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                                               ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

 

ηε πηπρηαθή εξγαζία απηή αλαιχζεθαλ ηα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο ISO κε έκθαζε ζην ISO 14001 θαη πσο απηά κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ελφο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 

θνξέα. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζζεθε ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε Διιεληθή ηξαηησηηθή Μνλάδα θαη πξνηάζεθαλ ιχζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο απηήο. 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 1
ν
 - Δηζαγωγή 

 

1.1 Γεληθά 

 

αλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο λνείηαη ε άκεζε ή έκκεζε εθπνκπή απηφ νπζηψλ, 

ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζε πνζφηεηα ζπγθέληξσζε ή 

δηάξθεηα ηέηνηα πνπ λα πξνθαιεί βιάβεο ζηελ πγεία, πιηθέο δεκηέο, δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ή ζηα νηθνζπζηήκαηα, ή λα θαηαζηήζεη ην 

πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπο.  Η ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο νθείιεηαη ηφζν ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο (έδαθνο, εθαίζηεηα, ππξθαγηέο, 

βηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.α.) φζν θαη ζε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο 

(βηνκεραλία, ζέξκαλζε, απηνθίλεηα, παξαγσγή ελέξγεηαο θ.ά.). ε φηη αθνξά ηε 

ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο πεγέο, έρεη απνθαηαζηαζεί δηα κέζνπ ησλ 

αηψλσλ κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο κεραληζκνχο ξχπαλζεο θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

αληηξξχπαλζεο. Οη πεγέο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πάξα πνιιέο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλνιηθά νη 

θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ αλζξσπνγελψλ πεγψλ ρεκηθήο ξχπαλζεο. 
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1. Βηνκεραλίεο. πκκεηέρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγήζεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε πγηεηλή δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ. 

2. Αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, πνπ απμάλνληαη φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην αζηηθφ θέληξν. 

3. Γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ληπάζκαηα, βειηησηηθά εδάθνπο, 

παξαζηηνθηφλα, εληνκνθηφλα, θ.α. 

4. πγθνηλωλία-θεληξηθή ζέξκαλζε. Οη πεγέο απηέο πξνθαινχλ θπξίσο 

ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη επεηδή είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πξνζβάιινπλ άκεζα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. 

5. Σπραία πεξηζηαηηθά. Δίλαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηπραία 

πεξηζηαηηθά φπσο π.ρ έθξεμε ζε δεμακελφπινην πνπ κεηαθέξεη πεηξέιαην, 

αηχρεκα ζε βηνκεραλία. 

 

1.2 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε 

 

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαιείηαη ε παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα ξχπσλ ζε πνζφηεηα, 

ζπγθέληξσζε ή δηάξθεηα, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο δνκήο, ηεο 

ζχζηαζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αηκφζθαηξαο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη γεληθά λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο 

επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ. Γηα λα εθθξάζνπκε ηα επίπεδα ξχπαλζεο ρξεζηκνπνηνχκε 

ζπλήζσο δχν κνλάδεο ζπγθέληξσζεο, είηε κg/m
3
 είηε κέξε αλά εθαηνκκχξην φγθνπ ή 

απιά κέξε αλά εθαηνκκχξην (πνιιέο θνξέο δαλεηδφκαζηε απφ ηελ αγγιηθή 

βηβιηνγξαθία ηελ ζχληκεζε ppmv = Parts Per Million by Volume ή απιά ppm). 

πγθέληξσζε 1 κέξνο αλά εθαηνκκχξην φγθνπ ζεκαίλεη φηη αληηζηνηρεί κία κνλάδα 

φγθνπ ηνπ ξχπνπ ζε θάζε 106κνλάδεο φγθνπ αέξα. Παξ’ φιν πνπ ζπγθέληξσζε ίζε 

κε 1 ppm αθνχγεηαη κηθξή, γηα πνιινχο αέξηνπο ξχπνπο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ηηκέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Γη απηφ ηνλ ιφγν ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη ζπγθεληξψζεηο ελφο ξχπνπ κεηξψληαη ζε κέξε αλά δηζεθαηνκκχξην 

φγθνπ (ή ppb). Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ, αιιά θαη ησλ αεξίσλ 

ξχπσλ κεηξψληαη ζε κg/m3. 
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Οη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη: 

Σν Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (SO2) 

Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ είλαη αέξην, άρξσκν, άνζκν ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αιιά 

κε έληνλε εξεζηζηηθή νζκή ζε πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο. Σν 80% ησλ 

αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ απφ ζηαζεξέο πεγέο (βηνκεραλία, ζέξκαλζε). Απφ απηφ, ην 85% απνηειεί 

εθπνκπέο απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ κφλν ην 2% νθείιεηαη 

ζηηο εθπνκπέο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. εκαληηθέο πεγέο απνηεινχλ επίζεο ηα 

δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ θαη ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ραιθνχ.  

 Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 

ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη αιινηψζεηο ζηε βιάζηεζε θαη ηα κέηαιια. Μεηψλεη ηελ 

νξαηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη απμάλεη ηελ νμχηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

(ιηκλψλ θαη πνηακψλ). Σέινο, επηδξά ζηα δνκηθά πιηθά θαη πξνθαιεί ζεκαληηθέο 

θζνξέο ζην πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαζψο ην Η2SO4 πξνζβάιεη ην αλζξαθηθφ 

αζβέζηην ησλ καξκάξσλ θαη ην κεηαηξέπεη ζε γχςν. 
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Σν Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO) 

Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) είλαη άρξσκν, άνζκν θαη άγεπζην. Παξάγεηαη απφ 

ηελ αηειή θαχζε πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα αιιά θαη απφ νξηζκέλεο βηνινγηθέο 

θαη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Κχξηα πεγή ηνπ φκσο είλαη ηα βελδηλνθίλεηα 

απηνθίλεηα (70% ησλ εθπνκπψλ CO). Τςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζε θιεηζηά κέξε φπσο ρψξνη ζηάζκεπζεο, ειιηπψο αεξηδφκελεο 

ππφγεηεο δηαβάζεηο ή θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ ζε πεξηφδνπο θπθινθνξηαθήο αηρκήο.  

Η δηαρξνληθή πνξεία ηνπ CO αληαλαθιά ηηο θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεκείνπ κέηξεζεο. Οη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο απαληψληαη ηηο πξσηλέο ψξεο θαη 

ηηο κεηακεζεκβξηλέο ψξεο. Αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ 

αέξα ην CO κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξδηαθέο θαη πλεπκνληθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξνζβνιή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαηαξαρέο 

ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο φξαζεο, πνλνθέθαιν, θφπσζε, θψκα, αδπλακία αλαπλνήο, 

αθφκε θαη ζάλαην. Δίλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο.  

 

Σo Γηνμείδηo ηνπ Αδώηνπ (NO2)  

Σν δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, είλαη εξεζηζηηθφ γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Λφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε νμχ πξνθαιεί δηάβξσζε ζηα 

κέηαιια θαη ηα πιηθά, ελψ είλαη ηνμηθφ θαη γηα ηε βιάζηεζε. Σέινο, πξνθαιεί κείσζε 

ηεο νξαηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαζψο κέζα απφ θσηνρεκηθέο αληηδξάζεηο 

δεκηνπξγεί έλα θαζηαλνθίηξηλν λέθνο πάλσ απφ ηηο πφιεηο. 

 

Σν Όδνλ (O3) 

Σν φδνλ δελ εθπέκπεηαη θαηεπζείαλ ζηελ αηκφζθαηξα αιιά παξάγεηαη κεηά απφ κηα 

ζεηξά αληηδξάζεσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ησλ δηαθφξσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηνπ ειηαθνχ θσηφο είλαη δπλαηφ λα εθθηλήζεη κηα ζεηξά 

πνιχπινθσλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ ζαλ πξντφληα έρνπλ κηα ζεηξά απφ 

δεπηεξνγελείο ξχπνπο, ν θπξηφηεξνο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ην φδνλ.  

 

Σα Αηωξνύκελα ωκαηίδηα (PM10)  

Με ηνλ φξν αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ραξαθηεξίδνπκε ηα, πγξά ή ζηεξεά, ζσκαηίδηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ειεχζεξε κνξθή ζηνλ αέξα θαη έρνπλ θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη 

εηδηθφ βάξνο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα παξακέλνπλ ζε αηψξεζε γηα κεγάια ρξνληθά 
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δηαζηήκαηα. Σν κέγεζφο ηνπο (δηάκεηξνο) θπκαίλεηαη απφ 0,0002 κm σο 500 κm ελψ 

ε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε πνηθίιεη θαη αληαλαθιά ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.  

 Κχξηεο αλζξσπνγελείο πεγέο ηνπο είλαη νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθά ε 

παξαγσγή ηζηκέληνπ θαη γχςνπ, ηα ρπηήξηα κεηαιιεπκάησλ, νη θαηαζθεπέο θαη νη 

αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθέο θπζηθέο πεγέο απνηεινχλ ε δηάβξσζε ησλ 

εδαθψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ, ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα,θαη ην ζπξέη ηεο 

ζάιαζζαο.   

