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Εργασία του Σαχινίδη Ελευθερίου  ΑΜ 3136 στο μάθημα 
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

Προβλήματα και οφέλη από την υιοθέτηση ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management) έχει γίνει ένα από τα 

σηµαντικό θέμα που απασχολεί  τον κόσµο των επιχειρήσεων στις μέρες μας. Η 

κατάσταση στο θέμα του περιβάλλοντος έχει ξεφύγει με τις επιχειρήσεις να μην 

συμμορφώνονται  με τις  ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις   

Η  ανταπόκριση στις πιέσεις της αγοράς για προϊόντα και διαδικασίες που σέβονται 

τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και φυσικά  τα πλεονεκτήματα που παρέχει 

στην επιχείρηση η λειτουργία ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 

µειώνει το κόστος της ενέργειας, των αποβλήτων και εκποµπών  είναι το θέμα που θα 

ασχοληθώ στην παρούσα εργασία. Θα αναλυθούν οι λόγοι που οι επιχειρήσεις 

αναζητούν προμηθευτές, να βρουν μια ξεχωριστή αξιοπιστία. Θα περιγραφούν οι 

λόγοι  που οδηγούν  τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην ανάπτυξη 

Συστηµάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είτε σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 

14001 σε διεθνές επίπεδο, είτε σύµφωνα µε το σχήµα-πλαίσιο ΕΜΑS στην Ευρώπη. 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι µία µεθοδολογία 

συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η εφαρµογή ενός ΣΠΔ δεν είναι µία ακόµη 

γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα στελέχη, που ενδεχοµένως να αποσπά την 

προσοχή της επιχείρησης από την καθηµερινή αντιµετώπιση του ανταγωνισµού 

(ιδίως όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις), αλλά και ευκαιρία για τη 

δημιουργία µιάς µεθοδολογίας, που και τους στόχους του µάρκετινγκ µπορεί να 

υπηρετήσει, αλλά και τις αγωνίες του µάνατζµεντ για καλές οικονοµικά επιδόσεις 

µπορεί να ικανοποιήσει. 
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Αρκεί να αξιοποιηθούν οι συσσωρευµένες γνώσεις και οι εµπειρίες που έχουν 

αποκτηθεί από την εφαρµογή των Συστηµάτων Διασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε 

τα Πρότυπα της σειράς ISO 9000, να µελετηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν 

τα εργαλεία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis) και της Αντίστροφης 

Εφοδιαστικής (Reverse Logistics) και να προωθηθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες 

και µηχανισµοί Πιστοποίησης, που Θα επιβραβεύουν, αλλά και Θα ενισχύουν τις 

πραγµατικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, εκεί όπου Θα συνυπάρχει 

το όραµα για Βιώσιµη Ανάπτυξη µε την πραγµατικότητα της Καθαρής Παραγωγής. 

 

Στόχος  των προγραµµάτων δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος των 

διεθνών οργανισµών και κυβερνήσεων είναι πλέον η πρόληψη, η µείωση, η 

ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και η δυνατή εξάλειψη της ρύπανσης, μαζί με 

τις  νοµοθετικές απαιτήσεις  που χαρακτηρίζουν   από διαρκείς µεταβολές, την  

εξάπλωση των νέων τεχνολογιών,  την αναζήτηση νέων αγορών,  διαµορφώνει την  

σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηµατικής δράσης µε κύριο άξονα την ισχυροποίηση 

της ανταγωνιστικής θέσης κάθε επιχείρησης.  

