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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2021-2022
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1. Κεφάλαιο 6 Ενότητα 6.4, 

2. Κεφάλαιο 10 Ενότητα 10.2, Ενότητα 10.3, 

3. Κεφάλαιο 17 
• Ενότητα 17.1, 

• Ενότητα 17.2, 

• Ενότητα 17.3.1,

• Ενότητα 17.3.2,

4. Κεφάλαιο 22.

Τόμος Διαχείρισης του 
Περιβάλλοντος, 

Επιχειρήσεις και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη:



ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

⚫ Περιβάλλον: σε μία δεδομένη στιγμήτο σύνολο των,,

− φυσικών, χημικών, βιολογικών απόψεων

− κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων

που μπορούν να έχουν έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα,

στιγμιαίο ή με κάποια διάρκεια στους ζωντανούς

οργανισμούς και στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να 
διακυβεύεται η ικανότητα μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6

Το Περιβάλλον
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Η αειφόρος ανάπτυξη
έχει τρεις συνιστώσες:

⯍οικονομική,

⯍κοινωνική και

⯍περιβαλλοντική,

Συγκεκριμένοι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι:

⚫ Αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης:

⚫ Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες,

⚫ Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης που θα εξασφαλίζουν τα ελάχιστα αναγκαία καταναλωτικά

αγαθά.

⚫ Η δημογραφική σταθεροποίηση: Απαραίτητη ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις του Τρίτου Κόσμου,

⚫ Η διατήρηση και αναβάθμιση των φυσικών πόρων:

− Τα υφιστάμενα αποθέματα φυσικών πόρων πιέζονται από το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης των
βιομηχανικών χωρών, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο πληθυσμό και την κατανάλωση των
αναπτυσσόμενων χωρών.

Εναλλακτικές λύσεις στην αγροτική παραγωγή, στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και στην ενέργεια
είναι απαραίτητες για τη μείωση της ατμοσφαιρικής και της υδατικής ρύπανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής
Πολιτικής& Διαχείρισης

⚫Aρχή της πρόληψης:

− Η περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η

σχετική αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τις ακριβείς

συνέπειες των επιπτώσεών τους, δεν δικαιολογεί την αδράνεια και

πολύ περισσότερο την απουσία δράσης για την πρόληψη τους.

⚫ Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

⚫ Αρχή της ισότητας και συνευθύνης:

Η κατανοµή βαρών για την αντιµετώπιση

των περιβαλλοντικών προβληµάτων

θα πρέπει να λάβει υπόψη της τόσο

το µερίδιο ευθύνης όσο και τις

δυνατότητες κάθε πλευράς να

συµµετάσχει στην επίλυσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Μείωση στην πηγή

Α

Αλλαγές στο προϊόν

- Σχεδίαση για λιγότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

- Αύξηση της διάρκειας ζωής 
του προϊόντος 

Β1 

Αλλαγές στην εισροή υλικών

-Καθαρισμός υλικών

- Υποκατάσταση με λιγότερο τοξικά υλικά 

Β2

Άλλαγές στην τεχνολογία

-Αλλαγές στη χωροθέτηση

- Αυξημένος αυτοματισμός

- Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας

Β

Αλλαγή στη διεργασία 

Β3

Βελτιωμένες λειτουργικές πρακτικές

-Λειτουργικές διαδικασίες και καλύτερες διαδικασίες συντήρησης

-Βελτιωμένες διαχειριστικές πρακτικές

-Διαχωρισμός των ροών παραγωγής

-Βελτιωμένη διακίνηση υλικών

-Καλύτεροος Προγραμματισμός παραγωγής

-Βελτίωση ελέγχου αποθεμάτων

-Εκπαίδευση προσωπικού

Διαχωρισμός αποβλήτων  
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Κεφάλαιο 10 
Ενότητα 10.2, 
Ενότητα 10.3
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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• Αντικειμενική μέθοδος για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
φορτίων που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια 
δραστηριότητα με αναγνώριση και υπολογισμό: 
• της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται και των • 
εκπομπών τους στο περιβάλλον και 
η αξιολόγηση και εκμετάλλευση ευκαιριών για επίτευξη περιβαλλοντικών 
βελτιώσεων.
• Η ΕΚΖ συστηματοποιεί τις προσπάθειες και παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το 
«περιβαλλοντικό φορτίο» των προϊόντων.

