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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλε ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

θαη ε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πξνο λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηα 

νπνία ελδπλακψλνπλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκην 

επίπεδν (Afisco,1997). Με ηε ζεηξά ηνπο νη επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

εζσηεξηθήο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ θνηλνπνίεζε επίζεκσλ έληππσλ 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ξχπαλζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θάπνηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, φπσο ην πξφηππν ISO 14001. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 σο πξνο ηνλ ξφιν θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Πξνηχπνπ ζηε βηνκεραλία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 7 θεθάιαηα πνπ ην θαζέλα απνηειεί θνκκάηη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο ζην πεδίν ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ην πψο 

ζηαδηαθά νδεγήζεθαλ απηέο ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη ηα 

πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Γίλεηαη επίζεο, αλαθνξά ζηα πξφηππα 

πνηφηεηαο ISO, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO14000. Αθφκε, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ Κνηλνηηθφ Καλνληζκφ EMAS, θαζψο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

ελφο νξγαληζκνχ. 

Δλ ζπλερεία ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πξφηππν ISO14001. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξνπζηάδνληαη νη Όξνη θαη Οξηζκνί 

ηνπ Πξνηχπνπ, θαζψο θαη νη Απαηηήζεηο ηνπ (γεληθέο, λνκηθέο θαη άιιεο), γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ζηνλ έιεγρν εγγξάθσλ, ζηνλ έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ εηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Σέινο, εμεηάδνληαη ηα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απφ έλαλ νξγαληζκφ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ISO14001 ζηε βηνκεραλία 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ππφ 

εμέηαζε βηνκεραλίαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
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θαη δίλνληαη νη θαηαλαιψζεηο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαπζίκσλ, λεξνχ θαη 

ελέξγεηαο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα παξαγφκελα απφβιεηα (αέξηνη 

ξχπνη, ζηεξεά κε επηθίλδπλα θαη επηθίλδπλα απφβιεηα, πγξά απφβιεηα) θαη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζήο ηνπο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ISO14001 ζηελ εμεηαδφκελε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, κε ζηνηρεία πνπ δίλνληαη 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο, ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ελ ιφγσ 

βηνκεραλίαο, ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηεο, θαζψο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

ζθνπνχο  θαη ζηφρνπο ηεο.   

ην πέκπην θεθάιαην κέζσ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κεραλψλ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ Θεβψλ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πεξηβαιινληηθά KPI’s ηεο εηαηξίαο ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ. 

Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θ. Φνχληε Μαξία, Καζεγήηξηα ηεο ρνιήο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ θαη επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Γηαλλφπνπιν 

Γεκήηξην, ΔΓΗΠ ηνπ Σνκέα Θεξκφηεηαο ηεο ρνιήο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ 

ΔΜΠ, γηα ηε ζπκβνιή θαη βνήζεηά ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

 

Summary 

During the last years, it is observed a raising public awareness towards new 

patterns of behavior, which reinforce the need to protect the environment worldwide 

(Afisco, 1997). In their turn, the enterprises proceeded to the development of internal 

environmental strategy and to the publication of official documentation, in order to 

comply with the prescribed limits of pollution, by applying an Environmental 

Management System, such as ISO 14001. 

The goal of this thesis is to present the specifications of the International Standard 

ISO 14001: 2004 (its role and requirements), as well as the application of this 

standard in the Greek industry CABLEL S.A. 
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The thesis consists of seven chapters, each one of them consists a part of the 

whole object that is examined.  

More specifically, the first chapter is the introduction of the thesis and describes 

the changes in the field of modern enterprises and how they were gradually led to the 

adoption of quality standards. 

The second chapter examines the Environmental Quality Standards and the 

Environmental Management Systems. There is also a reference to the ISO quality 

standards, with particular emphasis on the group of standards ISO14000. Furthermore, 

there is a reference to the European Community Regulation EMAS and the 

advantages of implementing an Environmental Management System and the 

certification of an organization. 

Thereafter, the third chapter makes a presentation of the standard ISO14001: its 

history, its Terms and Definitions, its Requirements (general, legal and other). It is 

also made a reference to the implementation and maintenance of the standard, the 

control of the documents, the control of its implementation and the response to 

emergency situations. Finally, in this chapter are examined the benefits of the 

adoption of the ISO14001 standard by an organization.  

The fourth chapter presents the implementation of the ISO14001 in the Greek 

industry CABLEL S.A. First of all, they are given the general data of the industrial 

plant. Then, it is made a description of the production process and it is given the 

consumption of raw and final materials, fuel, water and energy. They are also 

presented in detail all the waste produced (air pollutants, solid non-hazardous and 

hazardous waste, liquid waste) and their management system. Finally, they are 

presented the implementation processes of the ISO14001 standard in the industrial 

plant, with data given for the management system, the environmental policy, the 

environmental aspects and environmental objectives and targets of the industry. 

The fifth chapter presents the attempt to calculate the energy consumption of the 

equipment of the Thebes plant of the company. This is done through the installed 

power of the engines and the supportive industrial equipment and their runtime. 

The sixth chapter presents the environmental KPI's company in the past five years and 

an assessment of its environmental performance and progress during this period of 

time.  

Finally the thesis is completed in the seventh chapter in which all the conclusions 

are presented. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έρεη θαζηεξσζεί 

σο βαζηθφ θξηηήξην θαηαλαισηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Matias, 

2002), δεδνκέλνπ φηη νη θαηαλαισηέο παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθνί γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε ζεσξνχλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ζηηο επηινγέο ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο απηή ηελ αιιαγή ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκφζηεθαλ ζηα λέα δεδνκέλα, φπνπ ε πνηφηεηα 

ζεσξείηαη ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Έηζη, πξνρψξεζαλ ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθήο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επίζεκσλ έληππσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ξχπαλζεο θαη ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο (.Γ.Π.), φπσο ην πξφηππν ISO 14001.  

Χο χζηεκα Γηαρείξηζεο/ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο νξίδεηαη “ε νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, δηεξγαζηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επαξθή δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο” (ISO 8402) ή απινχζηεξα, ε νξγάλσζε, ηα 

αλαγθαία κέζα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Σν χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απνηειεί κηα πγηή 

κνξθή δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεί ην θαιχηεξν κέζν γηα λα παξαρζεί ην πξντφλ 

ζσζηά, θαηαλέκνληαο νκνηφκνξθα ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ππεπζχλνπο. 

Σα πξφηππα πνηφηεηαο ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα είλαη απιά θαη θαηαλνεηά απφ 

ην ρξήζηε, είλαη γεληθεπκέλα σο πξνο ηε θχζε ηνπο θαη αθνινπζνχλ έλα ινγηθφ θαη 

εχθνια θαηαλνεηφ ζρήκα. Κάζε νξγαληζκφο είλαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε θαη 

ππάξρεη επειημία ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ, πξνζαξκφδνληαη δειαδή 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο (Κσηζίδεο, 2009) . 

Ζ θηινζνθία ησλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο ISO 9000 είλαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ζηαζεξήο πνηφηεηαο θαη λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, αθφκε θαη λένη εξγαδφκελνη. Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε είλαη ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ππεπζπλφηεηεο, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαξθή 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ην ISO 14000 δεηείηαη απφ θάζε επηρείξεζε λα επαλεθηηκήζεη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ηεο απφςεηο θαη ζέζεηο, λα θαζηεξψζεη ηνπο δηθνχο ηεο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, λα δεζκεπζεί γηα πην επαξθείο δηαδηθαζίεο, 

θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν 

πιενλέθηεκα ηνπ ISO 14001 είλαη φηη πεξηιακβάλεη έλα ζσζηά δνκεκέλν απφ άπνςε 

πιεξνθνξηψλ θαη πιεξφηεηαο παξάξηεκα. Ζ αθηίλα δξάζεο ηνπ ISO 14001 είλαη 

πνιχ κεγάιε θαη ελδείθλπηαη γηα εηαηξείεο φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ. 

Κάζε νξγαληζκφο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ, επηθέξεη θάπνηα πεξηβαιινληηθή επίπησζε, αθφκα θαη αλ απηή είλαη ειάρηζηε. Ζ 

επίπησζε απηή αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δειαδή ζηελ θαηαλάισζε 

θπζηθψλ πφξσλ ή/θαη κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. πγρξφλσο παξάγεη θαη κηα 

πνζφηεηα απνβιήησλ. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην ν νξγαληζκφο λα θαηαλνεί ηε 

ζεκαζία θαη ζνβαξφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί. Ζ 

παξαπάλσ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαζηζηά επηηαθηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε λα 

κειεηήζεη ηξφπνπο, ψζηε λα ηε δηαρεηξηζηεί, λα ηελ ειέγμεη θαη λα ηελ κεηψζεη ζην 

ειάρηζην δπλαηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκηζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Μφιηο ην πεηχρεη απηφ, άιιεο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο κέρξη ηφηε επηπηψζεηο, γίλνληαη ην 

λέν αληηθείκελν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, μεθηλψληαο λέν θχθιν εξγαζηψλ 

βειηίσζεο, κε ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Κεθάιαην 2: Πξόηππα Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη 

πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

 

2.1 Ζ γέλλεζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε πνπ εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε παξάιιειε 

θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ απαηηεί ηε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο εξγαιείσλ 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Μηα ζεηξά απφ γεγνλφηα θαη εμειίμεηο φπσο: ε 

ελεξγεηαθή θξίζε, ην ζεκαληηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αηπρεκάησλ, νη απμαλφκελεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

θαηαλαισηψλ θαη θνηλσληψλ, νδήγεζαλ ηηο κεγάιεο θπξίσο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο δχζεο ζηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

κνηάδνπλ κε ηηο δνκέο πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν «πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο» (ΓΠ). 

Με ηνλ φξν «Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε» νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

νη νξγαληζκνί εθηηκνχλ κε έλα κεζνδνινγηθφ ηξφπν ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε, νχησο ψζηε λα ηηο 

ειαρηζηνπνηήζνπλ. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ε πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Καξάκπεια, 2001). 

Έλα ΓΠ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο δνκέο, δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο, πφξνπο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Έλα απνηειεζκαηηθφ ΓΠ βαζίδεηαη πάλσ ζηηο ηδέεο 

ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη είλαη νπζηαζηηθά κηα επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζε κηα επηρείξεζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ εηζάγνληαη ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηε δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 
2.2 Πξόηππα Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο 

Σα πξφηππα (standards) είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα «εξγαιεία» δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Καζηεξψζεθαλ γηα λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλζξψπηλε πγεία, θαζνξίδνληαο ηα κέγηζηα επηηξεπηά επίπεδα ξχπαλζεο. Αξρηθά, νη 
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ηερληθέο θαη νη κέζνδνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηέηνησλ κέγηζησλ επηηξεπηψλ 

ζπγθεληξψζεσλ θαζηεξψζεθαλ απφ ηνπο πγηεηλνιφγνπο ρψξσλ εξγαζίαο γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη απαζρνινχκελνη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Αξγφηεξα, φκνηεο 

κέζνδνη εθαξκφζηεθαλ γηα λα δηαηππψλνληαη νη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ αέξα, 

ηα επηθαλεηαθά λεξά, ην ρψκα, ην πφζηκν λεξφ θαη ηα ηξφθηκα. 