 

 

Σν Βελδόιην (C6H6) 

Σν βελδόιην (benzene) είλαη νξγαληθή έλσζε κε κνξηαθφ ηχπν C6H6 θαη είλαη θπζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (1-5%). Δίλαη έλα εμαηξεηηθά εχθιεθην πγξφ κε 

ραξαθηεξηζηηθή νζκή "βελδίλεο" θαη αξθεηά πηεηηθφ. Η θαξθηλνγφλνο θαη 

κεηαιιαμηγφλνο δξάζε ηνπ βελδνιίνπ, γλσζηή εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, θαζηζηά 

επηθίλδπλε ηε καθξνρξφληα έθζεζε ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αηκψλ ηνπ ζε 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Ωζηφζν, ην βελδφιην ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα σο 

βηνκεραληθφο δηαιχηεο θαζψο θαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή πιήζνπο ελψζεσλ 

(πιαζηηθψλ, ειαζηηθψλ, ρξσκάησλ, θαξκάθσλ). Σν βελδφιην πξνζηίζεηαη ζε κηθξέο 

αλαινγίεο ζηα θαχζηκα κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά 

ηνπο (αχμεζε ηνπ αξηζκνχ νθηαλίσλ), ηδηαίηεξα κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

αληηθξνηηθνχ ηεηξααηζπιηνχρνπ κνιχβδνπ, πνπ δελ ήηαλ πιένλ ζπκβαηφο κε ηνπο 

ηξηνδηθνχο θαηαιχηεο θαζαξηζκνχ ησλ θαπζαεξίσλ. Σν βελδφιην ιφγσ ηεο 

ηνμηθφηεηάο ηνπ φπνπ είλαη δπλαηφλ αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο δηαιχηεο κε ζρεδφλ 

παξφκνηεο δηαιπηηθέο ή εθρπιηζηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ην ηνινπφιην 

(κεζπινβελδφιην), θ-εμάλην θαη ην θπθινεμάλην. 

 

Ο Μόιπβδνο (Pb) 

Ο κφιπβδνο πξνζηίζεηαη σο αληηθξνηηθφ ζηα θαχζηκα. Με ηε αιιαγή ηεο ζχζηαζεο 

ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο παξνπζηάδεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ. Πιελ ησλ απηνθηλήησλ, άιιεο πεγέο 

κνιχβδνπ απνηεινχλ ε ρξήζε γαηαλζξάθσλ, νη βαξηέο βηνκεραλίεο, ηα ρπηήξηα 

κεηαιιεπκάησλ, ηα εξγνζηάζηα κπαηαξηψλ θαη ε θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Η αλζξσπνγελήο αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηξεηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη ηα λνηθνθπξηά. ε κηα ηππηθή 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βιομηχανία
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεταφορές
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νοικοκυριό&action=edit&redlink=1
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πφιε, ε βηνκεραλία επζχλεηαη γηα ην 50% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηα κέζα 

κεηαθνξάο γηα ην 35%, ελψ ηα λνηθνθπξηά γηα ην 15%. 

Η ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί ζνβαξφ πγεηνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ, 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, γηαηί ηα αέξηα πνπ ηε ξππαίλνπλ, φπσο ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο, φπσο ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο, 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη άιια πξνβιήκαηα πγείαο. Η ηξχπα ηνπ φδνληνο 

πξνθιήζεθε απφ ηε ρξήζε ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ, απαγνξεπκέλσλ ζήκεξα 

ρεκηθψλ ελψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ ςπθηηθή θαη ηα ζπξέη. 

Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε γίλεηαη θπξίσο απφ νμείδηα, φπσο νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηνπ 

ζείνπ, ηνπ άλζξαθα θαη άιια, θαη απφ αηζάιε (άθαπζηνο άλζξαθαο ζε αέξηα κείγκα 

αέξα). Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πξνθαινχλ ην θσηνρεκηθφ λέθνο, ζπλήζσο ζηα θέληξα 

κεγαινππφιεσλ ή θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Σα νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ άλζξαθα 

αληηδξνχλ κε ηνπο πδξαηκνχο ησλ λεθψλ δεκηνπξγψληαο φμηλε βξνρή, ε νπνία 

πξνζβάιιεη ηα δάζε, ελψ ην ζεητθφ νμχ (ζπζηαηηθφ ηεο φμηλεο βξνρήο) πξνζβάιιεη ηα 

κάξκαξα κεηαηξέπνληαο ηα ζε γχςν. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αιιά θαη άιια αέξηα 

πνπ παξάγνληαη απφ αηειείο θαχζεηο, φπσο άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο, ζπκβάιινπλ 

ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηηο πφιεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο φπνπ γίλεηαη θαχζε νξπθησλ θαπζίκσλ, φπσο ην πεηξέιαην ή ν 

ιηγλίηεο, ππάξρνπλ αξθεηά αλαπλεπζηηθά πεξηζηαηηθά, ελψ ηα θξνχζκαηα θαξθίλνπ 

ηνπ πλεχκνλα είλαη απμεκέλα. 

 

 

 

1.3 Ρχπαλζε εδάθνπο 

Ρχπαλζε εδάθνπο είλαη ππνβάζµηζε απφ ηηο επηθάλεηεο γήηλνπ εδάθνπο πνπ 

πξνθαινχληαη ζπρλά απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαθή ρξήζε ηνπ. Ο 

φξνο "ξχπαλζε" ηνπ εδάθνπο αλαθέξεηαη ζηε µκείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εδαθηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο λα επηηειέζεη ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο, σο απνηέιεζµα ηεο 

ελαπφζεζεο νξγαληθψλ ή αλφξγαλσλ νπζηψλ. Η ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο είλαη µηα 

εηδηθή πεξίπησζε ηεο επξχηεξεο έλλνηαο ηνπ φξνπ ππνβάζµηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ρεκηθή ηνπ ππνβάζµηζε. Οη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο 

πνπ πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο µκπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ δηάθνξεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Διοξείδιο_του_άνθρακα
http://el.wikipedia.org/wiki/Παγκόσμια_θέρμανση
http://el.wikipedia.org/wiki/Γη
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αναπνευστικό_πρόβλημα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Τρύπα_του_όζοντος
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χλωροφθοράνθρακας&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ψυκτική&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σπρέι&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Οξείδια_του_αζώτου
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Οξείδια_του_θείου&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Οξείδια_του_άνθρακα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Αιθάλη
http://el.wikipedia.org/wiki/Φωτοχημικό_νέφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Υδρατμός
http://el.wikipedia.org/wiki/Νέφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Όξινη_βροχή
http://el.wikipedia.org/wiki/Θειϊκό_οξύ
http://el.wikipedia.org/wiki/Γύψος
http://el.wikipedia.org/wiki/Φαινόμενο_του_θερμοκηπίου
http://el.wikipedia.org/wiki/Ορυκτό_καύσιμο
http://el.wikipedia.org/wiki/Πετρέλαιο
http://el.wikipedia.org/wiki/Λιγνίτης
http://el.wikipedia.org/wiki/Καρκίνος_του_πνεύμονα
http://el.wikipedia.org/wiki/Καρκίνος_του_πνεύμονα
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θπζηθέο δηεξγαζίεο (θπζηθνί ξχπνη), είηε λα είλαη απνηέιεζµα αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (αλζξσπνγελείο ξχπνη). Η χπαξμε ησλ δηάθνξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

ζην έδαθνο δε ζπληζηά απφ µκφλε ηεο ξχπαλζε. Οη ρεκηθέο απηέο νξγαληθέο θαη 

αλφξγαλεο νπζίεο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ξχπνη θαη λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζην 

εδαθηθφ νηθνζχζηεκα, πξέπεη λα παξεµπνδίδνπλ µία ή πεξηζζφηεξεο εδαθηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Η ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο νθείιεηαη θπξίσο: 

 ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ 

 ηελ θαθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 ε αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα εξγνζηάζηα θαη ζηηο κεηαθνξέο ηνμηθψλ 

απνβιήησλ.  

Η ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο δελ είλαη ζπλήζσο κεκνλσκέλε αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο    

θνξέο ζπλδέεηαη κε ηελ ξχπαλζε ηνπ αέξα, ησλ λεξψλ θαη ηνπ ππεδάθνπο. 
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1.4 Ρχπαλζε λεξνχ 

Ρχπαλζε ηνπ λεξνχ είλαη θάζε νπζία πνπ εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. Η 

ξχπαλζε κπνξεί λα είλαη ρεκηθή κε ηελ εηζαγσγή επηθίλδπλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ, 

ελεξγεηαθή, βηνινγηθή θηι. Η ξχπαλζε ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηελ άκεζε 

ξχπαλζε δειαδή απηή πνπ κπνξνχκε λα ηε δνχκε φπσο ηα ηνμηθά απφβιεηα πνπ 

ζθνηψλνπλ ακέζσο ηα ςάξηα θαη ηελ έκκεζε ξχπαλζε, δειαδή πνπ δελ είλαη νξαηή 

θαη ζηγά ζηγά πξνθαινχληαη αιιαγέο ζηα είδε πνπ βξίζθνληαη ζην λεξφ. 