Εκτίμηση Κύκλου ΖωήςΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος από τη φάση της παραγωγής του μέχρις ότου επιστρέψει άχρηστο στο 
περιβάλλον (όχι μόνο στην απόρριψή του)
• Απόκτηση (παραγωγή, συγκομιδή, εξόρυξη κλπ) των πρώτων υλών 
• Κατασκευή / παραγωγή 
• Συσκευασία
• Μεταφορά / Διανομή
• Χρήση
• Συντήρηση / επισκευή
• Επαναχρησιμοποίηση (αποσυναρμολόγηση / ανακύκλωση κλπ)
• Τελική διάθεση (απόρριψη σε χωματερή, καύση κλπ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17

Εκτίμηση Κύκλου Ζωής
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Βασικές έννοιες της Εκτίμησης Κύκλου Ζωής

Λειτουργική μονάδα: Η μονάδα του προϊόντος του υλικού ή της 

υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των ποσοτικών 
ευρημάτων της ανάλυσης Αποτελεί τη βάση για:
– Υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
– Σύγκριση μεταξύ ομοειδών προϊόντων με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά και επιδόσεις. 
Π.χ Σε σαμπουάν θα χρησιμοποιηθεί η συσκευασία του 250 ml.
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά (τι χρησιμεύει το προϊόν)
• Ποσοτικά χαρακτηριστικά (βάρος, διαστάσεις, διάρκεια)
• Τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συσκευασία.
Η επιλογή της λειτουργικής μονάδας αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες 
για την περιβαλλοντική επίπτωση των υπό μελέτη προϊόντων και 
διαδικασιών και είναι κρίσιμη για μελέτες συγκρισιμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Όρια του συστήματος: Ορίζουν το σύστημα σε σχέση 

με το περιβάλλον του
Ανταλλαγές του συστήματος με το περιβάλλον:
– Εισέρχονται από το περιβάλλον στο σύστημα πρώτες 
ύλες και ενέργεια
– Εξέρχονται από το σύστημα στο περιβάλλον τα 
απόβλητα που δημιουργούν οι παραγωγικές και οι άλλες 
διαδικασίες. 
Η επιλογή των ορίων της μελέτης είναι κρίσιμη για μελέτες 
συγκρισιμότητας
Π.χ Γεωγραφικά όρια στα οποία ενδέχεται να ισχύουν 
διαφορετικοί νόμοι και πρακτικές.

Βασικές έννοιες της Εκτίμησης Κύκλου ΖωήςΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Εκτίμηση κύκλου ζωής: όρια του συστήματος

• διεργασίες & υλικά στην παραγωγή/αποθήκευση/ διάθεση του 
παραγόμενου προϊόντος
• γεωγραφικά και χρονικά όρια
• τα όρια μεταξύ του κύκλου ζωής του υπό μελέτη προϊόντος και 
των κύκλων ζωής άλλων συστημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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1. Προσδιορισμός στόχου και έκτασης ανάλυσης  
(π.χ. 
απόκτηση οικολογικού σήματος, βελτίωση προϊόντος)
2. Ανάλυση εισροών-εκροών, όπου υπολογίζεται το 
ισοζύγιο ύλης και ενέργειας κατά τους μετασχηματισμούς 
του προϊόντος 
3. Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον (χαρακτηρισμός, 

αποτίμηση, κατάταξη)
4. Εκτίμηση βελτιώσεων για τη Οδηγίες για Ανάλυση 

μείωση της περιβαλλοντικής Society of Environmental
Κύκλου Ζωής επιβάρυνσης Toxicology and Chemistry

Στάδια Εκτίμησης Κύκλου ΖωήςΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Ορισμός του προϊόντος που θα μελετηθεί και της αντίστοιχης 
Λειτουργικής Μονάδας: Η μονάδα του προϊόντος του υλικού 
ή της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση 
των ποσοτικών ευρημάτων της ανάλυσης 
Σκοπός της μελέτης και χρήση των αποτελεσμάτων:
– Γιατί πρέπει να διεξαχθεί η μελέτη
– Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματά της. 
Στοιχεία της ανάλυσης (πχ πρώτες ύλες, προϊόν, 
παραπροϊόντα, απόβλητα).
Στρατηγική και διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων
Ζητήματα που δε θα καλυφθούν από τη μελέτη (πχ 
ηχορύπανση)
Η επιλογή του στόχου και της έκτασης της μελέτης είναι 
κρίσιμη για μελέτες συγκρισιμότητας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17

1. Προσδιορισμός του στόχου και της έκτασης της μελέτης
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Life cycle inventory analysis
Χρησιμοποιούνται ποσοτικά δεδομένα για να 
καθοριστούν
– Τα επίπεδα και οι τύποι εισροών ενέργειας και 
υλικών σε ένα σύστημα
– Οι περιβαλλοντικές εκπομπές που 
δημιουργούνται
• Νερού
• Αέρα
• Στερεών αποβλήτων
Σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας 
διεργασίας ή μιας δραστηριότητας

