.5.1

8
7.6

4.5.2

4.5.3
4.5.4
4.6

8.1
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4
8.3
8.5.2
8.5.3
4.2.4
8.2.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Απαιτήσεις τεκµηρίωσης
Γενικότητες
Εγχειρίδιο για την ποιότητα
Έλεγχος εγγράφων
Υλοποίηση προϊόντος
Σχεδίαση υλοποίησης προϊόντος
∆ιεργασίες που αφορούν πελάτες
Προσδιορισµός απαιτήσεων προϊόντος
Ανασκόπηση απαιτήσεων προϊόντος
Σχεδιασµός και ανάπτυξη
Προγραµµατισµός
σχεδιασµού
και
ανάπτυξης
∆εδοµένα σχεδιασµού και ανάπτυξης
Αποτελέσµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης
Ανασκόπηση σχεδιασµού, ανάπτυξης
Επαλήθευση σχεδιασµού, ανάπτυξης
Επικύρωση σχεδιασµού, ανάπτυξης
Έλεγχος αλλαγών σχεδιασµού, ανάπτυξης
Αγορές
∆ιεργασία αγορών
Πληροφορίες αγορών
Επαλήθευση προϊόντος που αγοράζεται
Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών
Έλεγχος παραγωγής, παροχής υπηρεσιών
Απόδοση ταυτότητας, ιχνηλασιµότητα
Ιδιοκτησία πελάτη
∆ιατήρηση προϊόντος
Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών
Έλεγχος του µη συµµορφούµενου
προϊόντος
Μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση
Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και
µέτρησης
Γενικότητες
Παρακολούθηση και µετρήσεις
Ικανοποίηση πελατών
Παρακολούθηση, µέτρηση διεργασιών
Παρακολούθηση, µέτρηση προϊόντος
Ανάλυση δεδοµένων
Έλεγχος µη συµµορφούµενου προϊόντος
∆ιορθωτικές ενέργειες
Προληπτικές ενέργειες
Έλεγχος αρχείων για την ποιότητα
Εσωτερική επιθεώρηση
Ανασκόπηση από τη διοίκηση
Γενικότητες
Εισερχόµενα στην ανασκόπηση
Εξερχόµενα από την ανασκόπηση

Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των προτύπων ISO
9001:1994 και ISO 9001:2000:
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ISO 9001:1994
1 Αντικείµενο
2 Τυποποιητική παραποµπή
3 Ορισµοί
4 Απαιτήσεις συστήµατος για ποιότητα (τίτλος)
4.1 Ευθύνη διοίκηση (τίτλος)
4.1.1 Πολιτική για την ποιότητα
4.1.2 Οργάνωση (τίτλος)
4.1.2.1 Ευθύνη και δικαιοδοσία
4.1.2.2 Πόροι
4.1.2.3 Εκπρόσωπος διοίκησης
4.1.3 Ανασκόπηση από τη διοίκηση
4.2 Συστήµατα για την ποιότητα (τίτλος)
4.2.1 Γενικά
4.2.2 ∆ιαδικασίες συστήµατος για την ποιότητα
4.2.3 Σχεδιασµός της ποιότητας
4.3 Ανασκόπηση συµβάσεων (τίτλος)
4.3.1 Γενικά
4.3.2 Ανασκόπηση
4.3.3 Τροποποίηση µιας σύµβασης
4.3.4 Καταγραφές σε αρχεία
4.4 Έλεγχος σχεδιασµού (τίτλος)
4.4.1 Γενικά
4.4.2 Προγραµµατισµός σχεδιασµού, ανάπτυξης
4.4.3 Οργανωτικές και τεχνικές διασυνδέσεις
4.4.4 ∆εδοµένα σχεδιασµού
4.4.5 Αποτελέσµατα σχεδιασµού
4.4.6 Ανασκόπηση σχεδιασµού
4.4.7 Επαλήθευση σχεδιασµού
4.4.8 Επικύρωση σχεδιασµού
4.4.9 Αλλαγές σχεδιασµού
4.5 Έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων (τίτλος)
4.5.1 Γενικά
4.5.2 Έγκριση και έκδοση εγγράφων, δεδοµένων
4.5.3 Αλλαγές σε έγγραφα και δεδοµένα
4.6 Αγορές (τίτλος)
4.6.1 Γενικά
4.6.2 Αξιολόγηση υποπροµηθευτών
4.6.3 ∆εδοµένα αγορών
4.6.4 Επαλήθευση αγοραζοµένου προϊόντος
4.7 Έλεγχος παρεχόµενου από τον πελάτη προϊόντος
4.8 Αναγνώριση ταυτότητας , ιχνηλασιµότητα προϊόντος
4.9 Έλεγχος διεργασιών
4.10 Έλεγχος και δοκιµές (τίτλος)
4.10.1 Γενικά
4.10.2 Έλεγχος και δοκιµές κατά την παραλαβή
4.10.3 Έλεγχος και δοκιµές κατά την παραγωγή
4.10.4 Τελικός έλεγχος και τελικές δοκιµές
4.10.5 Αρχεία ελέγχων και δοκιµών
4.11 Έλεγχος εξοπλ. µετρήσεων, δοκιµών (τίτλος)
4.11.1 Γενικά
4.11.2 ∆ιαδικασία ελέγχου
4.12 Κατάσταση ελέγχων και δοκιµών
4.13 Έλεγχος µη συµµορφούµενου προϊόντος (τίτλος)
4.13.1 Γενικά
4.13.2 Αξιολόγηση, χειρισµός µη συµµορφούµενου