Ζ βάζε γηα λα θαζηεξσζεί έλα πξφηππν είλαη ε θαζνδεγεηηθή ηηκή (guideline). Ζ 

ηηκή απηή είλαη κηα εθηίκεζε ηεο αλψηαηεο επηηξεπηήο ζπγθέληξσζεο, ε νπνία 

εγγπάηαη κηα ινγηθή πνηφηεηα ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ εθηίκεζε 

απηή βαζίδεηαη ζε κηα θξηηηθή ζεψξεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ θαη ζπλαθψλ 

ηνμηθνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ νπζηψλ ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ην πεξηβάιινλ. Οη θαζνδεγεηηθέο ηηκέο ηίζεληαη 

απφ δηεζλείο νκάδεο εηδηθψλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO – World Health Organisation) 

θαζηέξσζε ηηο θαζνδεγεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ αέξα ην 1987 θαη γηα ην λεξφ ην 1985. Ζ 

Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Ζ.Π.Α εγείηαη ζηελ θαζηέξσζε 

θαζνδεγεηηθψλ ηηκψλ γηα ην πεξηβάιινλ (Καξβνχλεο, 2003). 

Σν πξφηππν είλαη κηα ζηαζεξή ηηκή (value) πνπ ηίζεηαη απφ θάπνηα αξρή, γεληθά 

ππνθείκελε ζε λνκηθέο ξπζκίζεηο, πνπ θαζνξίδεη ηε κέγηζηε επηηξεπηή ζπγθέληξσζε 

κηαο νπζίαο ζε ηξφθηκν, ζε λεξφ, ζε αέξα ή ζε έδαθνο ή ηε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε 

πνπ ζπληειείηαη απφ έθζεζε ζε έλαλ άιιν πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα. Γεληθά, έλα 

πξφηππν θαζηεξψλεηαη κε βάζε κηα θαζνδεγεηηθή ηηκή, αιιά ιακβάλνληαη επίζεο 

ππφςε ηερληθνί, θνηλσληθνί ή πνιηηηθνί παξάγνληεο (Καξβνχλεο, 2003). 

Κάπνηα βαζηθά ζέκαηα, ηα νπνία πξνζεγγίδνληαη θαηά ηελ θαζηέξσζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ, είλαη ηα αθφινπζα (Καξβνχλεο, 2003): 

• θνπφο ζεζπίζεσο πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ.  

• Δχξνο θάιπςεο απηνχ ηνπ ζθνπνχ απφ ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

• Καηαιιειφηεηα επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ ζεκεξηλψλ πξνηχπσλ 

(παγθφζκην, εζληθφ, ηνπηθφ, πξνζσπηθφ). 

• Μέηξα γηα πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζεζπίζεσο ησλ πξνηχπσλ.  

• Πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηξφπνο επηινγήο ηνπο.  
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• Ρφινο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ άιισλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν.  

• Δχξνο ηνπ ξφινπ ηεο δηθαηνζχλεο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. 

• Ρφινο ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο ζηε ζέζπηζε θαη 

αλαζεψξεζε ησλ πξνηχπσλ. 

• Καηαιιειφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο αληίιεςεο ηεο ηνμηθφηεηαο, ηεο 

νηθνινγηθήο αλνρήο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηεξγαζηψλ, σο βάζε γηα ηε 

ζέζπηζε αξηζκεηηθψλ πξνηχπσλ. 

• Δχξνο αλαιήςεσο επζχλεο γηα ζέζπηζε πξνηχπσλ φηαλ ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ επηζηεκνληθήο γλψκεο θαη δεκφζηαο απνδνρήο.  

• Πξνζπάζεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δεκφζηαο 

απνδνρήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

• Δπξχηεξε απνδνρή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη επαηζζεζηψλ. 

• Δληνπηζκφο ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ πξφβιεςεο ησλ αβεβαηνηήησλ.  

• Υξφλνο θαη ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο πξνιεπηηθήο αξρήο. 

• Αλάδεημε ζρέζεο κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ απφ ηε ξχπαλζε θαη επίπεδσλ 

θηλδχλσλ απφ άιια αίηηα.  

• Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ έιεγρνπ ηεο ξχπαλζεο. 

 

2.3 Πξόηππα ISO 

 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο ISO (International Organisation for 

Standardisation), είλαη κηα δηεζλήο νκνζπνλδία ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ πξνηχπσλ, 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 160 ρψξεο. Ο ISO απνηειείηαη απφ 180 

πεξίπνπ Σερληθέο Δπηηξνπέο. Κάζε Σερληθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα έλαλ απφ 

ηνπο πνιινχο ηνκείο εμεηδίθεπζεο. Σν αληηθείκελν ηνπ ISO είλαη λα πξνσζήζεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ησλ ζπλαθψλ παγθφζκησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

ζηε ζθαίξα ησλ πλεπκαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο εξγαζίαο ηνπ ISO δεκνζηεχνληαη σο 

δηεζλή πξφηππα. 
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Σε δεθαεηία ηνπ ’80 ν ISO δεκηνχξγεζε έλα κνληέιν πνηφηεηαο γχξσ απφ πέληε 

βαζηθνχο ππιψλεο (ISO 9000 – ISO 9004) πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Με ηελ πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζέηεη o 

ISO, πξνάγεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

(Νηειήο). πγθεθξηκέλα έρεη εμαθξηβσζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη 

επηδίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζε θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο, έρνπλ θαιχηεξε αίζζεζε γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο πνηφηεηαο, 

βειηηψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνπλ ηηο απψιεηεο απφ αλαπνηειεζκαηηθέο δηεξγαζίεο. 

Δπηπιένλ, ηα πξφηππα ηνπ ISO παξέρνπλ έλα θνηλφ, παγθφζκην παξαλνκαζηή γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ. 

Ίζσο ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε πξέπεη λα πηνζεηεί ηα 

πξφηππα ηνπ ISO είλαη ν δπλεηηθφο αληίθηππνο πνπ ζα έρεη απηή ε ελέξγεηα απφ ηε 

ζθνπηά ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπο γηα λα ρηίζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηελ αγνξά. Αλ νη επηρεηξήζεηο 

ζήκεξα επηδεηνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ηφηε 

ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ θαη πψιεζεο ε πηζηνπνίεζε ζα ηνπο θέξεη έλα βήκα πην θνληά 

ζηνλ πειάηε ηνπο, ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εληππσζηάδεηαη ζην άθνπζκα θαη 

ζηελ επεμήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο απφ έλαλ παγθφζκην νξγαληζκφ έιεγρνπ θαη 

πνηφηεηαο. 

Σν πην γεληθφ, ην ISO9000, παξέρεη νξηζκνχο θαη έλλνηεο, θαη εμεγεί ηνλ ηξφπν 

επηινγήο ησλ standards γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο. Σν ISO9001 αθνξά 

ζε φιεο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ. Σν ISO9002 αθνξά ζε επηρεηξήζεηο 

ρεκηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ ζρεδηάδνπλ ην πξντφλ θαη δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηά 

ηελ πψιεζή ηνπ. Σν ISO9003 αθνξά ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηα θαηαζηήκαηα θαη 

ηνπο παξφρνπο κηθξνυπεξεζηψλ. Σέινο, ην ISO9004, ην πην ζεκαληηθφ απφ πιεπξάο 

κάξθεηηλγθ νιηθήο πνηφηεηαο, αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηα ζπζηήκαηα 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ηε ζπλνπηηθή έθζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε 

(Νηειήο). 

Γεληθά, ε πηζηνπνίεζε θαηά ISO είλαη ζεκαληηθή γηα δπν βαζηθνχο ιφγνπο: νη 

πειάηεο ηε δεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη δίλεη θίλεηξα ζηελ επηρείξεζε λα 

βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. 
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Σν 1993, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) θαζηέξσζε ηελ Σερληθή 

Δπηηξνπή 207, ε νπνία θαη νξίζηεθε ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ISO/TE 207 απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζεηξάο ISO 14000, ε νπνία δεκηνχξγεζε ππνεπηηξνπέο (SC) θαη νκάδεο 

εξγαζίαο (WG) κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξνηχπσλ θαη ηελ έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

• SC1 πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (EMS).  

• SC2 Πεξηβαιινληηθέο Δπηζεσξήζεηο (EA&RI).  

• SC3 Πεξηβαιινληηθή Δπηζήκαλζε (EL).  

• SC4 Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (EPE).  

• SC5 Δθηίκεζε Κχθινπ Εσήο (LCA).  

• TCG Όξνη θαη Δπεμεγήζεηο (T&D).  

• WG1 Πεξηβαιινληηθέο Απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ γηα ηα Πξντφληα 

 (Καηαξγήζεθε).  

• WG2 Γαζνινγία (Καηαξγήζεθε).  

• WG3 Πεξηβαιινληηθφ ρέδην (Καηαξγήζεθε).  

• WG4 Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία (EC).  

• WG5 Κιηκαηηθή Αιιαγή.  

 

Ζ ΣΔ 207 εξγάζηεθε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ρξήζηκσλ θαη εχρξεζησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ γηα επηρεηξήζεηο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ζε ρψξεο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ 

αλάπηπμεο. Απηά ηα πξφηππα, ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή κηαο 

απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζην ζεκεξηλφ εμειηζζφκελν, 

δπλακηθφ θαη αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Σν 1996, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO), έρνληαο ήδε εηζάγεη ηε 

ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαβιέπνληαο ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εμέδσζε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ISO 14000, κε ζθνπφ λα παξάζρεη 

έλα πιαίζην - ζχζηεκα κε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Οη δχν ζεηξέο πξνηχπσλ 

ISO 9000 θαη ISO 14000 εκθαλίδνπλ νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή ζεψξεζε ησλ 

ζεκάησλ πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο αληίζηνηρα, θαη έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία 

εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ζε κία επηρείξεζε.  
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Σν πξφηππν ISO 9000 αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή 

κηαο δηεξγαζίαο, αιιά δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ θάπνηεο 

ελέξγεηεο ζην πεξηβάιινλ. Γη' απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθε ε ζεηξά πξνηχπσλ 

ΗSΟ14000, απφ ηα νπνία ην ISO 14001 (Environmental Management Systems-

Specification with guidance for use) απνηειεί ην πιένλ δηαδεδνκέλν, δηεζλέο πξφηππν 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, είλαη έλα νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο θάζε κνξθήο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

 

2.4 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

2.4.1 Ση είλαη ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο (ΓΠ) 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο νινέλα απμαλφκελεο νηθνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, νη 

απαηηήζεηο γηα βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ επηβάιινληαη, 

είηε απφ εμσγελείο παξάγνληεο (ζπκκφξθσζε πξνο ηελ φιν θαη απζηεξφηεξε 

λνκνζεζία, ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαηαλαισηψλ θαη θνηλνχ), 

είηε απφ ελδνγελείο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Ζ 

αλάγθε γηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ). 

Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ην ηκήκα ηνπ γεληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεδηαζκνχ, ππεπζπλφηεηεο, πξαθηηθέο θαη πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε, πινπνίεζε, 

ζπλερή αμηνιφγεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ελφο νξγαληζκνχ  

(Αξαβψζεο, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

(ΓΠ) είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν κηα εηαηξεία ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

πξντφληα θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνμελνχλ ή ζα κπνξνχζαλ λα πξνμελήζνπλ 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ  

επηπηψζεσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ηξφπνη βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο (http://www.qualitypath.gr/iso14000.html): 

1. Μείσζε ηεο ζπαηάιεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη πιηθψλ 

http://www.qualitypath.gr/iso14000.html
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2. Αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ 

3. Γηαρσξηζκφο απνβιήησλ θαη αλαθχθισζή ηνπο 

4. Μείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

5. Μείσζε θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ 

6. Δμνηθνλφκεζε λεξνχ 

7. Υξήζε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξψησλ πιψλ 

8. Αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο 

9. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νξζέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

10. ρέδηα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (δηαξξνέο, αηπρήκαηα, ππξθαγηά 

θ.α.) 

θνπφο ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε ζπλερφκελε 

βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ελφο νξγαληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη:  

 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Ζ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  

 Ζ βειηίσζε, πξφιεςε θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο, ζε ηζνξξνπία κε ηε 

θχζε θαη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σα ΓΠ κπνξεί λα είλαη επίζεκα θαη πξνζσπνπνηεκέλα, φπσο ην ISO 14001 θαη 

ην ΔΜΑS, ή κπνξεί λα είλαη αλεπίζεκα, φπσο έλα εζσηεξηθφ πξφγξακκα 

ειαρηζηνπνηήζεσο ησλ απνβιήησλ ή κε γξαπηνί ηξφπνη θαη κέζνδνη, κε ηα νπνία έλαο 

νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Σα ΓΠ 

ζρεηίδνληαη πάξα πνιχ κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο είλαη 

κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε κηα ζπζηεκηθή θαη θπθιηθή δηεξγαζία ζπλερνχο 

βειηίσζεο(Καξβνχλεο, 2003). 

 

2.4.2 Μεζνδνινγία εθαξκνγήο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

αθνινπζνχληαη ηα εμήο ηα ζηάδηα: 

• Αλάιπζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (αλαιχνληαη νη κέζνδνη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, νη πεξηβαιινληηθέο ηεο επηδφζεηο θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ ηεο ζεκάησλ, θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο) 

• Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία (εληνπίδεηαη θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη ε 

Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε) 

• Αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ΠΔΠ (αλάπηπμε γεληθψλ αξρψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε) 

• Δμεηδίθεπζε ηφρσλ θαη Πξνγξακκάησλ (θαηαγξάθνληαη νη εηήζηνη ζηφρνη 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε) 

• Μέηξα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε ζπκθσλία κε ηηο Ννκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο) 

• ρέδηα αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ (πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη αλάπηπμε κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο) 

• Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηειερψλ θαη Πξνζσπηθνχ 

• Γνθηκαζηηθή Δθαξκνγή ηνπ ΠΔΓ 

• Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο θαη Αλαζθφπεζε 

• Πηζηνπνίεζε απφ θνξέα 

 

 
2.4.3 Ζ ζεηξά πξνηύπσλ ISO 14000 

 

Σα ISO 14000 είλαη κηα ζεηξά δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δίλαη ε πξψηε ηέηνηα ζεηξά πξνηχπσλ πνπ επηηξέπεη ζε νξγαληζκνχο 

απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν λα επηδηψθνπλ πεξηβαιινληηθέο πξνζπάζεηεο θαη κέηξα 

απφδνζεο, αλάινγα κε ηα δηεζλψο ηζρχνληα θξηηήξηα. Σν ΗSO 14000 απνηειεί κία 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη είλαη έλα δηεζλέο 

πξφηππν κε ηζρχ εληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ.  

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο ηππνπνίεζεο ISO ζέζπηζε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 

14000 ην 1996. Σα πξφηππα απηά αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ 

ηππνπνίεζεο CEN θαη αληηθαηέζηεζαλ ηα εζληθά πξφηππα ησλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δηθφλα 2.4.3-1) 
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Δηθόλα 2.4.3-1: Δμέιημε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14000  
                 (Πηγή: http://greenleansolutions.com/resources/ISO14001.pdf) 

 

 

Ζ ζεηξά ησλ πξνηχπσλ ISO 14000 πεξηιακβάλεη:  

 πξφηππα δηαδηθαζηψλ (ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο, αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ) θαη  

 πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζε πξντφληα (αλάιπζε θχθινπ δσήο, νηθνινγηθή 

αλαθνξά, πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ζηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ) 

θαη ρσξίδεηαη ζε 7 θαηεγνξίεο (Δηθφλα 2.4.3-2):  

 πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: 14001, 14004  

 Έιεγρνο .Π.Γ.: 19011 (αληηθαηέζηεζε ην 14011) 

 Αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ: 14030  

 Πεξηβαιινληηθή Αλαθνξά: 14020, 14021, 14022, 14023, 14024, 14025  

 Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο: 14040, 14041,14042, 14043  

 Λεμηιφγην πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 14050  

 Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ζηα πξφηππα ησλ πξντφλησλ: 14062, 14064  

 Πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία: 14063  

(http://www.bulltek.com/English_Site/ISO_14000%20Introduction_English/ISO_140

00_Advancing/iso14000_family/iso14000_family.html) 

 
 

http://www.bulltek.com/English_Site/ISO_14000%20Introduction_English/ISO_14000_Advancing/iso14000_family/iso14000_family.html
http://www.bulltek.com/English_Site/ISO_14000%20Introduction_English/ISO_14000_Advancing/iso14000_family/iso14000_family.html
http://www.bulltek.com/English_Site/ISO_14000%20Introduction_English/ISO_14000_Advancing/iso14000_family/iso14000_family.html
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Δηθόλα 2.4.3-2: Ζ νκάδα πξνηχπσλ ISO 14000 
                                (Πηγή: http://eurompm.wikispaces.com/U3004) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεηξά ISO 14000 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξφηππα 

(Καξβνχλεο, 2003): 

14001 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Πξνδηαγξαθέο κε νδεγίεο γηα 

ρξήζε 

14002 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Οδεγίεο γηα εηδηθά δεηήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

14004 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Γεληθέο νδεγίεο γηα ηηο αξρέο, ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερληθέο 

14010 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Γεληθέο αξρέο πεξηβαιινληηθήο 

ειεγθηηθήο (αληηθαηαζηάζεθε από ην 19011) 
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14011 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Γηαδηθαζίεο ειεγθηηθήο, κέξνο 1: 

ειεγθηηθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (αληηθαηαζηάζεθε από 

ην 19011) 

14012 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Κξηηήξηα πξνζφλησλ γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ειεγθηέο (αληηθαηαζηάζεθε από ην 19011) 

14015 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο - Πεξηβαιινληηθή ειεγθηηθή ζε 

ηνπνζεζίεο θαη νξγαληζκνχο (EASO) 

14020 Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε θαη Αλαθνηλψζεηο - Γεληθέο Αξρέο 

14021 Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε θαη Αλαθνηλψζεηο - Απηνδηαθήξπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ - Όξνη θαη Οξηζκνί 

14022 Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε θαη Αλαθνηλψζεηο - Απηνδηαθήξπμε 

Πεξηβαιινληηθψλ Απαηηήζεσλ - χκβνια 

14023 Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε - Απηνδηαθήξπμε πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ -

Μεζνδνινγίεο Γνθηκψλ θαη Δπαιεζεχζεσο. 

14024 Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε θαη Αλαθνηλψζεηο - Πεξηβαιινληηθή ήκαλζε 

Σχπνπ Η - Καζνδεγεηηθέο Αξρέο θαη Γηαδηθαζίεο 

14031 Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθήο Απφδνζεο - Οδεγίεο 

14032 Σερληθή Έθζεζε Σχπνπ ΗΗΗ - Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε – Αμηνιφγεζε 

Πεξηβαιινληηθήο Απφδνζεο - Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 14031 

14040 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο - Αξρέο θαη Πιαίζην 

14041 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο - Αλάιπζε Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ ζηνλ Κχθιν 

Εσήο 

14042 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο - Δθηίκεζε ησλ Δπηπηψζεσλ 

14043 Δθηίκεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο - Δξκελεία 

14049 Σερληθή Έθζεζε Σχπνπ ΗΗΗ – Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε – Αλάιπζε Κχθινπ 

Εσήο –Παξαδείγκαηα γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ISO 14041 

14050 Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε – Όξνη θαη Οξηζκνί 

14061 Σερληθή Έθζεζε Σχπνπ ΗΗΗ – Οδεγίεο γηα βνήζεηα ζηνπο Γαζηθνχο 

Οξγαληζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ ISO 14001 θαη ηνπ ISO 14004 
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2.4.3.1 Σν ISO 14001 

 

Σν ISO 14001 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο 14000θαη εμεηδηθεχεη ηηο απαηηήζεηο 

ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα εζεινληηθφ 

πξφηππν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ γηα ηελ Πξνηππνπνίεζε ζηε 

Γελέβε. Σν ISO 14001 πξννξίδεηαη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηα 

κεγέζε ησλ νξγαληζκψλ θαη λα ζπκβηβάδεη πνηθίιεο γεσγξαθηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ηνπ ISO 14001 θαη ησλ άιισλ πξνηχπσλ 

ηεο ίδηαο ζεηξάο είλαη λα ζηεξίμνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ πξφιεςε 

ηεο ξχπαλζεο ζε αξκνλία κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο (Καξβνχλεο, 

2003). 