2. Ανάλυση εισροών-εκροών (αναλυτική 
απογραφή) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Ως Ανάλυση Κύκλου Ζωής ορίζεται η διαδικασία καταγραφής και

ανάλυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ένα προϊόν

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.Μελετώντας τον κύκλο ζωής

αποτυπώνονται οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός
προϊόντος. Τα στάδια αυτής είναι :

1. Ορισμός στόχου και εύρους της ανάλυσης : στο στάδιο αυτό

ορίζεται το προϊόν ως λειτουργική μονάδα ,περιγράφεται ο

σκοπός της μελέτης και η χρήση των αποτελεσμάτων ,ορίζεται

το περιεχόμενο και τα όρια της μελέτης και θεσπίζεται η
στρατηγική ανάλυση.

2. Αναλυτική απογραφή: εδώ γίνεται αναλυτική καταγραφή των

ενεργειακών απαιτήσεων, πρώτων υλών, αποβλήτων και όλων

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής του
προϊόντος.

3. Εκτίμηση επιπτώσεων: γίνεται καταγραφή και

ποσοτικοποίηση όλων των περιβαλλοντικών, οικονομικών,

κοινωνικών ,πολιτιστικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων
στην ανθρώπινη υγεία.

4. Εκτίμηση βελτιώσεων: σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται και

αναλύονται όλες οι δυνατότητες για βελτίωση του προϊόντος

,βελτίωση στο σχεδιασμό του ,στον τρόπο παραγωγής του ,στη

εξοικονόμηση των πρώτων υλών του και την διαχείριση των
αποβλήτων.

Οι διαθέσιμες  συσκευασίες για την μπίρα Septem παρουσιάζονται 
στην Εικόνα 1. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΖ
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Ομαδοποιούνται τα ισοζύγια υλικών, η μέτρηση των εισροών 
ενέργειας 

Καταγράφονται
Οι υλικές και ενεργειακές εισροές και εκροές των συστημάτων 
που μετέχουν
• Στην αλυσίδα παραγωγής-διανομής (παραγωγικά 
συστήματα)
• Στην περιβαλλοντική αλυσίδα (φυσικά συστήματα –
περιβάλλον)
Από τα οποία
» Αντλούνται οι εισροές
» Υποδέχονται τις εκροές

Ανάλυση εισροών-εκροών (αναλυτική απογραφή)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Κατάταξη εισροών ή εκροών ανάλογα με τις επιπτώσεις
Κατηγορίες επιπτώσεων:
– Εξάντληση φυσικών πόρων
• Ανάλωση ανανεώσιμων πόρων
• Ανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων 

– Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
• Τοξικότητα για τον άνθρωπο
• Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον – Οικολογικές 

επιπτώσεις
• Φαινόμενο θερμοκηπίου
• Μείωση όζοντος
• Φωτοχημικός σχηματισμός όζοντος
• Υπερτροφισμός
• Οικοτοξικότητα

3. Εκτίμηση επιπτώσεων - Κατηγορίες 
επιπτώσεων και ισοδυνάμων παραμέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Χαρακτηρισμός ή μέτρηση: Ποσοτική εκτίμηση των ενδεχόμενων 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων των εισροών ή εκροών
– Ορισμός των επιπτώσεων
• Ανάλωση ανανεώσιμων πόρων 
• Ανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων 
• Φαινόμενο θερμοκηπίου (απαιτούμενη ενέργεια)
• Υπερτροφισμός
– Ποσοτικός υπολογισμός της συνεισφοράς της εισροής ή εκροής 
στην επίπτωση
• Αναγωγή της ποσότητας της ουσίας που εκλύεται σε 
ισοδύναμη ποσότητα ουσίας αναφοράς (για φαινόμενο θερμοκηπίου 
CO2) 

Εκτίμηση επιπτώσεων - Κατηγορίες επιπτώσεων και 
ισοδυνάμων παραμέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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Αποτίμηση της βαρύτητας
Αξιολογούνται οι επιβαρύνσεις στις διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων ώστε να μπορούν να 
συγκριθούν μεταξύ τους
Σύνθεση των δεδομένων της εκτίμησης επιπτώσεων
Ποιοτικά κριτήρια που εκφράζουν 
– τις αξίες και τις προτιμήσεις των σχεδιαστών του συστήματος ή 
– τις αξίες της κοινωνίας όπως ερμηνεύονται από τους σχεδιαστές
Διαφορετικές αξίες οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα

Κανονικοποίηση
Τα δεδομένα ανάγονται και συγκρίνονται με αντίστοιχα συνολικά δεδομένα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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– Ευκαιρίες μείωσης περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
• Προϊόν
• Διαδικασία απόρριψης υπολειμμάτων στο σύστημα απορροής 

ακαθάρτων
• Δραστηριότητα παραγωγής
– Υιοθέτηση εναλλακτικών επιλογών (ανάλυση συνεπειών)
• Ενεργειακές ανάγκες βιολογικού καθαρισμού

4. Εκτίμηση βελτιώσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17
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• Ορισμό λειτουργικής μονάδας
• Ορισμό ορίων
• Απογραφή και επιμερισμός πολυλειτουργικών συστημάτων
• Κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Συλλογή δεδομένων
• Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με τον στόχο της ανάλυσης
• Αβεβαιότητα των μοντέλων
• Συγκρισιμότητα των μοντέλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
17

Η εκτίμηση κύκλου ζωής 
συχνά εμφανίζει προβλήματα για τα 

ακόλουθα:

26



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών 
γενιών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες 

• Περιορισμός στις εισροές και βέλτιστη χρησιμοποίηση 
πόρων

• Ενσωμάτωση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
αξιών στην εταιρική στρατηγική και στην κουλτούρα των 
επιχειρήσεων

• Tripple bottom line

• Περιβαλλοντική πολιτική

27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Εθελοντικές διαδικασίες και πρακτικές με στόχο τη συμμόρφωση 
σε νομοθετικές ρυθμίσεις και πολικές για την προστασία του 
περιβάλλοντος

• Πρόληψη της ρύπανσης και προστασία του περιβάλλοντος

• Έλεγχος δραστηριοτήτων,

προϊόντων, διεργασιών

• Αρχές του Deming 

• ISO 14001 και EMAS
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

• Περιβαλλοντική πολιτική

• Σχεδιασμός του συστήματος

• Εφαρμογή και λειτουργία

• Έλεγχοι

• Ανασκόπηση από την διοίκηση
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΜΑS

• Περιβαλλοντική Πολιτική

• Περιβαλλοντική Ανάλυση

• Περιβαλλοντικοί στόχοι και 
πρόγραμμα

• Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

• Περιβαλλοντικός Έλεγχος

• Περιβαλλοντική δήλωση

• Περιβαλλοντική Επικύρωση και 
Καταγραφή

30
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙSO 14001 ΚΑΙ EMAS

ISO 14001 EMAS

Παγκόσμια αναγνώριση Αναγνώριση μόνο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Δεν απαιτεί την καταγραφή σε κατάλογο 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
των σχετικών με την επιχείρηση 
νομοθετημάτων 

Απαιτεί την καταγραφή σε κατάλογο των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των 
σχετικών με την επιχείρηση 
νομοθετημάτων

Ετήσιος έλεγχος του ΣΠΔ Καθορισμός της περιόδου επανελέγχου 
από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος 
κατ΄ελάχιστο κάθε 3 χρόνια

Δεν απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση Απαιτεί περιβαλλοντική δήλωση

Η περιβαλλοντική πολιτική είναι 
ανακοινώσιμη στο κοινό

Η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να 
δημοσιεύεται

Λιγότερες απαιτήσεις Περισσότερες απαιτήσεις, πληρέστερο
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ΟΦΕΛΗ & ΚΟΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ 
ΣΠΔ

ΟΦΕΛΗ
• για την επιχείρηση
• για τους εργαζόμενους
• για την κοινωνία

ΚΟΣΤΗ
• Χρόνος, σχεδιασμός
• Εκπαίδευση
• Αμοιβές
• Τεχνολογία
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ

• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

• Κατανάλωση χαρτιού

• Ανακύκλωση/Επαναχρησιμοποίηση υλικών

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση προσωπικού & φοιτητών

• Βελτίωση συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας

• Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Ανάδειξη σημαντικών οικονομιών ωφελειών

• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του πανεπιστημίου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΔΠ

• Τα οφέλη από τον επιτυχή σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ΣΠΔ αναμένονται
πολλά και σημαντικά

• Η εφαρμογή ενός ΣΠΔ από έναν Οργανισμό αποτελεί ένα μακρόπνοο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

• Το εγχείρημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να γίνει το πρώτο πράσινο
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι μια πρωτοπόρα πρωτοβουλία και μακάρι να
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στην
Ελλάδα για να πιστοποιήσουν περιβαλλοντικά τη λειτουργία τους.