Ενα από τα πιο διαδεδοµένα και αποτελεσµατικά εργαλεία είναι η ενσωµάτωση και 

ικανοποίηση συγκεκριµένων προδιαγραφών µέσω της εφαρµογής µιας σειράς 

προτύπων και κανονισµών. Κύριες επιδιώξεις που ενσωµατώνονται µέσα σε αυτά τα 

πρότυπα και τους κανονισµούς είναι η βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας, είτε 

πρόκειται για προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, είτε για υπηρεσίες (για παράδειγµα, 

η σειρά προτύπων EN ISO 9000), η προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001, 

EMAS), η ασφάλεια χρήσης των παραγόµενων προϊόντων (οδηγίες «Νέας 

Προσέγγισης», HACCP), η ασφάλεια και η υγιεινή εργασίας στους εργασιακούς 

χώρους (BS 8800) και η τεκµηρίωση και διασφάλιση της εγκυρότητας των δοκιµών. 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι «το τµήµα του γενικού συστήµατος 

διοίκησης που περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, δραστηριότητες σχεδιασµού, 
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υπευθυνότητες, πρακτικές και πόρους για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συνεχή 

αξιολόγηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής ενός οργανισµού» 

(Αραβώσης, 2000). Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι µια 

µεθοδολογία συστηµατοποίησης των διεργασιών µιας επιχείρησης, µε σκοπό τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών της επιδόσεων. (Hillary R. et al, 

1994) 

Στην εργασία μου θα ασχοληθώ με τα δύο τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης που είναι το Πρότυπο ISO 14001 (International Organization For 

Standardization)  και ο κανονισµός EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).  

Το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε  μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε 

επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και σε ποιον κλάδο ανήκει. Το 

συγκεκριμένο πρότυπο έχει αναθεωρηθεί το 2004 (η έκδοση του 1996 δεν 

χρησιμοποιείται πλέον) για να γίνει περισσότερο φιλικό στον χρήστη και  

περισσότερο συμβατό με τα πρότυπα ISO 9001 και OHSAS 18001, δίνοντας με αυτό 

τον τρόπο την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν πόρους που θα ήταν 

απαραίτητοι για το «στήσιμο» και την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων χωριστά . 

Η διαπίστευση με ISO 14001 μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα: 

 Εξασφάλιση και εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική 

νομοθεσία 

 Πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες  

απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι 

 Βελτίωση της φήμης της εταιρίας και σημαντικό πλεονέκτημα από τους μη 

πιστοποιημένους με ISO ανταγωνιστές 

 Οικονομικά Κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών, την 

μείωση του ρυθμιστικού κόστους (π.χ. πρόστιμα) και πιθανόν της 

χαμηλότερης δόσης σε ασφάλιστρα 
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Οι απαιτούμενοι πόροι για την εφαρμογή του ISO 14001 είναι οι εξής: 

 Οικονομικοί 

 Χρόνος 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι παραπάνω πόροι για την εφαρμογή του ISO 14001, εξαρτώνται από την 

πολυπλοκότητα των διεργασιών της επιχείρησης καθώς από το επίπεδο και την 

ποιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται ήδη στην επιχείρηση. 

 

Επειδή η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του προτύπου ISO 14001, το ετήσιο κόστος που απαιτείται για την 

διατήρηση της πιστοποίησης και τα διάφορα κόστη του προτύπου θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν στον ετήσιο προϋπολογισμό της επιχείρησης. (Διαδίκτυο 1) 

 

 

Αυτά που πρέπει να εξετασθούν για την επιλογή της πιστοποίησης με ISO 14001 

είναι: 

 

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν το ISO 14001 ως μία απλή πιστοποίηση η 

οποία  απαιτεί κάποιο χρηματικό ποσό.  Ωστόσο οι επιχειρήσεις που υιοθετούν  την 

συγκεκριμένη άποψη δεν ωφελούνται από τα πλεονεκτήματα  που προσφέρει το 

συγκεκριμένο πρότυπο και η πιστοποίηση ουσιαστικά είναι απώλεια οικονομικών 

πόρων. Επειδή η εφαρμογή και η διατήρηση της πιστοποίησης ISO 14001 απαιτεί τη 

διάθεση ενός σημαντικού ποσού χρημάτων, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Το Πρότυπο ISO 14001 Αποτελεί µοντέλο για ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης που επιδέχεται αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης 

Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ΣΠΔ σύμφωνα 

με το ISO  14001 (Aραβώσης Κ., 2002) 
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Εικόνα 1 Τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ΣΠΔ σύμφωνα με το ISO  14001 

(Aραβώσης Κ., 2002) 

 

 

Το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, γνωστό 

και ως κανονισµός EMAS, αντιπροσωπεύει µια σχετικά καινούργια προσέγγιση στην 

προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της χρήσης των µηχανισµών της αγοράς. 