Σν ISO 14001 εθαξκφδεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα βειηηψλεη θαη 

λα επηδεηθλχεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ απφδνζε ζε άιινπο, κέζσ ηεο παξνπζίαο ελφο 

πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Με εμαίξεζε ηελ 

απαηηνχκελε δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε θαη ηε δέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ην ISO 14001 δελ θαζνξίδεη απαηηήζεηο 

πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. Πξνδηαγξαθεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο, πνπ αλ ηεξεζνχλ ζσζηά, ζα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε, 

κεηψλνληαο ηηο επηπηψζεηο ηνπο.  

Σν πξφηππν ISO 14001, αλαθέξεηαη ζε κία θπθιηθή δπλακηθή δηεξγαζία, 

κέζσ ηεο νπνίαο, ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη, ειέγρεη θαη αλαζθνπεί. 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, κε ην ζρεδηαζκφ ελφο ΠΓ ζε κία επηρείξεζε, 

θαζνξίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή, νη πεξηβαιινληηθνί αληηθεηκεληθνί 

ζθνπνί θαη ζηφρνη θαη παξάιιεια ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηφζν νη λνκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο, φζν θαη νη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ΠΓ, ζχκθσλα κε ην 

ISO 14001, είλαη ηα εμήο: 

α) Πεπιβαλλονηική Πολιηική: Ο νξγαληζκφο δηαηππψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ 

πνιηηηθή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζήο ηνπ, ηφζν γηα 

δηαξθή βειηίσζε θαη πξφιεςε ξχπαλζεο, φζν θαη γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηε ζρεηηθή 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο.  
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β) Σσεδιαζμόρ: Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απνηειεί γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

επηρείξεζε έλα βήκα πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, 

βαζηδφκελε ζηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 Πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία(εο) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ.  

 Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα λα εληνπίδεη θαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπ.  

 Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη 

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί ηεθκεξησκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, ζε θάζε ζρεηηθή ιεηηνπξγία θαη επίπεδν 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πξφγξακκα(ηα) πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Ο νξγαληζκφο εγθαζηζηά θαη δηαηεξεί πξφγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.  

γ) Δθαπμογή και λειηοςπγία: Σα επηκέξνπο ζηάδηα εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνηχπνπ πεξηγξάθνπλ πψο ν νξγαληζκφο ζα επηηχρεη ζπλερή βειηίσζε ζηελ πξάμε: 

 Γνκή θαη επζχλεο  

Οη ξφινη, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη, ηεθκεξηψλνληαη θαη 

γλσζηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε.  

 Δθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε, ηθαλφηεηα  

Ο νξγαληζκφο πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ εθηειεί έξγν ζρεηηθφ κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Καζηεξψλνληαη θαη δηαηεξνχληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ.  
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 Δπηθνηλσλία  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή επηθνηλσλία.  

 Σεθκεξίσζε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Με ηελ απαίηεζε απηή, ν νξγαληζκφο θαιείηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (γξαπηή ή ειεθηξνληθή), κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη θαηεχζπλζε σο πξνο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

θαη πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπο.  

 Έιεγρνο εγγξάθσλ  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν.  

 Δπηρεηξεζηαθφο έιεγρνο  

Ο νξγαληζκφο θαζνξίδεη ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηα 

ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη επηπηψζεηο θαη δεκηνπξγεί 

ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, φπνπ ε απνπζία ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απνθιίζεηο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ή ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. 

 Δηνηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αηπρεκάησλ θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

αληίδξαζεο ζε απηά, θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε απηέο.  

δ) Έλεγσορ και διοπθυηικέρ ενέπγειερ: ε απηφ ην ζεκείν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο, κε 

ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο ειέγρεη δηαξθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ζηελ επίηεπμε βειηίσζεο ηεο απφδνζεο.  

 Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

φισλ ησλ ζεκάησλ - θιεηδηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ απφδνζεο.  
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 Με ζπκκφξθσζε, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζην ΠΓ.  

 Αξρεία  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, 

δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ αξρείσλ. Σα αξρεία απηά 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αξρεία εθπαίδεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

επηζεσξήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ.  

 Δπηζεψξεζε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Ο νξγαληζκφο θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί πξφγξακκα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο.  

ε) Αναζκόπηζη από ηη διοίκηζη: Μία βαζηθή νδφο, κέζσ ηεο νπνίαο ν νξγαληζκφο 

επαλεμεηάδεη θαη βειηηψλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη ε δηεμαγσγή ηεο 

αλαζθφπεζεο ηνπ ΠΓ θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζή ηνπ.  

 
 
Δηθόλα 2.4.3.1-1: ηάδηα εθαξκνγήο ηνπ ISO 14001 
(http://www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf_dissertations/2011/Chan_Cheuk-Yan_2011.pdf) 

 

Σα αλσηέξσ ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ 17 ζηνηρεία, κε βάζε ηα βήκαηα «ρεδίαζε, 

Κάλε, Έιεγμε, Γξάζε), ηα νπνία είλαη (Υαηδεδάθεο, 2003):  

http://www.uea.ac.uk/env/all/teaching/eiaams/pdf_dissertations/2011/Chan_Cheuk-Yan_2011.pdf
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 Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή- Έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή  

 Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο – Αλαγλψξηζε φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ  

 Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο – Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί  

 Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί – Γεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

θαηαζηαηηθνχ γηα ηνλ νξγαληζκφ ζε ελαξκφληζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή θαη ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ  

 Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο – ρέδην δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ  

 Γνκή θαη ππεπζπλφηεηα – Γεκηνπξγία ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ θαη εχξεζε 

απαηηνχκελσλ πφξσλ  

 Δθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επάξθεηα – Μέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο  

 Δπηθνηλσλία – Γηαδηθαζίεο γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα  

 Έγγξαθα .Π.Γ. – Γηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ κέζα ζην .Π.Γ.  

 Έιεγρνο εγγξάθσλ – Γηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο – Αλαγλψξηζε, ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε ελαξκφληζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο 

 Δηνηκφηεηα ζε έθηαθηε πεξίπησζε θαη δξάζε – Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ 

έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο ή άκεζεο 

αληαπφθξηζεο  

 Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε – Έιεγρνο ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ  

 Με - ζπκκφξθσζε θαη πξνιεπηηθέο δξάζεηο – Αλαγλψξηζε θαη δηφξζσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ  

 Αξρεία – Γηαηήξεζε ησλ αξρείσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ .Π.Γ.  

 Έιεγρνο .Π.Γ. – Πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Π.Γ.  
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 Γηαρεηξηζηηθή αλαζθφπεζε – Πεξηνδηθή αλαζθφπεζε ηνπ .Π.Γ. κε έκθαζε 

ζηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ.  

Σν ISO14001 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα: 

 Δγθαηαζηήζεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο.  

 Γηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή.  

 Δπηδεηθλχεη απηή ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.  

 Αλαδεηήζεη πηζηνπνίεζε ηνπ ΠΓ απφ εμσηεξηθφ θνξέα.  

 Γλσζηνπνηήζεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην δηεζλέο πξφηππν.  

 

Μεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο (εμσηεξηθφο 

θνξέαο) ζπγθξνηεί Οκάδα Δπηζεψξεζεο, επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο πξνο 

πηζηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαη εθφζνλ αμηνινγεζνχλ ζεηηθά, εθδίδεη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο.  

 

2.4.4 Κνηλνηηθό ύζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνύ Διέγρνπ 

EMAS 

 

Δθηφο απφ ην ISO 14001 πνπ απνηειεί ην κφλν δηεζλέο πξφηππν, ππάξρνπλ 

θαη άιια πξφηππα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ιεηηνπξγηθφ χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ). Απφ ηα πξψηα θαη πην αλαγλσξηζκέλα ηέηνηα πξφηππα 

είλαη ην EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), έλαο θαλνληζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνχ ειέγρνπ 

(EMAS) είλαη έλα δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαζψο θαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ην πηνζέηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993 κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζκ.1836/93, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L168/10-7-93). Ο θαλνληζκφο απηφο αθνξνχζε ζηελ 

εθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζην θνηλνηηθφ 

ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνχ ειέγρνπ (EMAS). Σν ζχζηεκα 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Απξίιην ηνπ 1995 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2001. 
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Ο θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζκ.1836/93 θαηαξγήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ.761/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 19
εο 

Μαξηίνπ 2001 «γηα ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή νξγαληζκψλ ζε 

θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνχ ειέγρνπ (EMAS)» πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L114/24-04-

01). 

ηφρνο ηνπ λένπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη 

νηθνινγηθνχ ειέγρνπ (EMAS) είλαη ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

νξγαληζκψλ φισλ ησλ ηνκέσλ κέζσ: 

 Σεο θαηάξηηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο.  

 Σεο αληηθεηκεληθήο θαη πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.  

 Σεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

νξγαληζκψλ.  

 Σεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Ζ δηεχξπλζε ηνπ EMAS απφ ηνπο βηνκεραληθνχο θαη θαηαζθεπαζηηθνχο ηνκείο, 

ηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά θάιππηε (γηα παξάδεηγκα βηνκεραλία ηξνθίκσλ, 

πθαζκάησλ, δεξκάησλ, θαπλνχ, πνηψλ, μχινπ, ραξηηνχ, θαπζίκσλ, ρεκηθψλ, 

πιαζηηθψλ), πξνο φινπο ηνπο νξγαληζκνχο κε πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

(ηνπξηζκφο, δεκφζηα δηνίθεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

κεηαθνξέο, αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θ.α.), ζεκαίλεη φηη ζα είλαη δπλαηή ε 

θαηαρψξεζε ζην EMAS νξγαλσηηθψλ ελνηήησλ κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο 

δνκέο. Αλ ν νξγαληζκφο πεξηιακβάλεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, θάζε ρψξνο ζηνλ νπνίν ηζρχεη ην EMAS ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ EMAS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2(β) ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 761/2001.  

Σν EMAS εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Ληρλελζηάηλ). Όιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ππνςήθηεο ρψξεο εθαξκφδνπλ επίζεο, ην ζχζηεκα ζην πιαίζην 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα πξνζρψξεζε ζηελ Δ.Δ. Μέρξη ηψξα πεξηζζφηεξνη απφ 3.000 

θαηαρσξεκέλνη ρψξνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην ζχζηεκα.  
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Σν EMAS αλαγλσξίδεη φηη ε βηνκεραλία έρεη ηε δηθή ηεο ππνρξέσζε λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη επνκέλσο 

ζα πξέπεη λα πηνζεηεί κηα ελεξγή πξνζέγγηζε ζε απηφ ην πεδίν, λα πξνζιακβάλεη, λα 

κεηψλεη θαη φζν είλαη δπλαηφλ λα εμαθαλίδεη ηε ξχπαλζε απφ ηελ πεγή, λα 

εμαζθαιίδεη θαιή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηέινο λα ρξεζηκνπνηεί θαζαξέο 

ηερλνινγίεο. 

Οπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο επηζπκεί λα βειηηψζεη ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή 

ηνπ επίδνζε ζπκκεηέρνληαο ζην ζχζηεκα EMAS, αθνχ βεβαησζεί φηη ν ρψξνο ηνπ 

είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ EMAS, πξέπεη: 

1. Να πηνζεηήζεη Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή πξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.  

2. Να πξαγκαηνπνηήζεη Πεξηβαιινληηθή Αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ, κε εμαίξεζε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ 

ήδε πηζηνπνηεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο.  

3. Να ζέζεη ζε εθαξκνγή χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο.  

4. Να δηελεξγεί ηαθηηθά νηθνινγηθφ έιεγρν θαη λα ζπληάζζεη πεξηβαιινληηθή 

δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή ηνπ νξγαληζκνχ, ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή θαη ην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πεξηγξαθή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηνπο ζηφρνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο δήισζεο. Ζ ελ ιφγσ δήισζε πξέπεη λα 

επηθπξψλεηαη απφ δηαπηζηεπκέλν επαιεζεπηή πεξηβάιινληνο, ηνπ νπνίνπ ην 

φλνκα θαη ν αξηζκφο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε.  

5. Να δηαβηβάδεη ηελ επηθπξσκέλε πεξηβαιινληηθή δήισζε ζηνλ Αξκφδην θνξέα 

ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ θαηαρψξεζή ηεο θαη λα ηε δεκνζηνπνηεί. 

 
Κάζε θξάηνο κέινο ζεζπίδεη ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο ησλ αλεμάξηεησλ 

επαιεζεπηψλ πεξηβάιινληνο θαη επνπηείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Μεηά ηελ 

πξψηε επαιήζεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ, ν 

Καλνληζκφο ηνπ EMAS ππνρξεψλεη ηνλ επαιεζεπηή, ζε ζπκθσλία κε ηνλ νξγαληζκφ, 
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λα θαηαξηίδεη θαη λα ζπλνκνινγεί έλα πξφγξακκα επαιήζεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 36 κήλεο. Μεηά ηελ πξψηε επηθχξσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δήισζεο, ην EMAS απαηηεί επίζεο νη πιεξνθνξίεο λα 

ελεκεξψλνληαη εηεζίσο θαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο λα επηθπξψλνληαη εηεζίσο, εθηφο 

απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

Παξεθθιίζεηο απφ ηελ εηήζηα απαίηεζε επηθχξσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θαη εθφζνλ δελ γίλνληαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επαιήζεπζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία επίζθεςε, κε ζπρλφηεηα ε νπνία κπνξεί λα ζπκθσλεζεί 

κεηαμχ ηνπ επαιεζεπηή θαη ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπιάρηζηνλ φκσο θάζε 36 κήλεο γηα 

φιν ην ζχζηεκα. 

Ζ επαιήζεπζε γηα νξγαληζκνχο κε δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε σο πξνο ην ΔΝ 

ISO 14001 (ή νπνηνδήπνηε άιιν πεξηβαιινληηθφ πξφηππν) αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

761/2001 θαη ρξεηάδεηαη λα εμεηάδεη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην 

αλαγλσξηζκέλν πξφηππν.  

 

2.4.4.1 Δθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ EMAS ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 28489/2629 (ΦΔΚ 1177/Β), σο 

Αξκφδηνο Φνξέαο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ νξγαληζκψλ ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα 

Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS), νξίδεηαη ε Δπηηξνπή EMAS. Με 

αθφινπζε Τπνπξγηθή Απφθαζε ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή ηνπ EMAS ε νπνία 

ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ην Φεβξνπάξην ηνπ 1999, φπνπ θαη εμέηαζε ηελ πξψηε 

αίηεζε θαηαρψξεζεο επηρείξεζεο ζην χζηεκα ΔMAS. ηελ παξαπάλσ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε αλαηέζεθε ζην Σκήκα Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζεκάησλ Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ε δηαδηθαζία ηνπ Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ (θαηάζεζε αηηήζεσλ 

νξγαληζκψλ κε επηθπξσκέλε πεξηβαιινληηθή δήισζε, ρνξήγεζε ινγνηχπνπ, ηήξεζε 

κεηξψνπ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην EMAS, ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ θνηλνχ) θαη γεληθφηεξα νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλ. (ΔΚ) 761/2001, θαζηζηψληαο ζπλεπψο ην Σκήκα Γηεζλψλ 
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Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (Σκήκα Γ.Γ. θαη ΔΟΚ), σο ηνλ 

Αξκφδην Φνξέα ηνπ EMAS ζηελ Διιάδα.  

Σε δηαπίζηεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επαιεζεπηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλ.761/2001, έρεη αλαιάβεη ζηελ Διιάδα ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο 

(Δ.Τ.Γ.) πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 3066/2002 θαη ην νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γηαπίζηεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο απφ 

ην 1994, κε ηνλ ίδην δηαθξηηηθφ ηίηιν. 

 

 

2.5 Πιενλεθηήκαηα Δθαξκνγήο ελόο ΓΠ& Πηζηνπνίεζεο 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ελφο επηηπρεκέλνπ ΓΠ είλαη ε 

δέζκεπζε ηνπ θνξπθαίνπ κάλαηδκελη. Έλα απφ ηα πξψηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ε ζαθήο θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ εθαξκνγήο 

ηνπ ΓΠ. Σα πιενλεθηήκαηα κηαο βειηησκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θαιή 

γηα ηνλ πιαλήηε θαη ζεκειηψδεο απαίηεζε γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο πξναπαηηνχκελν γηα ην βηψζηκν εκπφξην γεληθά θαη γηα 

ηελ επηρείξεζε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη πξνθαλψο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

βειηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα πείζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αλαιάβνπλ ηε 

δέζκεπζε θαη λα δψζνπλ πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ΓΠ. 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα επεξεάδνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ηφζν ηε βξαρππξφζεζκε, φζν θαη ηε καθξνπξφζεζκε απφδνζε ησλ 

νξγαληζκψλ. Με άιια ιφγηα επεξεάδνπλ ηφζν ηα έζνδα, φζν θαη ην θφζηνο. Ζ θαθή 

πεξηβαιινληηθή πξαθηηθή νδεγεί ζε κεγαιχηεξν παξαγσγηθφ θαη κε παξαγσγηθφ 

θφζηνο, πςειφηεξεο πνζφηεηεο ξππαληψλ θαη απνβιήησλ, απμεκέλν θφζηνο δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ, πςειφηεξεο επελδχζεηο ζε ηερλνινγία, πεξηβαιινληηθά πξφζηηκα θαη 

εθζηξαηείεο γηα δεκφζηεο ζρέζεηο θαη πςειφηεξα αζθάιηζηξα (Καξβνχλεο, 2003). 

Μεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνληαη απφ βειηησκέλε 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε είλαη (Καξβνχλεο, 2003): 

 Δξοικονόμηζη κόζηοςρ: Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ISO θαζηζηά ηθαλή 

ηελ επηρείξεζε λα αλαγλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηελ φπνηα 
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αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, νπνχ απηή ππάξρεη. Παξέρεη έηζη έλα πιαίζην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.  

 Αςξημένη αποηελεζμαηικόηηηα: Ζ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠ. Δίηε απηφ είλαη θαιχηεξε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, 

είηε βειηησκέλε πνηφηεηα πξντφληνο, έλα ΓΠ παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ ηε 

δπλαηφηεηα ζεσξήζεσο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, θαη κέζσ ηεο βειηηψζεσο ησλ 

δηεξγαζηψλ απηψλ, ν νξγαληζκφο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

 Αςξημένερ εςκαιπίερ ηηρ αγοπάρ: Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ISO 14001 ήηαλ ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην ρσξίο 

δαζκνχο, ελψ ζπγρξφλσο αλαιακβαλφηαλ ε δέζκεπζε γηα πεξηβαιινληηθή 

απφδνζε παγθνζκίσο. πλεπψο, ε αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο απνδεθηνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είρε ζαθή πιενλεθηήκαηα 

δηεζλνχο κάξθεηηλγθ. Έρνληαο έλα πηζηνπνηεκέλν ΓΠ, ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα αλαιακβάλεη παξαγγειίεο θαη λα ππνγξάθεη ζπκβφιαηα κε δηεζλείο πειάηεο 

θαη θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη παξφκνηα δέζκεπζε γηα πεξηβαιινληηθή 

απφδνζε. 

 Αςξημένη ικανόηηηα ζςμμόπθυζηρ με ηοςρ πεπιβαλλονηικούρ νόμοςρ και 

διαηάξειρ: Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 14001 είλαη ε γλψζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε κε απηά. 

πλεπψο έλα ιεηηνπξγηθφ ΓΠ είλαη έλα νξηζηηθφ βήκα πξνο ηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη απφ ηε ζσζηή 

πιεπξά ηνπ λφκνπ. 

 Κάλςτη ηυν απαιηήζευν ηυν πελαηών: Καζψο ε αλάπηπμε ελφο ΓΠ απαηηεί 

φηη ε επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα επεθηείλεη ηελ ππεπζπλφηεηά ηεο γηα 

βειηησκέλε πεξηβαιινληηθή απφδνζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, κε απνηέιεζκα 

νη πηζηνπνηήζεηο λα απμάλνληαη παγθνζκίσο, ππάξρνπλ νκνίσο πνιιέο 

εηαηξίεο πνπ αξρίδνπλ λα αηζζάλνληαη πηέζεηο απ άιιεο εηαηξίεο γηα λα δείμνπλ 

θάπνηνπ ηχπνπ εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Ζ θάιπςε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ είλαη έλα άιιν ζαθέο 

πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ. 
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 Βεληιυμένερ ζσέζειρ με ηοςρ εμπλεκομένοςρ: Απμαλνκέλεο ζεκαζίαο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ελφο ΓΠ βειηηψλεη ηε ζρέζε ηεο εηαηξίαο κε ηνπο 

δηάθνξνπο εκπιεθνκέλνπο (γείηνλεο, κεηφρνπο, πειάηεο, ππάιιεινπο, 

ηξαπεδίηεο, αζθαιηζηηθέο θ.α.) άκεζα θαη έκκεζα. Άκεζα, έλα ΓΠ κεηψλεη 

ηνλ θίλδπλν θαη ηελ επζχλε ησλ επηπηψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ, 

ηθαλνπνηψληαο έηζη ηνπο γείηνλεο, ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο αζθαιηζηέο θαη 

απμάλνληαο ηελ θεξδνθνξία, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ δαλεηζηψλ. Έκκεζα, έλα ΓΠ βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο κέζσ ηεο πηζηνπνηήζεψο ηνπ. Γειαδή, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, 

νη ειεγθηέο θαη νη πειάηεο δελ ρξεηάδεηαη λα απαζρνινχληαη κε ππεξβνιηθέο 

επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο, αθνχ ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο 

λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, θαζψο ε επηζπκία γηα 

πεξηβαιινληηθή βειηίσζε είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πηζηνπνίεζε. 