Πεγέο ξύπαλζεο λεξνύ:  Οη ζπνπδαηφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

θαη΄ αξρήλ ηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππφγεηνπο πδξνθφξνπο 

νξίδνληεο, κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:   

 " Αζηηθά ιχκαηα, ηα νπνία είλαη ηα αθάζαξηα λεξά πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηνηθίεο θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηαθέξνληαη 

κέζσ ησλ ππνλφκσλ θαη ηνπ δηθηχνπ δηνρέηεπζεο ζε ρψξνπο πνπ είλαη επηθαλεηαθνί 

ή ππφγεηνη.  

" Βηνκεραληθά πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε ηα αζηηθά ιχκαηα ή 

λα πεξηέρνπλ θαη επηθίλδπλα ή θαη ηνμηθά ζηνηρεία.   

" Αέξηνη ξχπνη, νη νπνίνη πξνζθνιιψληαη ζε αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαη κεηαθέξνληαη 

ζε  κεγάιεο απνζηάζεηο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ.  

 " Ρχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή.  

 " Γεσξγηθά πγξά απφβιεηα, δειαδή, ηα λεξά απνξξνήο εληαηηθά θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ιηπάζκαηα ή θαη θπηνθάξκαθα.  

 " Κηελνηξνθηθά πγξά απφβιεηα, ηα πγξά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο ή 

κηθξφηεξεο κνλάδεο εθηξνθήο δψσλ. 

  " Γηείζδπζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ιφγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ή ιφγσ ηεο 

αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο  

 " Όμηλε βξνρή εμαηηίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ή θαηαθξήκληζεο ησλ 

αέξησλ ξχπσλ κε ηε βξνρή, ην ρηφλη, ηνλ άλεκν ή ιφγσ βαξχηεηαο. 
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Κεθάιαην 2
ν
 – πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο (ΠΓ) 

 

Η αλαγθαηφηεηα ησλ ΠΓ  γηα έλαλ νξγαληζκφ δελ πξνθχπηεη κφλν απφ ην αίηεκα ηεο 

επνρήο καο γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη απφ έλα ζχλνιν 

παξαγφλησλ φπσο: 

α) πκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε λνκνζεζία. 

β) Αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. 

γ) Απνθπγή κειινληηθψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαη 

δαπαλεξέο. 

δ) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο απφ αηπρήκαηα. 

ε) Η αλάγθε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνσζήζεη κηα βειηησκέλε δεκφζηα εηθφλα 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

 

2.1 Η έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) είλαη έλα δνκεκέλν πιαίζην 

δηαρείξηζεο  ην νπνίν ζρεδηάδεηαη γηα λα βνεζήζεη έλα νξγαληζκφ ψζηε λα 

κεηψζεη  ηελ  επίδξαζε ηεο ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ έλαο 

νξγαληζκφο  εθαξκφδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηεο επηδφζεσλ. 

Αξθεηνί νξγαληζκνί ζεσξνχλ φηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα δηαζέηνπλ θαιή 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη φηη πξνσζνχλ ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελζάξξπλζε 

ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ-θνξέσλ γηα ζπλερή επαλαμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

πξαθηηθψλ. Η εθαξκνγή  ελφο δνκεκέλνπ ΠΓ δελ πξέπεη λα απνηειεί 

θαηαλαγθαζηηθφ κέηξν ζε έλαλ νξγαληζκφ, αιιά νπζηαζηηθά πξέπεη λα είλαη έλαο 

κεραληζκφο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ. . 
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Μέζα ζην πιαίζην ηνπ ΠΓ θαζνξίδνληαη  νη επζχλεο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη 

πνπ εηζάγνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κέζα ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπεηδή ηα ΠΓ δηαθέξνπλ αξθεηά σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ην πεδίν ηνπο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα εζεινληηθά πξφηππα, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζε 

Δζληθφ, Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν. Δπνκέλσο θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα 

ελαξκνλίζεη ην ΠΓ πνπ δηαζέηεη επηιέγνληαο  έλα απφ ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 

 ISO 14001 - Γηεζλέο Πξφηππo  

 Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θαη Οηθνινγηθφο Έιεγρνο (EMAS) - Δπξσπατθφ 

Πξφηππν  

 BS 8555 - Βξεηαληθφ Πξφηππν θαζνδήγεζεο γηα ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ ISO 14001 θαη EMAS  

 

 

 

 

 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πέληε βαζηθψλ ζηαδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ .Π.Γ 

1.Γέζκεπζε θαη Πνιηηηθή: Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε δεζκεχνληαη λα 

εθαξκφζνπλ έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ξχπαλζε/κφιπλζε θαη ζεζκνζεηείηαη ε πνιηηηθή, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε 

νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε πνιηηηθή 

απηή λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο. 
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2.ρεδηαζκφο:Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο δηαηκεκαηηθήο νκάδαο ε νπνία 

εμεηάδεη ηνλ αληίθηππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζην 

πεξηβάιινλ. Αθφκε γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα ηζρχνληα λνκνζεηηθά πξφηππα. 

3.Δθαξκνγή:Απην ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλεχξεζε ησλ πφξσλ θαη ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

θαη ζηφρσλ θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επεμεξγαζηψλ 

πνπ έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο θαζηεξψλνληαη θη εθαξκφδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 

4.Καηακέηξεζε θαη Δθηίκεζε: Καηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηεο 

εηαηξείαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ (πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη, κε βάζε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη γίλεηαη έιεγρνο ηνπ .Π.Γ. 

5.Αλαζθφπεζε θαη Βειηίσζε: ’ απηφ ην ζηάδην αλαπηχζζνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ .Π.Γ. Δπίζεο ζπγθξίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη αλαιχνληαη νη 

δπλαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

To ISO 14001 απνηειεί έλα δηεζλέο πξφηππν κε παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεηαη ζε βηνκεραλίεο θαη νξγαληζκνχο ελψ ην EMAS 

αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ Δπξσπατθή έλσζε θαη εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

βηνκεραλίεο. 

 

Έλα ΠΓ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Σελ αξρηθή πεξηβαιινληηθή αλάιπζε 

β) Σνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαζψο θαη 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ. 

γ) Σνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρνπλ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν. 

δ) Σηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο. 

ε) Σηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, ηηο δηνξζσηηθέο θαζψο θαη ηηο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

ζη) Σελ αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε. 
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Σα Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ .Π.Γ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζεζκνζέηεζε αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο γηα θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, επηζεψξεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο. 

 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ηνπ .Π.Γ πεξηιακβάλεηαη ην κεησκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ απνβιήησλ θαη ε βειηησκέλε νηθνλνκηθή επίδνζε, αθνχ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

ηνπ 1995 έδεημαλ  φηη νη εηαηξίεο πνπ εθάξκνδαλ ην παξαπάλσ ζχζηεκα είραλ 

κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο. Δπίζεο νη δεκνζθνπήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ έδεημαλ 

φηη γη απηέο ηηο εηαηξίεο νη θαηαλαισηέο είραλ θαιχηεξε γλψκε, δειαδή 

δηακνξθψζεθαλ βειηησκέλεο θνηλσληθέο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη φηη 

αλαβαζκίζηεθε ε επίδνζε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

 

2.2 Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ελφο ΠΓ  

 

 

Η επηηπρία ελφο ΠΓ εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

 

1. Η δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ ΠΓ φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ παξαηέζεθε. Η 

δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηνπ ΠΓ, λα δεζκεπηεί γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ. 

 

2. Η πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε αθνχ πάληνηε ππάξρεη ην ελδερφκελν 

εκθάληζεο πξνβιεκάησλ. Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηεο θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνχλ παξφκνηα 

πεξηζηαηηθά. 
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3. Η επειημία ηνπ ΠΓ ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζε 

πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4. Η ζπκθσλία ηνπ ΠΓ κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πξνθεηκέλνπ απηφ λα είλαη 

επηηπρέο.Οξηζκέλνη νξγαληζκνί επηιέγνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην ΠΓ ζηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπο ελψ άιιεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπο ψζηε λα ζπλάδεη κε ην ΠΓ. 