Ο σκοπός του συστήµατος EMAS είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της κατάρτισης και της 

εφαρµογής περιβαλλοντικών πολιτικών από τις επιχειρήσεις, της συστηµατικής, 

αντικειµενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων της ενηµέρωσης του 

κοινού ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενεργό συµµετοχή των 

εργαζοµένων στον οργανισµό, καθώς και κατάλληλη εκπαίδευση και διαρκή 
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επιµόρφωση (Κανονισµός 761/2001., Διαδίκτο 2) 

Το EMAS είναι από τις λύσεις που προωθήθηκαν από την Ε.Ε. στα πλαίσια του 

Περιβαλλοντικού Προγράµµατος Ανάπτυξης που είχε ως στόχο την ‘πρόκληση’ της 

βιώσιµης ανάπτυξης. 

Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η 

επίδειξη συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, και η γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιτευγµάτων ενός οργανισµού στο ευρύτερο κοινό. Βασικός 

στόχος είναι ο κάθε οργανισµός να λάβει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες στην 

καθηµερινή του λειτουργία. 

Υπάρχουν πολλοί τοµείς γενικότερα στους οποίους υπάρχουν οφέλη από την 

εφαρµογή ενός ΣΠΔ, για έναν οργανισµό ή µία επιχείρηση, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό EMAS ή το ISO 14001 (Spedding L.S. et al, 1993).  

 

 

 

Πίνακας  1 . Διαφορές  ISO  και EMAS. (Aραβώσης Κ., 2002,) 

Στον τοµέα των ασφαλειών πχ  υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης χαµηλότερων 
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ασφαλίστρων, λόγω της εφαρµογής προληπτικών µέτρων. Στην παραγωγή υπάρχει η 

δυνατότητα µείωσης των δαπανών, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και 

την εξοικονόµηση ενέργειας. Η κοινή γνώµη και οι πελάτες αποκτούν µία θετική 

εικόνα του οργανισµού ή της επιχείρησης, η οποία µπορεί να κάνει χρήση του 

λογότυπου του EMAS ή εφαρµόζει το ISO. Όσο αφορά το νομιικό πλαίσιο 

τα νοµικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή ΣΠΔ, που βοηθούν 

στην αποφυγή ποινικών και αστικών συνεπειών, αφού υπάρχει µία τεκµηρίωση της 

τήρησης των θεσµοθετηµένων προδιαγραφών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

εκροές. Δηµιουργείται µια καλύτερη σχέση εµπιστοσύνης (αξιοπιστία όπως 

τονίστηκε παραπάνω)  µεταξύ του οργανισµού και των τοπικών αρχών, που βοηθά 

στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτηµάτων του οργανισµού 

Σαν γενικό συμπέρασμα μπορώ να πω ότι  η εφαρµογή ενός ΣΠΔ από έναν 

οργανισµό δηµιουργεί πολλά πλεονεκτήµατα στην αγορά που κινείται αυτός, γιατί η 

εφαρµογή αυτού αποτελεί ένα µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά και στο 

περιβάλλον, αφού συµβάλει στην συνεχή βελτίωση της προστασίας αυτού. Παρόλα 

αυτά δημιουργούνται  κάποια προβλήματα η δυσκολίες που εµποδίζουν την 

εφαρµογή ενός συστήµατος που αφορούν την περιβαλλοντική  διαχείριση. Τα 

προβλήματα εστιάζονται στη  πολυπλοκότητα των διαφόρων προτύπων ΣΠΔ (ISO 

14001, EMAS), στην  έλλειψη κινήτρων, στη µη κατάλληλη προσέγγιση για την 

εφαρµογή τους, στην  έλλειψη δέσµευσης από τη διοίκηση, στην έλλειψη 

συµµετοχής των εργαζοµένων και οι ασαφείς ευθύνες του προσωπικού (Quazi., 1999, 

Alberti., 2000).  