ISO 9001:2000
1
2
3
5.1 – 5.3 – 5.4.1
5.5.1
6.1 – 6.2.1
5.5.2
5.6.1 – 8.5.1
4.1 – 4.2.2
4.2.1
5.4.2 – 7.1
5.2 – 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3
7.2.2
7.2.2
7.3.1
7.3.1
7.2.1 – 7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
4.2.3
4.2.3
4.2.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.4
7.5.3
6.3 – 6.4 – 7.5.1 – 7.5.2
7.1 – 8.1
7.4.3 – 8.2.4
8.2.4
8.2.4
8.2.4
7.6
7.6
7.5.3
8.3
8.3
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προϊόντος
4.14 ∆ιορθωτικές, προληπτικές ενέργειες (τίτλος)
4.14.1 Γενικά
4.14.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες
4.14.3 Προληπτικές ενέργειες
4.15 Χειρισµός, αποθήκευση, συσκευασία, διατήρηση,
παράδοση (τίτλος)
4.15.1 Γενικά
4.15.2 Χειρισµός
4.15.3 Αποθήκευση
4.15.4 Συσκευασία
4.15.5 ∆ιατήρηση
4.15.6 Παράδοση
4.16 Έλεγχος καταχωρήσεων σε αρχεία για την
ποιότητα
4.17 Εσωτερικές επιθεωρήσεις της ποιότητας
4.18 Εκπαίδευση
4.19 Εξυπηρέτηση
4.20 Τεχνικές στατιστικής (τίτλος)
4.20.1 Εντοπισµός των αναγκών
4.20.2 ∆ιαδικασίες

8.5.2 – 8.5.3
8.5.2
8.5.3

7.5.5
7.5.5
7.5.5
7.5.5
7.5.1
4.2.4
8.2.2 – 8.2.3
6.2.2
7.5.1
8.1 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.4
8.1 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.4

Είναι επόµενο ότι τώρα θα παρουσιαστεί ο πίνακας αντιστοιχίας µεταξύ των
προτύπων ISO 9001:2000 και ISO 9001:1994:

ISO 9001:2000
1 Αντικείµενο
1.1 Γενικότητες
1.2 Εφαρµογή
2 Τυποποιητική παραποµπή
3 Όροι και ορισµοί
4 Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας (Σ.∆.Π)
(τίτλος)
4.1 Γενικές απαιτήσεις
4.2 Απαιτήσεις τεκµηρίωσης (τίτλος)
4.2.1 Γενικότητες
4.2.2 Εγχειρίδιο για την ποιότητα
4.2.3 Έλεγχος εγγράφων
4.2.4 Έλεγχος αρχείων
5 Ευθύνη της διοίκησης (τίτλος)
5.1 ∆έσµευση της διοίκησης
5.2 Εστίαση στον πελάτη
5.3 Πολιτική για την ποιότητα
5.4 Σχεδίαση (τίτλος)
5.4.1 Αντικειµενικοί σκοποί για την ποιότητα
5.4.2 Σχεδίαση του Σ.∆.Π
5.5 Ευθύνες, αρµοδιότητες, επικοινωνία (τίτλος)
5.5.1 Ευθύνες και αρµοδιότητες
5.5.2 Εκπρόσωπος διοίκησης
5.5.3 Εσωτερική επικοινωνία
5.6 Ανασκόπηση από τη διοίκηση (τίτλος)
5.6.1 Γενικότητες