 

 

 

2.3 Σα νθέιε θαη ηα θφζηε εθαξκνγήο ελφο ΠΓ 

 

ΟΦΔΛΗ: 

Σα νθέιε εθαξκνγήο ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζηηο κηθξνχο 

θαη κεζαίνπο νξγαληζκνχο είλαη: 

 

Δζσηεξηθά Οθέιε             Δμσηεξηθά Οθέιε 

1.Πηζαλέο απνηακηεχζεηο ελέξγεηαο 

θαη πφξσλ 
1. Καιχηεξε επηθνηλσλία κε ηηο αξρέο 

2. Μείσζε Δμφδσλ 
2. Καιχηεξε εθηίκεζε απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

3. Βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ  

εξγαδνκέλσλ 
3. Βειηίσζε ηεο δεκφζηα ζαο εηθφλαο 

4. Καιχηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία 
4. Πιενλέθηεκα ζηελ απφθηεζε κειινληηθψλ    

δεκφζησλ ζπκβνιαίσλ 

5. Δθζπγρξνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο 
5. Απνηειέζκαηα «ρηνλνζηηβάδαο» ζηνπο 

πξνκεζεπηέο 

 

πκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

Πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ 
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Οηθνλνκηθά νθέιε. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη φπνπ ε αλάπηπμε θαη ε πηζηνπνίεζε ελφο 

ΠΓ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη κέζσ 

ηεο βειηίσζεο ησλ κέηξσλ απφδνζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν φηαλ 

νη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο αλαζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ 

κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνπο κεησκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο θφξνπο θαη ηηο κεησκέλεο 

ξπζκηζηηθέο δαπάλεο φηαλ θπζηθά πηζηνπνηεζείηε κε έλα ΠΓ. Σέινο, έλα ΠΓ 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο δαπάλεο επεηδή κε ηελ πηζηνπνίεζε ζε έλα απφ 

ηα  ΠΓ, ν νξγαληζκφο ζαο εθαξκφδεη ζσζηά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζή θαη 

έρεηε ιάβεη κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

               

ΚΟΣΗ: 

 

Tα ζπλνιηθά θφζηε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ, εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη θπκαίλνληαη 

θαηά κέζν φξν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

 

Γηα Πνιχ Μηθξέο Δηαηξίεο (<10 εξγαδφκελνη) 10.000 € 

Γηα Μηθξέο Δηαηξίεο (10 έσο 50 εξγαδφκελνη) 20.000 € 

Γηα Δηαηξίεο Μεζαίνπ Μεγέζνπο (50 έσο 250 εξγαδφκελνη) 35.000 € 

Γηα Μεγάιεο Δηαηξίεο (>250 εξγαδφκελνη) 50.000 € 

 

 

Παξφια ηα ελδερφκελα θφζηε ε εμάπισζε ησλ ΠΓ απνηειεί έλα γεγνλφο αθνχ 

ππήξραλ παγθνζκίσο κέρξη ην 2002 πεξίπνπ 49.000 πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο κε ην 

πξφηππν ISO 14001 ελψ κέρξη ην 2000 είραλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην εζεινληηθφ 

ζρήκα EMAS πεξίπνπ 3.000 επξσπατθέο εηαηξείεο. 
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Κεθάιαην 3ν 

 

 

 3.1  Η ζεηξά ηνπ ISO 14000 θαη ηνπ ISO 14001  

 

 

 

Η ζεηξά ηνπ ISO 14000  

Σν Πξψην πξφηππν ζηνλ θφζκν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ-BS 

7750 αλαπηχρζεθε θαη δεκνζηεχζεθε απφ ην Βξεηαληθφ ίδξπκα πξνηχπσλ ην 1992.Σν 

πξφηππν απηφ ήηαλ ην πξφηππν γηα ην ISO 14000 θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ISO 14000, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα 

έλα ΠΓ, νξηζηηθνπνηήζεθε ην 1996.Σν BS 7750 ήηαλ επίζεο ε βάζε γηα ηελ Οίθν-

δηαρείξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ νηθνινγηθνχ ειέγρνπ, γλσζηφ σο EMAS. 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο, ην 1993, απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

ηερληθήο επηηξνπήο, ηεο ISO/TC 207 ε νπνία ζα είρε σο αληηθείκελν ηεο ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε (Environmental Management). Η αθνξκή γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο λέαο επηηξνπήο δφζεθε απφ ην Strategic Advisory Group on 

Environment, γλσζηφ σο SAGE ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1991. Σν SAGE απνηειείηαη 

απφ αληηπξνζψπνπο δηαθφξσλ ρσξψλ, απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη απφ 

πεξηζζφηεξν απφ 100 ζε αξηζκφ εηδηθνχο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Με ηε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ, ην SAGE θαζφξηζε κε πνην ηξφπν ζα έπξεπε λα 

νξηζηνχλ Γηεζλή Πξφηππα έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηνλ πιαλήηε καο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηερληθή επηηξνπή ISO/TC 

207 ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ πξνηχπσλ ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε ζεηξά ISO 
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14000. Σα πξφηππα απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ην 

έλα πξνο ην άιιν, φκσο ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ην θαζέλα απηφλνκα. 

 

Σν ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ ηνπ ISO 14000 παξέρεη δηνηθεηηθά εξγαιεία ζηνπο 

νξγαληζκνχο ψζηε λα ειέγμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα ηνπο πνπ επηβαξχλνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα επηβαξχλνπλ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Όκσο πέξα απφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ίδηνη νη νξγαληζκνί απνιακβάλνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθά νθέιε φπσο: 

 

1. κηθξφηεξε θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ 

2. κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

3. βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

4. κείσζε ηεο παξαγσγήο ιπκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ησλ 

εμφδσλ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ή απνηέθξσζε 

5. ρξεζηκνπνίεζε αλαθπθισκέλσλ πφξσλ. 

  

Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ  παξέρεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ISO 14000 είλαη ε 

βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ακπληηθνχ 

κεραληζκνχ ζηε πεξίπησζε κελχζεσλ. Σν πξφηππν ηνπ IS0 14000 επηδέρεηαη 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ην κνληέιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ. Σν αξρηθφ 

θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ΠΓ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε θάπνηεο εηαηξείεο  

θαη εηδηθφηεξα ζε απηέο πνπ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο.  

 

 

Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη έλα ΠΓ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 

1)Τπεπζπλφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. 

2)Μεησκέλν Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο. 

3)Γηαρείξηζε ησλ Αιιαγψλ ζε Δπίπεδν Πξνκεζεηψλ. 

4)Απμεκέλε Παξαγσγηθφηεηα. 

5)Βειηησκέλε Οηθνλνκηθή Δπίδνζε. 
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6)πλεπήο πκκφξθσζε κε ηηο Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο. 

7)Πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

8)Μείσζε ησλ Απνβιήησλ. 

9)Βειηησκέλεο ρέζεηο κε ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο Πειάηεο 

10)Κηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

11)Βειηησκέλε Πεξηβαιινληηθή Δπίδνζε. 

12)Πηζαλή Δπίδξαζε ζην Παγθφζκην Δκπφξην. 

 

Αλ θαη ν ζηφρνο ηνπ ISO 14000 ζπλίζηαηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο  ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ν βαζκφο ηεο αλακελφκελεο  

κείσζεο. 

 

Η πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ISO 14000 έγθεηηαη ζην λα 

πεηζηνχλ νη εηαηξείεο λα εγθαηαζηήζνπλ ην πξφηππν ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο αληίιεςεο 

ζηε βηνκεραλία φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα κελ 

αληηζηαζκίζνπλ ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ISO 14000 , νη νξγαληζκνί θαηαζθεχαδαλ ζε εζεινληηθή 

βάζε ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα EMS , αιιά απηφ έθαλε ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ δχζθνιε. 

 

Πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηα πξφηππα ηνπ ISO 14000 σο εζληθά πξφηππα, 

βνεζψληαο θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ. ηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Ιαπσλία 

αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ηαπσληθψλ εηαηξεηψλ αλήθεη ζην θιάδν ηεο ειεθηξνληθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ελψ ζηε Γεξκαλία νη ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαηέρνπλ ην ίδην πεξίπνπ 

πνζνζηφ κε ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Αληίζεηα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο ηελ 

πξψηε ζέζε θαηέρνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. 

 

3.2 Σν ISO 14001 

 

Σν ISO 14001 είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο. Παξέρεη νδεγίεο θαη απαηηνχκελα ζεκεία ειέγρσλ 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ επίδξαζε ζην 
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πεξηβάιινλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο φπσο ε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. 

λεξφ θηι), ρεηξηζκφο θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Όπσο φια ηα δηεζλή πξφηππα έηζη θαη ην ISO 14001 έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα εθαξκφδεηαη γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο ησλ νξγαληζκψλ ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ.  

Η πξφζεζε ηνπ ISO 14001 ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (ΠΓ) είλαη ε 

αλάπηπμε κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 

αλεζπρίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Με ηε ζέζπηζε 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζαθήο (Πηπρέο) θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηη ζα πξέπεη λα γίλεη γηα λα 

ηνπο ειέγρνπλ (Αληηθείκελα θαη ζηφρνη), ν ζρεδηαζκφο είλαη επηηπρεκέλνο. 

 

 

Σν ISO 14001 δεκνζηεχηεθε ην 1996 απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη 

απνηειεί ην πην επξχηαηα δηαδνκέλν κνληέιν γηα ηελ εθαξκνγή ελφο επηηπρεκέλνπ 

ΠΓ. Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 πεξίπνπ 36.765 νξγαληζκνί ζε 112 ρψξεο 

απέθηεζαλ πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ ηνπο ελψ κέρξη ηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2002 

παξνπζηάζηεθε αχμεζε 34,54% ζηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληζκψλ  πνπ πηζηνπνηήζεθαλ. 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ελφο  νξγαληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππα ηνπ ISO 14001, πξνυπνζέηεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001 κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε (5) ελφηεηεο, 

νη νπνίεο είλαη: 

 

1. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

2. ρεδηαζκφο 

3. Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία 

4. Έιεγρνο θαη Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

5. Αλαζθφπεζε 

 

 

Έλαο θαιά νξγαλσκέλν ISO 14001 ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πθηζηάκελα 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο σο ζεκέιην. Θα πεξηιακβάλεη, 
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επίζεο, ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ ηεο εηαηξείαο φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφ. Μηα ζεκειηψδεο έλλνηα ηνπ πξφηππνπ ISO 14001 είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. πξνηνχ κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε γηα 

βειηίσζε, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

Η αθηίλα δξάζεο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001 είλαη πνιχ κεγάιε θαη ελδείθλπηαη γηα 

εηαηξείεο  φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ. Σν πξφηππν είλαη εθαξκφζηκν ζε 

νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ν νπνίνο επηζπκεί λα: 

 

1)Δγθαηαζηήζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη έλα ΠΓ. 