• Η προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του
περιβάλλοντος αποτελεί πολύτιµη παρακαταθήκη και κτήμα ες αεί για τη
διατήρηση του φυσικού µας κόσµου και την ευηµερία των µελλοντικών γενεών.
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14000 Series
• Διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να υιοθετήσουν περιβαλλοντική πολιτική, να επιδιώξουν και να 
μετρήσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση
• EMAS Eco-Management and Audit Scheme
• Καθιερώνεται με τον κοινοτικό κανονισμό 1836/93 της 29ης Ιουνίου 1993 
και αποτελεί Ευρωπαϊκό πρότυπο διαχείρισης με κύριο σκοπό να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις της Συνθήκης του Maastricht
1992:
• Πρόληψη, μείωση και εξάλειψη της μόλυνσης κυρίως στην πηγή
• Διασφάλιση ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων

ISO 14000 International Standards Organisation
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
μπορεί να χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση.
Προορίζεται για χρήση από τον Οργανισμό που επιδιώκει να διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές ευθύνες του με 
συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας.
Βοηθά τον Οργανισμό στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισής του, που παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε συμφωνία με την περιβαλλοντική 
πολιτική του Οργανισμού, περιλαμβάνουν:
α) Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
γ) Την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
Εφαρμόζεται στις
• περιβαλλοντικές πλευρές
Των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του τις οποίες ο οργανισµός μπορεί να ελέγξει ως εκείνες που 
μπορεί να επηρεάσει βάσει της προσέγγισης του κύκλου ζωής
Το πρότυπο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής επίδοσης.

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Σχετικά με την επιχείρηση
1. Βελτίωση δημόσιας περιβαλλοντικής εικόνας 
εικόνας – αύξηση μεριδίου αγοράς στο περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένο τμήμα των πελατών. 
2. Αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μέσω της 
σωστότερης διοίκησης και κατανομής πόρων
3. Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της μείωσης 

χρήσης πηγών ενέργειας και πρώτων υλών
4. Αποφυγή προστίμων για παραβίαση 

περιβαλλοντικών νόμων. - αναπτυξιακή πορεία χωρίς 
κινδύνους προστίμων - πιθανή μείωση ασφαλίστρων 

Οφέλη από την εφαρμογή ΣΠΔ κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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εξοικείωση με τη νέα  
φιλοσοφία  

καταγραφή ατυχημάτων 

υιοθέτηση βελτιώσεων ως  
τρόπου εργασίας  

εισαγωγή της  
περιβαλλοντικής διάστασης  
στο σχεδιασμό προϊόντων  
και υπηρεσιών  

αποτύπωση της παρούσας  
κατάστασης  

Η καταγραφική διάσταση του  
συστήματος καθώς και η  
διάσταση του ελέγχου απαιτούσε  
την ενσωμάτωση πολλών  
εντύπων και αναφορών στην  
εργασιακή καθημερινότητα, η  
οποία, σε αρκετές περιπτώσεις  
κατέληξε σε αντιπαραγωγική  
γραφειοκρατία, ακόμη και με  
ανεπτυγμένα συστήματα  
μηχανογράφησης.  

Το κόστος εγκατάστασης και  
συντήρησης του συστήματος,  
εκπαίδευσης του προσωπικού και  
εφαρμογής των βελτιώσεων  
θεωρήθηκε αποτρεπτικό,  
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.  

Οι περισσότερες βελτιώσεις  
πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο  
λειτουργίας γραφείου παρά  
παραγωγής. 

Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος: ISO 14001ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος: ISO 14001

Η νέα σειρά ISO 14001
• Μεταφέρει το κέντρο βάρους από την αντιμετώπιση & πρόληψη του κινδύνου στη 
διαχείριση του κινδύνου
• Έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από την ανώτατη διοίκηση για την κατανόηση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων του οργανισμού, την υποστήριξη του ΣΔΠ και την βελτίωση της 
επίδοσης του.
• Δίνει ευρύτερη στρατηγική αντίληψη του περιβαλλοντικού πλαισίου του 
οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και της 
κατεύθυνσης της επιχείρησης.
• Απαιτεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αειφορία και την κοινωνική 
υπευθυνότητα.
• Επεκτείνει την περιβαλλοντική επιρροής στην αλυσίδα προμηθειών.
• Αξιοποιεί τις ευκαιρίες για τη χρήση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως ένα 
εργαλείο για την βελτίωση.
• Δίνει τη δυνατότητα για επίδειξη της περιβαλλοντικής νομοθετικής συμμόρφωσης 
του οργανισμού σε διαρκή βάση.
• Απαιτεί τη χρήση δεικτών βελτίωσης για την παρακολούθηση της βελτίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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