Αλλα προβλήματα εντοπίζονται στο κόστος της εφαρμογής . Προβλήματα που 

αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις για την πιστοποίησή τους, ήταν αυτά της οργάνωσης 

και λειτουργίας, όπως π.χ. της αυξηµένης γραφειοκρατίας, της µικρής υποστήριξης 

από το κράτος καθώς και τα υψηλά κόστη για τις απαιτούµενες επενδύσεις 

εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης του συστήµατος αλλά και διατήρησής του. 

Τα κοινά σηµεία της πλειοψηφίας των ερευνών στις επιχειρήσεις του εξωτερικού ως 

προς τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν για την εφαρµογή των ΣΠΔ, ήταν η έλλειψη 

υποστήριξης και δέσµευσης από τη διοίκηση, το υψηλό κόστος ανάπτυξης και 
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διατήρησης του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η ανάγκη εκπαίδευσης 

των εργαζοµένων. (Γεωργακόπουλος Α ,  Μ. Μανδαράκα., Αθήνα 2006) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί να αποτελέσουν ένα σηµαντικό 

µέσο για βιώσιµη ανάπτυξη. Για την σωστή εφαρµογή τους, προϋπόθεση αποτελεί η 

συµµετοχή όλων των αρµοδίων παραγόντων για µία κατάλληλη και σωστή 

ενηµέρωση του κοινού. Η διάδοσή τους µπορεί να ενισχυθεί στα πλαίσια κατά τα 

οποία οι δηµόσιες αρχές επιδιώκουν µία ενεργή πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης µε την 

συµµετοχή όλων των κοινωνικών φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα. 

Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαν έναν από τους πρωταρχικούς άξονες 

προτεραιοτήτων την βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη, η εξάπλωση των ΣΠΔ και στην 

Ελλάδα είναι δεδοµένη και αναµενόµενη. Το ζητούµενο είναι η εφαρµογή των 

συστηµάτων αυτών στις επιχειρήσεις, να µην γίνεται µόνο για την εκπλήρωση των 

ελαχίστων προδιαγραφών που θέτουν οι οδηγίες σαν προϋποθέσεις για την τυπική 

απόκτηση του πιστοποιητικού, αλλά να συνοδεύεται µε δοµικές αλλαγές στον τρόπο 

που λειτουργούν και κυρίως να αντιλαµβάνονται τον ρόλο τους στην οικονοµία και 

την αγορά, όπως αυτός εκφράζεται µέσα από το όραµά τους. 

Αξιοποιώντας  τα οφέλη κάποια πλεονεκτήματα   και κάποια προβλήματα των ΣΠΔ  

που δήλωσαν οι επιχειρήσεις βλέπουμε ότι αυτά είχαν σχέση µε το περιβάλλον και τη 

βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. Αντίθετα, οικονοµικά οφέλη όπως π.χ. µείωση 

κόστους συσκευασίας, µείωση κόστους αποθήκευσης και χειρισµού υλικών, µείωση 

κόστους επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων αξιολογήθηκαν πολύ χαμηλά , 

γεγονός που σηµαίνει ότι στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων πέρασαν απαρατήρητα. 

Τα οφέλη αυτά δεν προκύπτουν εύκολα σε µία επιχείρηση. Θα πρέπει να γίνει 
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οργανωµένη προσπάθεια από την πλευρά κυρίως της διοίκησης αλλά και των 

εργαζοµένων (δέσµευση διοίκησης, καλύτερη συνεργασία µε τους εργαζοµένους) 

ώστε η περιβαλλοντική διαχείριση να ενσωµατωθεί στις περισσότερες λειτουργίες 

της επιχείρησης. 
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