2)Βεβαησζεί φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή. 

3)Δπηδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζε ηξίηνπο. 

4)Αλαδεηήζεη πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ απφ έλα εμσηεξηθφ νξγαληζκφ. 

5)Καζνξίζεη θαη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ην δηεζλέο πξφηππν. 
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Η δηαπίζηεπζε κε ISO 14001 κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 Δμαζθάιηζε θαη εχθνιε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή 

λνκνζεζία 

 Πιενλέθηεκα ζηνλ αληαγσληζκφ θαζψο νη κεγάινη πξνκεζεπηέο ή νη 

πειάηεο  απαηηνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη 

 Βειηίσζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο θαη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ηνπο κε 

πηζηνπνηεκέλνπο κε ISO αληαγσληζηέο 

 Οηθνλνκηθά Κέξδε απφ ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ, ηελ 

κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θφζηνπο (π.ρ. πξφζηηκα) θαη πηζαλφλ ηεο 

ρακειφηεξεο δφζεο ζε αζθάιηζηξα. 

 

Οη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 14001 είλαη νη εμήο: 

 Οηθνλνκηθνί 

 Υξφλνο 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

 

Οη παξαπάλσ πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 14001, εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο απφ ην επίπεδν θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ήδε ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

Δπεηδή ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο είλαη έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001, ην εηήζην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα δηάθνξα θφζηε ηνπ πξνηχπνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Πνιιέο κηθξνκεζαίνη νξγαληζκνί βιέπνπλ ην ISO 14001 σο κία απιή πηζηνπνίεζε ε 

νπνία  απαηηεί θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ.  Ωζηφζν νη νξγαληζκνί πνπ πηνζεηνχλ  ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ σθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα  πνπ πξνζθέξεη ην 
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ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαη ε πηζηνπνίεζε νπζηαζηηθά είλαη απψιεηα νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Δπεηδή ε εθαξκνγή θαη ε δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ISO 14001 απαηηεί ηε 

δηάζεζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνχ ρξεκάησλ, εηδηθφηεξα γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο 

νξγαληζκνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί εάλ ην πξφηππν είλαη: 

Καηάιιειν γηα ηνλ νξγαληζκφ, εμεηάδνληαο π.ρ. ζε πνην επίπεδν ιεηηνπξγεί ν 

νξγαληζκφο, εζληθφ, δηεζλέο ή επξσπατθφ. Ίζσο,  έλα εζληθφ πξφηππν ή έλα 

επξσπατθφ πξφηππν φπσο ην EMAS- (Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θαη Οηθνινγηθφο 

Έιεγρνο) λα είλαη θαηαιιειφηεξν, αλάινγα κε ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Καηάιιειν σο πξνο ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ππάξρεη είδε ζηνλ 

νξγαληζκφ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ θάζεσλ εθαξκνγήο ελφο πξνηχπνπ κπνξεί λα είλαη 

αξγή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα πνιινί κηθξνκεζαίνη νξγαληζκνί λα κελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο πιήξεο νινθιήξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, απνθηψληαο θαη ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ.  

 

Σν ISO 14001 κπνξεί λα απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα πξφηππν θαζψο θαη κηα θαηαλνεηή 

πξνζέγγηζε ζην ΠΓ κε πνιιά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ωζηφζν είλαη 

πηζαλφ κηα εηαηξεία λα έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν έλα ΠΓ θαη παξάιιεια λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ βειηησκέλε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

πηζηνπνίεζε. 

 

 

               

3.3 Οη πξνυπνζέζεηο γηα πηζηνπνίεζε κε ISO 14001 

 

 

3.3.1 Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

H πξψηε πξνυπφζεζε γηα πηζηνπνίεζε ελφο ΠΓ θαηά ISO 14001 είλαη ε ππνρξέσζε 

ηεο Γηνίθεζεο λα νξίζεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο θαη λα δεζκεπηεί σο πξνο 

ηελ ηήξεζε ηεο. Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη ν θαηεπζπληήξηνο κνριφο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ΠΓ ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα βειηηψλεηαη ε 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε. Η πνιηηηθή ζα πξέπεη σζηφζν λα αληαλαθιά ηε δέζκεπζε 

ηεο δηεχζπλζεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη γηα ζπλερή 
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βειηίσζε. Η πνιηηηθή απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν νξγαληζκφο ζα ζέζεη ηνπο 

ζθνπνχ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

 

 

 

 

Πξφθεηηαη γηα επίζεκν θείκελν, ην ζχλνιν ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε φηη αθνξά ηε ζηάζε θαη ιεηηνπξγία ηεο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ. Απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ΠΓ. 

 

Η δηνίθεζε ζα θαζνξίζεη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη φηη: 

 

α) αληαπνθξίλεηαη ζηε θχζε, ζηελ θιίκαθα θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

β) πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο, 

γ) πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζία, θαη κε άιιεο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ν 

νξγαληζκφο, 

δ) παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλεχξεζε θαη αλαζθφπεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 

ε) αξρεηνζεηείηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, 
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ζη) είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ. 

 

Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ηε  ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ θαη ηε  πξφιεςε δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

 

3.4 ρεδηαζκφο 

 

3.4.1 Πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο 

Πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο  λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη 

επαθξηβψο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζηνλ νδεγφ ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ 

Πηζηνπνίεζεο νξίδεηαη φηη: 

          “Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ 

ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, νη ππεξεζίεο ηεο ή ηα 

πξντφληα ηεο. ηελ πεξηγξαθή απηή θαηαγξάθνληαη ηφζν νη ειεγρφκελεο αιιά θαη νη 

κεξηθψο ειεγρφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζηεί πνηεο έρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν. Δλ ζπλερεία, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο απηέο ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ 

ηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη έηζη ψζηε λα παξακέλνπλ πάληνηε 

επίθαηξνη”. 

 

’ απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα νξηζζεί ππεχζπλνο έξγνπ (θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξφθεηηαη 

γηα ην ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα έρεη ηελ 

επζχλε γηα ην ΠΓ θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα γεληθφηεξα) ,λα ζρεκαηηζζεί 

νκάδα έξγνπ απφ ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ αλάινγα κε ην κέγεζνο 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ  θαη λα απνθαζηζζεί αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

εμσηεξηθφο ζχκβνπινο θαη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ. 
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3.4.2 Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

Ο νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη κηα δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζε λνκνζεηηθέο θαη άιιεο 

θχζεσο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ν νξγαληζκφο θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ησλ δηεξγαζηψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ. 

 Έλαο νξγαληζκφο  ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ λνκνζεζία  φηαλ ηθαλνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ πνπ ηελ αθνξνχλ θαη φηαλ ε 

κε ηθαλνπνίεζε θάπνηαο δηάηαμεο γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ αξκφδηα ειέγρνπζα αξρή 

κέζσ θάπνηαο εηδηθήο έγθξηζεο ή κε ηνλ νξηζκφ κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ή κε 

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εγγξάθνπ απνδνρήο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζηε λνκνζεζία ή ζε άιιεο ηζρχνπζεο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο φπσο νη 

λνκηθνί ζχκβνπινη, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ν ζχλδεζκνο ησλ νξγαληζκψλ  πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ίδην ρψξν, νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, ην δηαδίθηπν, νη πειάηεο 

ή άιινπο παξφκνηνπο νξγαληζκνχο. 

 

 

3.4.3 θνπνί θαη ζηφρνη 

Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζα δηαδερηεί ν θαζνξηζκφο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ψζηε ε επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη: 

“Η επηρείξεζε νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη αιιά θαη λα δηαηεξήζεη εγγξάθσο ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο γηα θάζε ιεηηνπξγία θαη γηα θάζε επίπεδν 

ζην εζσηεξηθφ ηεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζθνπψλ ν νξγαληζκφο  

νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο λνκηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο, ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηηο 

ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ.  