ISO 9001:1994
1
2
3
4.2.1
4.2.2
4.2.1
4.5.1 – 4.5.2 – 4.5.3
4.16
4.1.1
4.3.2
4.1.1
4.1.1
4.2.3
4.1.2.1
4.1.2.3
4.1.3
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5.6.2 Εισερχόµενα στην ανασκόπηση
5.6.3 Εξερχόµενα από την ανασκόπηση
6 ∆ιαχείριση πόρων (τίτλος)
6.1 ∆ιάθεση πόρων
6.2 Ανθρώπινοι πόροι (τίτλος)
6.2.1 Γενικότητες
6.2.2 Ικανότητα, ενηµέρωση, εκπαίδευση
6.3 Υποδοµή
6.4 Περιβάλλον εργασίας
7 Υλοποίηση προϊόντος (τίτλος)
7.1 Σχεδίαση υλοποίησης προϊόντος
7.2 ∆ιεργασίες που αφορούν τους πελάτες
(τίτλος)
7.2.1 Προσδιορισµός απαιτήσεων του προϊόντος
7.2.2 Ανασκόπηση απαιτήσεων του προϊόντος
7.2.3 Επικοινωνία µε τους πελάτες
7.3 Σχεδιασµός και ανάπτυξη (τίτλος)
7.3.1 Προγραµµατισµός σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.2 ∆εδοµένα σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.3 Αποτελέσµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.4 Ανασκόπηση σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.5 Επαλήθευση σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.6 Επικύρωση σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.3.7 Έλεγχος αλλαγών σχεδιασµού, ανάπτυξης
7.4 Αγορές (τίτλος)
7.4.1 ∆ιεργασία αγορών
7.4.2 Πληροφορίες αγορών
7.4.3 Επαλήθευση προϊόντος που αγοράζεται
7.5 Παραγωγή, παροχή υπηρεσιών (τίτλος)
7.5.1 Έλεγχος παραγωγής, παροχής υπηρεσιών
7.5.2 Επικύρωση διεργασιών παραγωγής,
παροχής υπηρεσιών
7.5.3 Απόδοση ταυτότητας, ιχνηλασιµότητα
7.5.4 Ιδιοκτησία πελάτη
7.5.5 ∆ιατήρηση προϊόντος
7.6 Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και
µέτρησης
8 Μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση (τίτλος)
8.1 Γενικότητες
8.2 Παρακολούθηση, µέτρηση (τίτλος)
8.2.1 Ικανοποίηση πελατών
8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση
8.2.3 Παρακολούθηση, µέτρηση διεργασιών
8.2.4 Παρακολούθηση, µέτρηση προϊόντος
8.3 Έλεγχος µη συµµορφούµενου προϊόντος
8.4 Ανάλυση δεδοµένων
8.5 Βελτίωση (τίτλος)
8.5.1 ∆ιαρκής βελτίωση
8.5.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες
8.5.3 Προληπτικές ενέργειες

4.1.2.2
4.1.2.2
4.18
4.9
4.9
4.2.3 – 4.10.1
4.3.2 – 4.4.4
4.3.2 – 4.3.3 – 4.3.4
4.3.2
4.4.2 – 4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.6.2
4.6.3
4.6.4 – 4.10.2
4.9 – 4.15.6 – 4.19
4.9
4.8 – 4.10.5 – 4.12
4.7
4.15.2 – 4.15.3 – 4.15.4 – 4.15.5
4.11.1 – 4.11.2
4.10.1 – 4.20.1 – 4.20.2
4.17
4.17 – 4.20.1 – 4.20.2
4.10.2 – 4.10.3 – 4.10.4 – 4.10.5 – 4.20.1 – 4.20.2
4.13.1 – 4.13 .2
4.20.1 – 4.20.2
4.1.3
4.14.1 – 4.1.4.2
4.14.1 – 4.14.3
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1: Ένταξη του ISO 9000 στην ελληνική κατασκευαστική
βιοµηχανία ( Τ.Ε.Ε – Ε.Ε.Ε µηχανουργικής τεχνολογίας και
παραγωγής ).
2: Quality – διασφάλιση ποιότητας: ISO 9000 και εφαρµογή του
στην Ελλάδα ( Τ.Ε.Ε ).
3: ∆ιασφάλιση ποιότητας ISO 9000 ( τι πρέπει να γνωρίζετε ).
4: QT management ( η Ελληνική προσέγγιση ).
5: Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2000 ( Ελληνικός οργανισµός
τυποποίησης Α.Ε ).
6: ISO 9001:2000/FDIS ( TUV HELLAS ).
7: ∆ιπλωµατική εργασία του κ. Μακρυλάκη ∆ηµητρίου (Το
πιστοποιητικό συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
14001 και η εφαρµογή του στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ).
8: ISO 14001 ( a missed opportunity for sustainable global
industrial development ) {RIVA KRUT AND HARRIS
GLECKMAN).
9: Environmental management tools for SMES( Handbook)
Richard Starkey.
10: ISO 14001 Environmental management system self
assessment checklist.
11:Σελίδες του διαδικτύου:
- www.1stnclass.com/compar_cht.htm
- http://praxiom.com/iso-9001.htm
- http://praxiom.com/iso-9001-standard.htm
- www.iso-9000-2000.com/howto/docreq.htm
- www.iso-90002000.com/documenation/iso90002000procedure.htm
- www.qualitydigest.com/mar00/html/iso2k.html
- www.iso-9000-2000.com/archives/docreq.htm
- www.icon.co.za/~tqma/iso9001.htm
- www.iso-9000-2000.com/howto/documenting_the_system.htm
- www.iso9000y2k.com/pgpages/92-do-1.html
- http://praxiom.com/principles.htm
- www.internal-auditor.com/90002000.htm
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- www.adhesivesmag.com/cda/articleinformation/features/.../0,2
101,1243,00.htm
- www.amerquality.com/iso.htm
- http://praxiom.com/iso-intro.htm
- www.bizmanuals.com/iso90002000/quality_manual_table_of_contents.html
- http://16949.com/pdf_files/iso2000.gif
- http://best_practice_model.htm
- www.iso14001.com/implementinganems.htm
- www.iso14001.com/iso14001emas_registered_companies.htm
- www.iso14001.com/overview.htm
- www.gencat.es/mediamp
- www.iso14001.com/categoriesandproductswiththeemblemofen
vironmentalqua.htm
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