 Αςξημένη παπακίνηζη, αθοζίυζη και δέζμεςζη από ηοςρ ςπαλλήλοςρ και 

επικοινυνία με αςηούρ: Έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ελφο ΓΠ είλαη ε απμεκέλε παξαθίλεζε ησλ 

ππαιιήισλ, ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ε αθνζίσζή ηνπο. Ζ δηεξγαζία απηή 

ζηεξίδεη κηα επηρείξεζε λα εθηηκήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο. Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη θαηαζηάζεηο 

θηλδχλνπ, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη φηαλ αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη έλα ΓΠ. 

 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ χζηεκα 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην ISO 14001, ρσξίο 

πηζηνπνίεζε. Δλψ κεξηθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνηηκνχλ λα πηζηνπνηνχληαη ακέζσο ζην 

ΓΠ, νη πεξηζζφηεξεο ην θάλνπλ γηα έλαλ αμηφινγν αξηζκφ ζνβαξψλ ιφγσλ, κεξηθνί 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο (Καξβνχλεο, 2003): 

 Ζ πηζηνπνίεζε είλαη απφδεημε επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη απνδνρήο απφ 

αλεμάξηεην θαη δηαπηζηεπκέλν ηξίην κέξνο. 

 Ζ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί σο κηα εμσηεξηθή ζθξαγίδα απφδεημεο 

γηα ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δέζκεπζή ηεο γηα βειηησκέλε 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε. 
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 Ζ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα γηα ζχλαςε δηεζλψλ 

ζπκβνιαίσλ πξνκήζεηαο θπβεξλήζεσλ θαη ηδησηψλ. 

 Ζ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα πξνιαβαίλεη ρξνλνβφξνπο λνκηθνχο θαη 

ξπζκηζηηθνχο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. 

 Ζ πηζηνπνίεζε εμππεξεηεί σο έλα νξαηφ ζχκβνιν ησλ πξνζέζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην ζεβαζκφ ηεο ζην πεξηβάιινλ. 

 Οη πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ζπλερή ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη νινθιήξσζε 

ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξίαο. 
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Κεθάιαην 3: Παξνπζίαζε ηνπ ISO 14001 

 

3.1 Δηζαγσγή ζην Πξόηππν ISO 14001:2004- Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ζ πξνζηαζία θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηα ηειεπηαία έηε 

ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλεζπρία φιν θαη κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ 

θνηλνχ θαη είλαη ζαθήο ε ηάζε γηα ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ θαη 

κεγαιχηεξσλ πνηλψλ γηα φζνπο θνξείο πξνθαινχλ ξχπαλζε θαη πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο. ην πιαίζην απηφ, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο 

πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ. Γηα βηνκεραληθνχο νξγαληζκνχο είλαη ζαθέο φηη ε 

πξφθιεζε ξχπαλζεο θαη πεξηβαιινληηθήο θξίζεο γεληθφηεξα, έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο 

κε ζαθέο νηθνλνκηθφ θφζηνο, φπσο ε πιεξσκή πξνζηίκσλ θαη απνδεκηψζεσλ, θαζψο 

θαη πηζαλνχο θηλδχλνπο, φπσο ε αλάθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο (Αξβαληηνγηάλλεο, 

2000). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξφιεςε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ έλαλ νξγαληζκφ, 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζε δηεζλέο επίπεδν πξφηππα θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε νξγαληζκνχο 

θάζε ηχπνπ, φπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Σν βαζηθφ δηεζλέο πξφηππν πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ην πξφηππν ISO 

14001 πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ ISO (International Organization for 

Standardization) ην 1996 θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ISO 14000. Σν πξφηππν απηφ 

αλήθεη ζηελ ζεηξά δηεζλψλ πξνηχπσλ ISO 14000. Παξάιιεια κε ην πξφηππν ISO 

14001:1996, έρεη ζεζπηζζεί θαη ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο EMAS. 

Αξρηθά ππήξρε ην ISO 14001:1996, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ζε ISO 

14001:2004. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνηχπνπ ISO 

14001:1996, ε λέα έθδνζε δεκνζηεχηεθε ζηηο 15-11-2004. Ζ δεχηεξε απηή έθδνζε 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνζαθήληζε ελλνηψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο πξψηεο 

έθδνζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην 



   

  

37 
 

πλεχκα ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 

ησλ δχν πξνηχπσλ.  

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 14001:2004, πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν 

ISO9001:2000 θαη ζπλεπψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζπλδπαζηηθά κε απηφ, είλαη λα 

βνεζήζεη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο 

επηδφζεηο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ησλ εμειηζζφκελσλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

3.1.1 Όξνη θαη Οξηζκνί 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη νη θάησζη φξνη θαη 

νξηζκνί (Λνγνζέηεο, 1993): 

Δπιθευπηηήρ: Δίλαη ην πξφζσπν πνπ γλσξίδεη ηηο εθαξκνγέο ηνπ πξνηχπνπ, νπφηε θαη 

ειέγρεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Γιαπκήρ βεληίυζη: Απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη 

ζπλερψο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Γιοπθυηική ενέπγεια: Απνηειεί ηελ ελέξγεηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ηεο 

αηηίαο κε ηαχηηζεο κε ην πξφηππν. 

Έγγπαθο: Σν κέζν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έληππν ή ειεθηξνληθφ, πνπ εκπεξηέρεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην πξφηππν πιεξνθνξίεο. 

Πεπιβάλλον: Αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν φπνπ βξίζθεηαη θαη δξα κηα 

εηαηξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο, ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο κεηαμχ ηνχο ζρέζεο. 

Πεπιβαλλονηική πλεςπά: Απνηειεί ηε βάζε αλάδεημεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ/ 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. 

Πεπιβαλλονηική επίπηυζη: Αλαθέξεηαη ζε θάζε πεξηβαιινληηθή κεηαβνιή, είηε ζεηηθή 

είηε αξλεηηθή, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο κηαο 

εηαηξίαο. 

Σύζηημα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ: Σν ΠΓ, νπζηαζηηθά απνηειεί ηε βάζε 

δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
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πεξηβαιινληηθήο ηνπ πνιηηηθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εκπεξηέρεη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηηο πξαθηηθέο, 

ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηνπο πφξνπο. 

Πεπιβαλλονηικόρ ζκοπόρ: πλδπαζκφο πεξηβαιινληηθψλ επηδηψμεσλ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πξάγκα πνπ ζέηεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν κηα εηαηξία. 

Πεπιβαλλονηική επίδοζη: Απνηειεί ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ελφο νξγαληζκνχ. Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε 

βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. 

Πεπιβαλλονηική πολιηική: Απνηειεί ηηο γεληθέο αξρέο θαη δξάζεηο κηαο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε. 

Πεπιβαλλονηικόρ ζηόσορ: Ο ζηφρνο πνπ νξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ελφο νξγαληζκνχ ή γηα 

ηκήκαηα απηνχ. Ο ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη πξέπεη 

λα πινπνηεζεί γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί. 

Δνδιαθεπόμενο μέπορ: Δίλαη ηα πξφζσπα θαη ε νκάδα πνπ ελδηαθέξεηαη ή πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ. 

Δζυηεπική επιθεώπηζη: Δίλαη ε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ, αιιά 

θαη λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

Μη ζςμμόπθυζη: Απνηειεί ηε δηαδηθαζία κε ηθαλνπνίεζεο κηαο απαίηεζεο. 

Οπγανιζμόρ: Ο νξγαληζκφο είλαη κηα εηαηξεία, έλαο φκηινο, έλαο εκπνξηθφο νίθνο, κηα 

επηρείξεζε, κηα αξρή ή ίδξπκα ή ηκήκαηα ή ζπλδπαζκνί απηψλ, κε ή ρσξίο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηδία ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε. 

Πποληπηική ενέπγεια: Γξάζεηο απνθπγήο ιαλζαζκέλσλ δξάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε κε 

ζπκκφξθσζε. 

Ππόλητη ηηρ πύπανζηρ: Απνηειεί ηε δηαδηθαζία ρξήζεο δξάζεσλ απνθπγήο 

αλάπηπμεο ξχπσλ κε αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Ζ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο πεξηιακβάλεη κείσζε ή εμάιεηςε ζηελ πεγή, αιιαγέο ζηηο δηεξγαζίεο, ζηα 

πξντφληα ή ζηηο ππεξεζίεο, απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ, αληηθαηάζηαζε πιηθψλ ή 

ελέξγεηαο, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλάθηεζε, αλαθχθισζε, απνθαηάζηαζε θαη 

επεμεξγαζία. 

Γιαδικαζία: Απνηειεί ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή 

δηεξγαζίαο. 
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3.2 Απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

 

3.2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

 

Οη γεληθέο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO14001 είλαη:  

 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε ξχπαλζεο  

 Δθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο  

 Αλαγλψξηζε πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ  

 Δληνπηζκφο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  

 πκκφξθσζε κε λνκνζεζία  

 Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ, ζθνπψλ θαη ζηφρσλ  

 Γεκηνπξγία νξγαλσηηθήο δνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ  

 Δπειημία ζηηο αιιαγέο  

(ermis.acci.gr/green/images/Parousiaseis-XE-1-3.ppt) 

 

Μηα επηρείξεζε νθείιεη λα αλαπηχζζεη, λα ειέγρεη θαη λα βειηηψλεη έλα ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ελψ νθείιεη λα νξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ (Chavan, 2005). 

Ζ αλψηεξε δηνίθεζε πξέπεη λα αλαπηχζζεη κηα Πεπιβαλλονηική Πολιηική θαη λα 

δηαζθαιίδεη εληφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο φηη: 

 Δίλαη θαηάιιειε γηα ηε θχζε, ην κέγεζνο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ. 

 Πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα δηαξθή βειηίσζε θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. 

 Πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο 

απαηηήζεηο. 

 Παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλαζθφπεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ. 

 Δίλαη ηεθκεξησκέλε, εθαξκφδεηαη θαη δηαηεξείηαη. 

 Γλσζηνπνηείηαη ζε φια ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη 

 Δίλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ. 

http://www.ermis.acci.gr/green/images/Parousiaseis-XE-1-3.ppt
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3.2.2 Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη, λα εθαξκφδεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ (Mohammed, 2000): 

 Να εληνπίδεη ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο άιιεο απαηηήζεηο 

πνπ κηα επηρείξεζε έρεη ελππνγξάθσο απνδερηεί θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο θαη 

 Να θαζνξίζεη πψο απηέο νη απαηηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

ηνπ πιεπξέο. 

Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηάθνξεο λνκηθέο θαη 

ινηπέο απαηηήζεηο πνπ έρεη απνδερηεί, έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαζηέξσζε, 

εθαξκνγή θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Πεπιβαλλονηικοί ζκοποί, ζηόσοι και ππόγπαμμα(ηα): Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεη λα θαζηεξψζεη, λα εθαξκφζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ζηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επίπεδα εληφο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Οη δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, φπνπ θαη φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, εκπεξηέρνληαο ηε δέζκεπζε γηα πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γηα ζπλερή βειηίσζε θαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο εθαξκνζηέεο 

απαηηήζεηο θαη ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ ν νξγαληζκφο έρεη απνδερηεί, βάζεη ηνπ 

πξνηχπνπ. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηηο ηερλνινγηθέο ηεο επηινγέο, ηηο 

νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (Quazi, 1997). 

πγρξφλσο έλαο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαζηεξψλεη, θαη λα δηαηεξεί πξφγξακκα 

ή πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ (Zeng, 2004): 

• Σνλ  θαζνξηζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επίπεδα εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

• Σα κέζα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 
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3.2.3 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 

 

Πόποι, πόλοι, ςπεςθςνόηηηερ και απμοδιόηηηερ: Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη πφξνη πνπ έρεη αλάγθε είλαη δηαζέζηκνη θαη κπνξνχλ λα 

ηε βνεζήζνπλ ζηελ θαζηέξσζε, εθαξκνγή, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ηνπο πφξνπο απηνχο εκπεξηέρεηαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηα εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα, ε νξγαλσηηθή ππνδνκή, ε ηερλνινγία θαη 

νη νηθνλνκηθνί πφξνη. Οη ξφινη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πξνθαζνξίδνληαη γηα λα 

εμππεξεηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπξφζσπνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα είλαη αξκφδηνη γηα (Georgiadou, 1997): 

• Να εμαζθαιίδνπλ φηη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί, εθαξκφδεηαη θαη δηαηεξείηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηνχ 

ηνπ Γηεζλνχο πξνηχπνπ, 

• Να δίλνπλ αλαθνξά ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δξάζεσλ γηα βειηίσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζε αλαζθφπεζε. 

Δπαγγελμαηική επάπκεια, εκπαίδεςζη και εςαιζθηηοποίηζη: Ο νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ν θάζε εξγαδφκελνο πνπ εληάζζεηαη ζην δπλακηθφ ηνπ θαη 

ηνπ νπνίνπ ε δνπιεία ζρεηίδεηαη κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, έρεη ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ηελ θαηάιιειε κφξθσζε, εθπαίδεπζε ή εκπεηξία θαη πξέπεη 

λα δηαηεξεί ζρεηηθά αξρεία. Δπίζεο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο θαη ην ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζήο. Πξέπεη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ή λα πξνβαίλεη ζε άιιεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ θαη πξέπεη λα δηαηεξεί ζρεηηθά 

αξρεία. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη θαη λα δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα λα 

ελεκεξψλεη θαη γηα λα επαηζζεηνπνηεί ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ζρεηηθά κε (Αξβαληηνγηάλλεο, 2000): 

 Σε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

 Σηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη ηηο ζρεηηθέο ηξέρνπζεο ή 

δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηε 

βειηησκέλε αηνκηθή επίδνζε, 
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 Σνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαη 

 Σηο δπλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθιηζεο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Δπικοινυνία: Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαζηεξψλεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί 

δηαδηθαζίεο γηα: 

• ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, 

• ηε ιήςε, ηεθκεξίσζε θαη αληαπφθξηζε ζε ζρεηηθά αηηήκαηα απφ 

ελδηαθεξφκελα κέξε εθηφο νξγαληζκνχ. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα απνθαζίδεη αλ ζα επηθνηλσλεί πξνο ηα έμσ ηηο 

ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο θαη λα θαηαγξάθεη ζε αξρείν ηελ απφθαζή 

ηνπ. Δάλ ε απφθαζε γηα επηθνηλσλία είλαη ζεηηθή, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα 

θαζηεξψλεη θαη λα εθαξκφδεη κεζφδνπο γηα απηή ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία (Βιάρνο, 

2003). 

Τεκμηπίυζη: Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο 

 Σελ πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

 Σελ πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά έγγξαθα 

 Σα έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

πξφηππν 

 Σα έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρείσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ σο αλαγθαία γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα ηεθκεξίσζεο ηνπ ISO14001 είλαη ηα αθφινπζα 

(http://www.qualitypath.gr/iso14000.html):  

 1
ν
 επίπεδν: Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΔΓΠ) 

Σν Δγρεηξίδην απνηειεί ην πξψην επίπεδν ηεθκεξίσζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο. Σν ΔΓΠ πεξηιακβάλεη κία γεληθή, επαξθή θαη 

http://www.qualitypath.gr/iso14000.html
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ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ζε πιήξε 

αληηζηνηρία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004. 

ε απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηερληθά ζηνηρεία ή άιινπ είδνπο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη κπνξεί λα δηαηίζεηαη, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, ζε ελδηαθεξφκελνπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο γηα ελεκέξσζε ή ζαλ 

εξγαιείν Μarketing. 

ην Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Γηεζλή Ννκνζεζία, ζχκθσλα κε ην ISO 

14001:2004. 

 2
ν
 επίπεδν: Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ (ΔΓ) 

Σν ΔΓ απνηειείηαη απφ δηαδηθαζίεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο:  

 Πεξηγξάθνπλ ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία κε ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001  

 Πεξηέρνπλ ηελ Σερληθή – Οξγαλσηηθή ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη γηα 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην ρψξν δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξείαο  

 3
ν
 επίπεδν: Οδεγίεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Οη Οδεγίεο θαζνδεγνχλ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. 

 4
ν
 επίπεδν: Αξρεία Πεξηβάιινληνο 

Απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ (ηεο λνκνζεζίαο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ, ησλ έθηαθησλ ζπκβάλησλ, ησλ 

εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ, ησλ απνηειεζκάησλ αλαζθφπεζεο), κέζσ ησλ 

νπνίσλ ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ηνπ .Π.Γ. θαη ηεθκεξηψλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ε βειηίσζε ζπλερήο. 

 



   

  

44 
 

3.2.4 Έιεγρνο εγγξάθσλ 

 

Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη 

απφ ην Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14001 πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελα. Μηα επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα θαζηεξψλεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο γηα λα (Padma, 2008): 

 Δγθξίλνληαη ηα έγγξαθα σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο πξηλ απφ ηελ έθδνζή 

ηνπο. 

 Αλαζθνπνχληαη, ελεκεξψλνληαη θαη επαλεγθξίλνληαη ηα έγγξαθα, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη. 

 Γηαζθαιίδεηαη φηη αλαγλσξίδνληαη νη αιιαγέο θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

αλαζεψξεζεο ησλ εγγξάθσλ. 

 Γηαζθαιίδεηαη φηη νη ζρεηηθέο εθδφζεηο ησλ εθαξκνζηέσλ εγγξάθσλ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 

 Γηαζθαιίδεηαη φηη ηα έγγξαθα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα θαη επθφισο 

αλαγλσξίζηκα. 

 Γηαζθαιίδεηαη φηη αλαγλσξίδνληαη ηα έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο πνπ ν 

νξγαληζκφο θαζνξίδεη σο αλαγθαία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 Πξνιακβάλεηαη ε ρξήζε απαξραησκέλσλ εγγξάθσλ θαη εθαξκφδεηαη 

θαηάιιειε αλαγλψξηζε απηψλ πνπ δηαηεξνχληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

3.2.5 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

 

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ζρεδηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο ηνπ πιεπξέο, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπ πνιηηηθή, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη φηη απηέο νη ιεηηνπξγίεο πινπνηνχληαη ππφ θαζνξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κέζσ (Sebhatu, 2007): 

 Σεο θαζηέξσζεο, εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηνλ έιεγρν θαηαζηάζεσλ, φπνπ ε απνπζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

απνθιίζεηο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο 

θαη ζηφρνπο 
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 Σνπ θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

 Σεο θαζηέξσζεο, εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο εληνπηζκέλεο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ησλ εθαξκνζηέσλ δηαδηθαζηψλ θαη απαηηήζεσλ ζηνπο 

πξνκεζεπηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ. 

 

3.2.6  Δηνηκόηεηα θαη αληαπόθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο 

 

Κάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα δηαζέηεη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα αλαγλσξίδνπλ 

νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε παξνπζηαζηεί θαη νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα εκθαληζηνχλ, ρσξίο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη πεξηνδηθά απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (Αξβαληηνγηάλλεο, 2000): 

Παπακολούθηζη και μέηπηζη: Κάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα 

κεηξά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα έρνπλ πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο, ηνπο εθαξκνδφκελνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθυζηρ: Κάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα ηεξεί δηαδηθαζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζή ηνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηηο 

εθάζηνηε λνκηθέο απαηηήζεηο. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα ηεξεί αξρεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

Μη ζςμμοπθώζειρ, διοπθυηικέρ και πποληπηικέρ ενέπγειερ: Δθηφο απφ ηα 

παξαπάλσ, θάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη εληνπηζκέλεο θαη δπλεηηθέο κε 

ζπκκνξθψζεηο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε 

δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. Οη δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε (International 

Organization for Standardization, 2004): 

 ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηελ αλάιεςε 

ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ. 

 ηε δηεξεχλεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηίσλ θαη 

ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο επαλεκθάληζήο ηνπο. 
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 ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ιήςεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

δπλεηηθέο κε ζπκκνξθψζεηο θαη ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ πνπ 

λα ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή ηεο εκθάληζήο ηνπο. 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ιακβαλνκέλσλ δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 θαη ηέινο κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιακβαλνκέλσλ 

δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνθαινχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σέινο, ν 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο 

ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Έλεγσορ απσείυν: Πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα κπνξεί λα απνδείμεη φηη έρεη 

επηηχρεη ηα απνηειέζκαηα θαη φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο πξνηχπνπ, πξέπεη λα 

δηαηεξεί φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη αξρεία. Ζ δηαηήξεζε ησλ αξρείσλ πξέπεη λα 

ππαγνξεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξεί 

εχθνια λα αλαηξέρεη ζε απηά, λα ηα απνζεθεχεη, λα ηα πξνζηαηεχεη θαη λα ηα αλαθηά. 

Σα αξρεία ηέινο, πξέπεη λα είλαη θαη λα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα, αλαγλσξίζηκα θαη 

αληρλεχζηκα. 