 

Πεξηβαιινληηθφο ζηφρνο είλαη έλαο ζηφρνο πνπ αθνξά ζην ρψξν δξαζηεξηνηήησλ, ν 

νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ζπλεθηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηπηψζεσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ηζρπφλησλ 

λφκσλ θαη δηαηάμεσλ. Οη ζθνπνί ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη νη ζηφρνη κεηξήζηκνη 

φπνπ είλαη δπλαηφ, θαη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα. Έλαο νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε ηερλνινγία φπνπ 

είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν, θαη φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί ηνπ νξγαληζκνχ  δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο. Οη πξψηνη αλαθέξνληαη ζε γεληθφηεξα δεηήκαηα 

ηα νπνία απαζρνινχλ ηνλ νξγαληζκφ, φπσο π.ρ. ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη δεχηεξνη αλαθέξνληαη ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηα νπνία θαη πξνζδηνξίδνληαη ζε κεηξήζηκεο κνλάδεο, φπσο 

π.ρ. ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 10% κέζα ζε έλα ρξφλν. 

Ο νξγαληζκφο ζα δηαηππψζεη ζθνπνχο θαη ζα νξηνζεηήζεη ζηφρνπο γηα θάζε ζρεηηθή 

ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ. Όηαλ αλαζθνπεζνχλ νη ζθνπνί/ζηφρνη, ν 

νξγαληζκφο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο ,ηηο νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ,θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. 

 

 

3.4.4 Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Ο νξγαληζκφο ζα ζρεδηάζεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

α) ρεδηαζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζε θάζε 

ζρεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

β) Σα κέζα θαζψο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ. 

 

Σν πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε επίθαηξν πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αλαζρεδηάδεηαη φηαλ ηξνπνπνηνχληαη νη πεξηβαιινληηθνί 

ζθνπνί θαη ζηφρνη, εηζάγνληαη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο , ζεκεηψλνληαη αιιαγέο 

ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

3.5 Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία  

 

3.5.1 Γνκή θαη ππεπζπλφηεηα 

Γίλεηαη θαζνξηζκφο θαη αξρεηνζέηεζε ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ην θχξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΠΓ εμαξηάηαη άκεζα απφ α) ην πφζν μεθάζαξνη θαη θαηαλνεηνί είλαη νη ξφινη θαη νη 
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επζχλεο θαζψο θαη β) απφ ην βαζκφ δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπο. 

Δπηπιένλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο: 

“Οη ξφινη, νη επζχλεο θαη νη εμνπζίεο πξέπεη λα νξηζηνχλ, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε”. 

 

Η δηαρείξηζε ζα παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν 

ηνπ ΠΓ. Οη πφξνη πεξηιακβάλνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε (ή φρη) εμεηδηθεπκέλεο 

ηθαλφηεηεο, ηερλνινγία θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Η αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα δηνξίζεη έλαλ εηδηθφ αληηπξφζσπν ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο 

ηνπ ππεπζπλφηεηεο ζα έρεη πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο, ππεπζπλφηεηα θαη εμνπζία γηα  

α) Να δηαζθαιίζεη φηη ε απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε απηφ 

ην Γηεζλέο πξφηππν. 

β) Σελ αλαθνξά ηεο επίδνζεο ηνπ ΠΓ ζηε δηνίθεζε γηα αλαζθφπεζε πνπ ζα 

απνηειέζεη βάζε γηα βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 

3.5.2 Δθπαίδεπζε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηθαλφηεηεο 

Ο νξγαληζκφο ζα αλαγλσξίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζα απαηηήζεη απφ φιν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ 

λα απνθηήζεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ζηνλ νδεγφ φηη: 

“Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηηο αλάγθεο. Δίλαη αλαγθαίν 

ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ λα 

έρεη ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε”. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λα αληηιεθζνχλ: 

 

α) Σε ζεκαζία ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

β) Σηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ βειηησκέλε πξνζσπηθή 

επίδνζε, 
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γ) Σν ξφιν θαη ηηο ππεπζπλφηεηεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εηνηκφηεηα γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη 

απαηηήζεηο γηα ζσζηή αληηκεηψπηζε, 

δ) Σηο ζπλέπεηεο ηεο απφθιηζεο απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο. 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη πείξα. 

 

 

3.5.3 Δπηθνηλσλία 

Με βάζε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο , ν 

νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα δηαηεξήζεη δηαδηθαζίεο γηα 

 

α) Δζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ 

β) Παξαιαβή, αξρεηνζέηεζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ελδηαθεξφκελα 

κέιε εθηφο ησλ θφιπσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Ο νξγαληζκφο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Η επηθνηλσλία κεηαμχ 

νξγαληζκνχ-εξγαδνκέλσλ θαη νξγαληζκνχ-εμσηεξηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα βνεζήζεη 

ηε δηνίθεζε 

 

α) λα ππνθηλήζεη ην πξνζσπηθφ 

β) λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ πνπ απνδφζεθαλ 

γ) λα θεξδίζεη κεγαιχηεξε απνδνρή ζηα ζρέδηα πνπ έρεη ζέζεη θαη ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί 

δ) λα ειέγμεη θαη λα εθηηκήζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ απφδνζε ηνπ ΠΓ θαη 

ε) λα αλαγλσξίζεη ελδερφκελεο αιιαγέο γηα βειηίσζε ηνπ. 
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3.5.4 Αξρεηνζέηεζε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Πξνθεηκέλνπ ην ΠΓ  λα γίλεη πιήξεο θαηαλνεηφ θαη λα εθαξκνζηεί κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζρεδηάζηεθε ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο νξγαληζκφο ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

ράξηηλε ή ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα 

 

α) Πεξηγξάςεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, 

β) Παξέρεη θαζνδήγεζε ζηε ζρεηηθή αξρεηνζέηεζε. 

 

 

3.5.5 Έιεγρνο αξρείσλ 

Ο νξγαληζκφο ζα θαζνξίζεη θαη ζα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ απηφ ην δηεζλέο Πξφηππν γηα λα δηαζθαιίζεη φηη: 

 

α) Δίλαη εθηθηή ε αλεχξεζή ηνπο. 

β) Γίλεηαη πεξηνδηθή αλαζθφπεζε, αλαζεψξεζε φηαλ απαηηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ 

ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. 

γ) Οη ηξέρνπζεο εθδφζεηο ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ είλαη δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

δ) Σα παιαηά αξρεία απνκαθξχλνληαη απφ φια ηα ζεκεία ρξήζεο 

ε) Όπνηα παιαηά αξρεία θξαηνχληαη γηα λνκνζεηηθνχο ιφγνπο ή γηα ελεκέξσζε πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλα 

 

Η αξρεηνζέηεζε ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηε, ρξνλνινγεκέλε (κε ηηο 

εκεξνκελίεο αλαζεψξεζεο) θαη εχθνια αλαγλσξίζηκε. Θα θαζηεξσζνχλ θαη ζα 

ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε δηάθνξσλ ηχπσλ 

αξρείσλ. 
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3.5.6 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Ο νξγαληζκφο ζα πξνζδηνξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ. Ο νξγαληζκφο ζα ζρεδηάζεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηήξεζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνπλ ρψξα ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο  

 

α) θαζηεξψλνληαο θαη δηαηεξψληαο αξρεηνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνπζία ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξέθθιηζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ, 

β) ζέηνληαο νπζηαζηηθά θξηηήξηα ζηηο δηαδηθαζίεο, 

γ) θαζηεξψλνληαο θαη ηεξψληαο δηαδηθαζίεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα παξαγσγήο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

 

3.5.7 Δηνηκφηεηα θαη Αληηκεηψπηζε Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

Όκσο παξφιν πνπ έλαο νξγαληζκφο ζέηεη ζε εθαξκνγή ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο 

πνιηηηθή ε πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ δελ εμαιείθεηαη 

νινθιεξσηηθά. Ό νξγαληζκφο ζα θαζνξίζεη θαη ζα δηαηεξήζεη δηαδηθαζίεο 

αλαγλψξηζεο πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη πξφιεςεο θαη 

ειάθξπλζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ πνπ κπνξεί  λα ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

 

Ό νξγαληζκφο ζα αλαζθνπήζεη θαη ζα αλαζεσξήζεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηελ 

εηνηκφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ κεκνλσκέλα 

αθνχ ιάβεη ρψξα θάπνην αηχρεκα ή επείγνλ πεξηζηαηηθφ. 

Ό νξγαληζκφο ζα ειέγρεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πεξηνδηθά φπνπ είλαη εθηθηφ. 
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3.6 Έιεγρνο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

3.6.1 Καηαγξαθή θαη κεηξήζεηο 

Ο νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα αξρεηνζεηήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε, ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ό εμνπιηζκφο ηεο θαηαγξαθήο ζα βαζκνλνκείηαη θαη ζα ζπληεξείηαη θαη ζα 

θξαηνχληαη αξρεία απηήο ηεο δηεξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ό νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα ηεξήζεη κηα αξρεηνζεηεκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 

Η παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηνπ ΠΓ ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία αθνχ κέζσ απηήο ν νξγαληζκφο  ζα κπνξέζεη 

α) λα αμηνινγήζεη ηε πεξηβαιινληηθή ηεο απφδνζε 

β) λα αλαιχζεη ηε πεγή ησλ αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

γ) λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο 

δ) λα αλαγλσξίζεη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο 

ε) λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο θαη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

 

 

3.6.2 Καηαγξαθή θαη κεηξήζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

κεηξήζεσλ αλαγλσξίδνληαη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. πλήζσο απηέο εληνπίδνληαη 

απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην ΠΓ .Παξφια απηά ην 

πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί επίζεο κηα πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ΠΓ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε Γηνίθεζε πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο α) φηη είλαη επζχλε ηνπ θαζελφο λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

θαη β)φηη φινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε εμεχξεζε ιχζεο ζε πεξηπηψζεηο κε-

ζπκκφξθσζεο. 
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Ο νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα ηεξήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαλνκή 

ππεπζπλνηήησλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκεινχο ζπκκφξθσζεο, 

αλαιακβάλνληαο δξάζε κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ 

κε ηελ εηζαγσγή νινθιεξσκέλσλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

Οπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή ελέξγεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζε πιεκκειή ζπκκφξθσζε ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε κε ην κέγεζνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδξαζε πνπ πξνμελεί. Ό νξγαληζκφο ζα 

εγθαηαζηήζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηηο αιιαγέο ζηηο αξρεηνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ  απφ ηηο δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

3.6.3 Αξρεία  

Πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα απνδείμεη φηη ην ΠΓ ηεο εθαξκφδεηαη έηζη φπσο είρε 

αξρηθά ζρεδηαζηεί ζα πξέπεη λα δηαηεξεί αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο. Σα αξρεία απηά 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνχ  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο  αιιά θαη εμσηεξηθνί ελδηαθεξφκελνη φπσο 

πειάηεο, πνιίηεο. Ο νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα ηεξήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξρείσλ, ησλ αξρείσλ εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ αξρείσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ/αλαζθνπήζεσλ. Σα 

πεξηβαιινληηθά αξρεία ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα, αλαγλσξίζηκα θαη 

αληρλεχζηκα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, πξντφλ ή ππεξεζία. Σα πεξηβαιινληηθά αξρεία 

ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαθηψληαη εχθνια, θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαηαζηξνθή, θζνξά ή απψιεηα. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ ζα θαζηεξψλεηαη θαη ζα θαηαγξάθεηαη 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 

 

 

3.6.4 Δπηζεψξεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Ο νξγαληζκφο ζα θαζηεξψζεη θαη ζα ηεξήζεη πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

ψζηε α) λα θαζνξηζηεί εάλ ην ΠΓ  

 



[36] 

 

 ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, 

 εγθαηαζηάζεθε θαη δηαηεξείηαη επηκειψο θαη  

 

β) κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζηε δηεχζπλζε. 

 

Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε πεξηβαιινληηθή 

ζεκαζία πνπ έρεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα 

ειέγρσλ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηφ ην πξφγξακκα νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιν ην πεδίν ησλ ειέγρσλ πνπ κπνξνχλ  λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 

ηε ζπρλφηεηα, ηηο κεζνδνινγίεο θαζψο ηηο επζχλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 

Παξφιν πνπ είλαη ρξνλνβφξνη νη έιεγρνη ηνπ ΠΓ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ ν ζπζηεκαηηθφο εληνπηζκφο ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ: 

 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη δηνίθεζε εζηηαζκέλε ζην πεξηβάιινλ 

 λα βειηηψζεη ην ΠΓ θαη ηελ απφδνζε ηνπ. 

 λα δηαζθαιίζεη ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

3.6.5 Αλαζθφπεζε Γηεχζπλζεο 

Η δηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα αλαζθνπεί ην ΠΓ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα, νξζφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Η δηαδηθαζία 

αλαζθφπεζεο απφ ηε δηεχζπλζε ζα δηαζθαιίζεη ην γεγνλφο φηη ζπιιέγνληαη νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αμηνιφγεζε πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

αξρεηνζεηεζεί. Η αλαζθφπεζε ηεο δηεχζπλζεο αλαθέξεηαη ζηηο πηζαλέο αλάγθεο γηα 

αιιαγή ηεο πνιηηηθήο, ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο ηνπ ΠΓ θαη ηε δέζκεπζε 

γηα ζπλερή βειηίσζε.  Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο πξέπεη: 
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α) λα εθηηκεζεί εάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηε 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαζψο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέζα απφ 

ηνπο ειέγρνπο ηνπ ΠΓ. 

β) λα εθηηκεζεί εάλ νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ  

ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ θαηάιιεινη ή ρξεηάδνληαη αλαζθφπεζε ιφγσ εληνπηζκνχ 

αδπλακηψλ ηνπο, λέαο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ή λέσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο. 

γ) λα δηεξεπλεζεί εάλ νη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη, νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα ηνπ νξγαληζκνχ  έρνπλ ζπληειέζεη ζηε ζπλερή ηνπ ΠΓ. 

δ) λα εληνπηζηνχλ πεξηνρέο πξνο βειηίσζε ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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Κεθάιαην 4
ν
 - Δθαξκνγή ηνπ ISO  14001 ζε ειιεληθή 

ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε 

 

4.1 Γεληθά 

 

Η Διιάδα, ζαλ ρψξα πνπ αλήθεη ζην ΝΑΣΟ, νθείιεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, αλαθνξηθά κε ηηο ακπληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ο 

Οξγαληζκφο έρεη παξάμεη κηα ζεηξά απφ έγγξαθα, ζηα νπνία αλαιχεη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο θαη πξνηείλεη κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ηα έγγξαθα απηά  (NATO-CCMS Pilot Study on Environmental 

Management Systems in the Military Sector) πεξηγξάθνληαη πιήξσο ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ ζε κηα ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε, ηα νπνία ζε 

γεληθέο γξακκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηα ηππηθά βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ 

πνπ αλαιχνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ο Οξγαληζκφο επηπιένλ ηνλίδεη φηη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ δελ πξέπεη λα αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζηξαηησηηθήο 

κνλάδαο, νχηε βέβαηα λα παξαθσιχεηαη ην έξγν ηεο.                 

 

 

 4.2  χληνκε παξνπζίαζε ηεο 115 πηέξπγαο κάρεο  
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Σν αεξνδξφκην ηεο νχδαο βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο κηθξήο ρεξζνλήζνπ ΑΚΡΩΣΗΡΙ, 

ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ ζάιαζζα θαη δεκηνπξγεί κε ηε λφηηα αθηή ηεο ην κεγάιν 

θπζηθφ ιηκέλα ηεο νχδαο. Σελ θαηαζθεπή ησλ βαζηθψλ έξγσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ 

(δηάδξνκν, ηξνρφδξνκν, ρψξνπο αξαίσζεο αεξνζθαθψλ, ππφζηεγα αεξνζθαθψλ, 

απνζήθεο ππξνκαρηθψλ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εζσηεξηθή νδνπνηία θαη 

πεξίθξαμε) άξρηζε ζηηο 24-8-1954 θαη ηειείσζε ζηηο 27-10-1965 ε ακεξηθάληθε 

εηαηξία THOMPSON MERRITT. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε ηζηνξία ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ηεο νχδαο σο Μνλάδαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο άξρηζε ζηηο 28-3-

1955, φηαλ εγθαηαζηάζεθε εθεί έλα απφζπαζκα θξνπξήζεσο ηνπ. Η ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ άξρηζε ζηηο 25-11-1955 φηαλ πξνζγεηψζεθε έλα αεξνζθάθνο DACOTA ηεο Π.Α. 

πνπ κεηέθεξε Αμησκαηηθνχο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. ηελ νπζία φκσο εκεξνκελία ελάξμεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ηεο νχδαο είλαη θαη ηεο πξψηεο ηνπ Μνλάδαο ηεο 115 κελαξρίαο 

Μάρεο είλαη ε 17-5-1958, φηαλ πξνζγεηψζεθε εθεί, πξνεξρφκελε απφ ηελ 112 ΠΜ, ε 

πξψηε Πνιεκηθή Μνίξα, ε 338 Μνίξα Γηψμεσο Βνκβαξδηζκνχ εθνδηαζκέλε κε F-

84G. To 1958 έγηλαλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

κελαξρίαο. Λφγσ ηνπ βξαρψδνπο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λενζχζηαηνπ ηεο 

κελαξρίαο, είραλ ηδξπζεί νκάδεο εμσξατζκνχ, νη νπνίεο εξγάδνληαλ φιεο ηηο ψξεο 

ηεο εκέξαο (κε δηαθνξεηηθφ πξνζσπηθφ ζε θάζε βάξδηα). 

ηελ Μνλάδα ππήξραλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζηνλ επίγεην εμνπιηζκφ, νη νπνίεο 

δπζρέξαηλαλ ην έξγν ηεο. Οη ζνβαξέο ειιείςεηο ήηαλ: 

Πεδία ελαέξησλ θαη επίγεησλ βνιψλ. (Οη ρεηξηζηέο, κε ηα αεξνζθάθε ηνπο θαη κε 

θιηκάθηα εμππεξεηήζεσο απηψλ, πήγαηλαλ ζε άιιεο κνλάδεο γηα λα εθηειέζνπλ 

βνιέο, ηνπιάρηζην γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιεκηθήο ηνπο εηνηκφηεηαο). 

A.P.U. Κιίκαθεο αεξνζθαθψλ JEEP Γηνηθεηή Μνλάδαο Οδφο πξνζπειάζεσο 

αεξνδξνκίνπ. Δμσηεξηθφ δίθηπν πδξεχζεσο. (Η βαζηθή απηή αλάγθε θαιππηφηαλ κε 

πδξνθφξα). Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 1950 ζηε δχλακε ηεο 115 Μ πξνζηέζεθε θαη 

ε 337 ΜΓΒ εθνδηαζκέλε θαη απηή κε αεξνζθάθε F-84G. 

 

4.3 Η Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ηεο 115 πηέξπγαο κάρεο 

Η Πνιεκηθή Αεξνπνξία ζπλαηζζαλφκελε ηελ αλάγθε ζέζπηζεο δξάζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ  ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνρψξεζε ην 

2002 πξψηε κεηαμχ ησλ ΓΔ, ζηελ ίδξπζε Φνξέα Βηνπεξηβαιινληνινγίαο. ην 

πιαίζην απηφ εθαξκφδεηαη έλα επξχ θάζκα πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 
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ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαιχπηνληαο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πξνγξακκάησλ γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε. Σα ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηα φρη κφλνλ ππεξζεκαηίδνπλ ηηο πθηζηάκελεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο 

αιιά απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο ηεο ΠΑ, δειψλνληαο έηζη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο 

επαηζζεζία θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πξνζψπνπ. 

Δηδηθφηεξα, εθπνλνχληαη θαη πινπνηνχληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη επηηπρείο ζπλεξγαζίεο κε ηξίηα κέξε 

(ΤΠΔΥΩΓΔ,ΔΔΑΔ,ΟΣΑ,ΔΓ, εηαηξίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θ.α): 

 

 Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ απνζηνιψλ δαζνππξφζβεζεο, 

επηηήξεζεο δαζψλ, αλαδαζψζεσλ θαη αεξνεθαξκνγψλ. 

 Αλαβάζκηζε ησλ αθηψλ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο φριεζεο απφ ηνλ ζφξπβν, κέζσ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ πηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ινηπψλ ζνξπβσδψλ εξγαζηψλ. 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα: ζπζθεπαζίεο, ραξηί, 

ειεθηξηθέο ζηήιεο, θαη ζπζζσξεπηέο, θαχζηκα, ειαηνιηπαληηθά, ειαζηηθά 

νρεκάησλ θαη αεξνζθαθψλ, ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, νρήκαηα 

θαη κεραλήκαηα, βξψζηκα έιαηα θαη ιίπε θαζψο θαη ρχδελ κέηαιια. 

 πιινγή θαη επεμεξγαζία ε απφδνζε, ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο, ησλ 

παξαγφκελσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Δπεμεξγαζία πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζε εηδηθέο δηαηάμεηο ζηα 

εξγνζηάζηα ηεο ΠΑ. 

 Γηαηάμεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηηο θπξηφηεξεο Μνλάδεο 

ηεο ΠΑ. 

 πιινγή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζηεξεψλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ ηνπ 

251 ΓΝΑ θαη ζχκβαζε κε εηδηθά αδεηδνηεκέλε εηαηξεία γηα ηελ απνηέθξσζε 

ηνπο. 

 Διεγρφκελε απνζήθεπζε θαη δηάζεζε, ζε εηδηθά αδεηδνηεκέλνπο θνξείο, ησλ 

ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. 

 Πεξηζηνιή ηεο ρξήζεο νπζηψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο 

θαη αληηθαηάζηαζε απφ άιιεο ελαιιαθηηθέο. 
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 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ πξαθηηθψλ ζε 

πθηζηάκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο. εθαξκνγή αξρψλ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη εμέηαζεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Μειέηεο απνθαηάζηαζεο πεδίσλ βνιήο. 

 Δλεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο φισλ ησλ κνλάδσλ ηεο ΠΑ. 

 Έληαμε σξψλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2007-2013. 

 

Ωο απψηεξν ζηφρν, ε ΠΑ έρεη ζέζεη ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, γηα φιεο ηηο Μνλάδεο ηεο. 

 

 

 

4.4 Πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ISO 14001 ζηελ 115 Πηέξπγα Μάρεο 

  

 Γεκηνπξγία ρψξνπ θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ – θπξίσο 

ηξνθηθψλ θαη θιαδνθάζαξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ θνξέα (εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα ή άιιν). Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κεηαηξαπεί νηηδήπνηε νξγαληθό 

απόβιεην ζε ρξήζηκν εδαθνβειηηωηηθό θαη ιίπαζκα. Επίζεο ν ρώξνο 

θνκπνζηνπνηεζεο ζα πξνζθέξεη πιήξε πγηεηλνπνίεζε ηωλ νξγαληθώλ 

απνβιήηωλ  θαη απαιιαγή από κνιπζκαηηθνύο παξάγνληεο. Τέινο, κέξνο ηνπ 

θόκπνζη ζα κπνξνύζε λα πξνωζεζεί ζηελ ηνπηθή αγνξά κε πηζαλά νηθνλνκηθά 

νθέιε γηα ηελ Πηέξπγα Μάρεο. 

 

 Πξνψζεζε αλαθχθισζεο παιαηψλ πιηθψλ απφ αεξνζθάθε θαη 

νρήκαηα/αλάθηεζε νπζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ραιθφο, άξγπξνο θαη 

άιια κέηαιια). Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ζηξαηηωηηθά νρήκαηα ή αεξνζθάθε 

πξνο απόζπξζε έρνπλ ήδε αθαηξεζεί αμηόκαρα αληαιιαθηηθά, άιια πιηθά ζα 

κπνξνύζαλ λα πξνωζεζνύλ ζηηο βηνκεραλίεο αλαθύθιωζεο κε πηζαλό 

νηθνλνκηθό πάιη όθεινο γηα ηε Πηέξπγα. 

 

 ηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ ζε πβξηδηθά κε ζθνπφ 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ. Με ηελ κεηαηξνπή απηή 

επηηπγράλεηαη  ζεκαληηθή βειηίωζε ζηε κείωζε ηωλ εθπεκπόκελωλ ξύπωλ θαη 

ηωλ αεξίωλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε 
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ηε ζεκαληηθή κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ θαη ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο 

ηωλ ζηξαηηωηηθώλ νρεκάηωλ. 

 

 ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ιακπηήξσλ ζε γξαθεία/εγθαηαζηάζεηο 

κε ιακπηήξεο νηθνλνκίαο. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε αληηθαηάζηαζε επηηπγράλεηαη 

κεγάιε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαζώο θαη ε δηάξθεηα δωήο είλαη κεγαιύηεξε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλήζεηο ιακπηήξεο.  

 

 Γεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ή άιιεο ΑΠΔ κε ζθνπφ ηε κεξηθή 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

 Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Τα ζεκηλάξηα απηά είλαη 

πνιύ ρξήζηκα θαζώο ην πξνζωπηθό καζαίλεη αξθεηνύο ηξόπνπο ώζηε λα κελ 

θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ. 

 

 Ίδξπζε Γηεχζπλζεο ή Γξαθείνπ Πεξηβάιινληνο θαη έληαμε ηεο κνλάδαο ζε 

δηεζλέο δίθηπν ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο – Θεζκνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ πνπ ζα εμεηάδνληαη εηεζίσο ή αλά ηξηεηία. ην πιαίζην απηφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψζεη ην Γξαθείν Πεξηβάιινληνο ηεο Πηέξπγαο ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιάδεη επηζθέςεηο κε αληίζηνηρα θιηκάθηα Δπξσπατθψλ ή 

άιισλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη 

ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

 

 

 Πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ κφλν απφ θνξείο πνπ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί κε ISO 14001 ή EMAS. Με απηφ ηνλ ηξφπν – θαη αλ απηφ 

εθαξκνζηεί απφ φιεο ηηο Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο – κπνξεί λα 

αζθεζεί πίεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαξκνγή ΠΓ θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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Κεθάιαην 5
ν
 - πκπεξάζκαηα 

 

πλνςίδνληαο, είλαη δεδνκέλε ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (αέξαο, 

λεξφ, έδαθνο) εληφο ησλ Διιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, φπσο αθξηβψο ππάξρεη 

αλάγθε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν θαη δξαζηεξηφηεηα. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ ζεκαληηθά πην πνιχπινθε, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ είλαη εθηθηή. Οη δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ παξαπάλσ – 

κεηά απφ θνζηνιφγεζε -  ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα θαιή αξρή γηα ηε 

εθαξκνγή ηνπ ISO 14001 ζηελ 115 Πηέξπγα Μάρεο. Η εθαξκνγή ελφο ΠΓ είλαη κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ αιιάδεη θαζψο εθαξκφδεηαη θαη επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεσλ 

ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δξάζε δελ απνδίδεη ηα αλακελφκελα πεξηβαιινληηθά 

απνηειέζκαηα ή είλαη θνζηνβφξα. Καηά ζπλέπεηα, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Άκπλαο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ην ΝΑΣΟ, 

ζα κπνξνχζε ζηαδηαθά λα εηζάγεη θάπνηεο πξσηαξρηθέο δνθηκαζηηθέο δξάζεηο πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηε πιήξε εθαξκνγή ελφο ΠΓ ζηηο Διιεληθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο.  
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