Δζυηεπική επιθεώπηζη: Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη εάλ ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ISO 14001: 2004. Δπίζεο, ην ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πξέπεη λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα επηζεψξεζεο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη, λα θαζηεξψλνληαη, λα εθαξκφδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ βάζεη ζηνπο πεξηβαιινληηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα 

θαζηεξψλνληαη, λα εθαξκφδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο γηα 

λα πξνζδηνξίδνληαη νη ππεπζπλφηεηεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηε δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ, ηε ζχληαμε έθζεζεο απνηειεζκάησλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ (Rondinelli, 2000). Ζ επηινγή ηέινο, ησλ 
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επηζεσξεηψλ θαη ε δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο επηζεψξεζεο. 

Αναζκόπηζη από ηη διοίκηζη: Σν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζα 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζπλερψο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ αλαζθφπεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε 

επθαηξηψλ βειηίσζεο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα αιιαγψλ ζην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Πξέπεη επίζεο, λα ηεξνχληαη αξρεία 

αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε. ηελ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ, ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο 

έρεη ελππνγξάθσο απνδερηεί θαη ηελ επηθνηλσλία κε εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπφλσλ. Δπίζεο, νη αλαζθνπήζεηο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ, ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηηο επαθφινπζεο ελέξγεηεο ησλ απνθάζεσλ 

πξνεγνχκελσλ αλαζθνπήζεσλ απφ ηε δηνίθεζε. Σέινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηηο αιιαγέο ζπλζεθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζε λνκηθέο θαη άιιεο 

απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο 

θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ελδερφκελεο αιιαγέο 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη ζε 

άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηε 

δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε (Raines,2002). 

 

3.3 Οθέιε από ηελ πηνζέηεζε ηνπ ISO14001 

 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001 απφ ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά θαη επηρεηξεζηαθά νθέιε φπσο 

(http://www.qualitypath.gr/iso14000.html): 

http://www.qualitypath.gr/iso14000.html
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• Καηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε βαζηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, φπσο:  

 θαηαλάισζε ελέξγεηαο  

 θαηαλάισζε θαπζίκσλ  

 θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ  

 παξαγσγή απνβιήησλ ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ  

• Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο κέζσ: 

 κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  

 κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ  

 κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ  

 κείσζεο ηνπ θφζηνπο γηα ηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ  

• Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

• Βειηίσζε ησλ γεληθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, αλαγλσξίδνληαο 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Σνtal Quality Management). 

• Βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά. 

• Παξαγσγή θαιχηεξα ζρεδηαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ ζπλεπάγεηαη νηθνλνκία 

γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη ηελ θαηαλάισζε πξψησλ πιψλ. 

• Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ απφ επηβνιή 

πξνζηίκσλ, αηπρεκάησλ θαη αζηνρηψλ πνπ νδεγνχλ ζε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. 

• Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ βειηησκέλεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

• πκκφξθσζε κε ηε δηεζλή, επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

• Σαπηφρξνλε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ 

• Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 
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Κεθάιαην 4: Δθαξκνγή ηνπ Πξνηύπνπ ISO 14001 ζηα 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. 

 

4.1 Γεληθά ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ Α.Δ. ζηε Θήβα 

 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. 

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΚΑΛΧΓΗΧΝ (ΣΑΚΟΓ ΚΤΡΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

313.0) 

Έθηαζε βηνκεραληθνύ γεπέδνπ: 175.081,86m
2
 

πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε θηλεηήξηα  

ηζρύο κεραλεκάησλ: 
Βάζει Αδ. Λειηοσργίας: 13.387,65 hp 

 

Θεξκηθή  ηζρύο κεραλεκάησλ: Βάζεη Αδ. Λεηηνπξγίαο: 2.808,36 KW 

Ηζρύο Ζ/Ε: Βάζεη Αδ. Λεηηνπξγίαο: 250 KVA 

Τθηζηάκελε : 250 KVA 

Θέζε εγθαηάζηαζεο: Θέζε «Γψδεθα δεπγάξηα ή Αινγνιίβαδν 

ή Αγ Σξχθσλ» 

  

 

4.2  Πεξηγξαθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 

4.2.1 Γεληθά ζηνηρεία παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 
Ζ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαισδίσλ 

ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

Σα θαιψδηα ελεξγείαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηνλ αγσγφ πνπ κεηαθέξεη ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα (ραιθφο ή αινπκίλην), ηελ κφλσζε πνπ πξνζηαηεχεη απφ δηαξξνή (πιηθφ PVC. 

XLPE ή EPR) θαη αθνινπζνχλ νη δηάθνξεο πξνζηαζίεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ 

θαισδίνπ, φπσο καλδχεο απφ PVC, PE, LSF, νπιηζκφο ηνπ θαισδίνπ κε 
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ραιπβδνζχξκαηα ή ραιπβδνηαηλίεο, πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα κε ραιθνζχξκαηα 

ή ραιθνηαηλίεο θαη άιια. 

Σα θαιψδηα παξάγνληαη πάληα ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθή εζληθή ή δηεζλήο ελψ 

αξθεηνί νξγαληζκνί θξαηηθνί ή ηδησηηθνί απαηηνχλ πηζηνπνίεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα παξάγεη ηα πξντφληα. 

Έηζη ην εξγνζηάζην ζήκεξα είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Γεξκαληθφ Οξγαληζκφ 

VDE, ηνλ Βξεηαληθφ BASEC, ηνλ Γαιιηθφ LCIE, ηνλ Ηηαιηθφ IMQ ηνλ Ννξβεγηθφ 

DNV γηα θαιψδηα πινίσλ, ηνλ Ακεξηθάληθν CTL γηα θαιψδηα αλεκνγελλεηξηψλ θιπ. 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε δελ απνηειείηαη απφ 

γξακκέο παξαγσγήο αιιά απφ νκάδεο κεραλψλ πνπ επηηεινχλ φκνηα επεμεξγαζία θαη 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Παξαγσγή αγσγψλ απφ ζχξκαηα ραιθνχ ή αινπκηλίνπ – θαισδίσλ ελέξγεηαο 

 Παξαιαβή – απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ  

 Μεραλέο ζπξκαηνπξγίαο 

 Μεραλέο αλφπηεζεο 

 Μεραλέο ζηξεπηηθέο αγσγψλ 

 Μεραλέο κνλψζεσο αγσγψλ θαη ζπξκάησλ 

 Φνχξλνη Βνπιθαληζκνχ 

 Θάιακνη απαεξίσζεο 

 Μεραλέο πξνζηαζίαο βξαρπθπθιψκαηνο (screening machines) 

 Μεραλέο ζηξεπηηθέο θαισδίσλ 

 Μεραλέο καλδπψλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ 

 Μπνπηηλέδα κνιχβδνπ 

 Μεραλέο νπιηζκνχ θαισδίσλ 

 Πνηνηηθφο έιεγρνο 

 πζθεπαζία  

 Παξαγσγή νπηηθψλ ηλψλ 

 Βαθή νπηηθψλ ηλψλ 

 Μεραλή ζηξεπηηθή 
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 Μεραλή καλδπψλ 

 Μφλσζε νπηηθψλ ηλψλ 

 Μεραλή ειέγρνπ εθειθπζκνχ 

 Φχμε 

 

Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(ΣΑΚΟΓ) ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζεο, απηή θαηαηάζζεηαη ζηνλ θιάδν 313.0 (θαηαζθεπή 

κνλσκέλσλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ).  

 

4.2.2 Παξαγσγή αγσγώλ 

4.2.2.1 Μεραλέο ζπξκαηνπξγίαο 

 

Οη ζπξκαηνπξγηθέο κεραλέο ππνβηβάδνπλ ην ζχξκα Αινπκηλίνπ Φ 9,5 ΜΜ 

θαη ην ζχξκα Υαιθνχ Φ8 ΜΜ πνπ παξαιακβάλεηαη σο πξψηε χιε, κε ςπρξή 

εμέιαζε, ζε κηθξφηεξεο δηακέηξνπ ζχξκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγγειίαο. 

Γηα ηελ  ιίπαλζε θαη ςχμε ηνπ ζχξκαηνο, πνπ αλαπηχζζεη ζεξκνθξαζίεο ιφγσ 

ππνβηβαζκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζαπνπλέιαηα πνπ αλαθπθινθνξνχλ παξαζχξνληαο 

θαη ηα ηπρφλ ξηλίζκαηα ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ηνπο. 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.1-1: Δίζνδνο πξση. χιεο- ραιθνχ ζηηο κεραλέο ζπξκαηνπξγίαο –  

                                   Αξρή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 
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Φσηνγξαθία 4.2.2.1-2: Μεραλή ζπξκαηνπξγίαο 

 

4.2.2.2 Μεραλέο αλόπηεζεο 

 

Σε ζπξκαηνπξγία ησλ πξψησλ πιψλ αθνινπζεί αλφπηεζε ηνπ ζχξκαηνο γηα 

κεηαηξνπή ηνπ απφ ζθιεξφ ζε καιαθφ θαη εχθνιν επεμεξγάζηκν. 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.2-1: Αλφπηεζε ζχξκαηνο ραιθνχ 

 

 

4.2.2.3 Μεραλέο ζηξεπηηθέο αγσγώλ 

 

Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ επηά ή πεξηζζφηεξα ζχξκαηα 

ραιθνχ ή αινπκηλίνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο ζηξεπηηθέο κεραλέο ησλ αγσγψλ. 

ηξίβνληαο θαηαιιήινπ δηακέηξνπ ζχξκαηα επηηπγράλεηαη ε δεηνχκελε δηαηνκή 

θαζψο θαη νη επηζπκεηέο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ αγσγνχ. 
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Φσηνγξαθία 4.2.2.3-1: Δίζνδνο ζηξέςεο αγσγψλ- ζπξκάησλ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.3-2: Σκήκα κεραλήο ζηξέςεο αγσγψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.3-3: Σειηθφο αγσγφο κεηά απφ ζηξέςε 
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4.2.2.4  Μεραλέο κνλώζεσο αγσγώλ θαη ζπξκάησλ 

 

Οη αγσγνί θαη ηα ζχξκαηα επελδχνληαη κε κνλψζεηο ζηηο κνλσηηθέο κεραλέο. 

Οη κεραλέο απηέο ηξνθνδνηνχληαη κε ην πιηθφ ηεο κφλσζεο ζε κνξθή θφθθσλ 

(γξαλνχια) θαη κε ηηο πξέζζεο θνριίνπ (extruders) πνπ απνηεινχληαη εμσζνχλ ην 

πιηθφ ψζηε λα θαιχςεη κε ην πξνδηαγξαθφκελν πάρνο ηνλ αγσγφ. Σα πιηθά κφλσζεο 

είλαη πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), πνιπαηζπιέληo (PE), δηαζηαπξνχκελν 

πνιπαηζπιέλην (XLPE), LSF ή ειαζηηθφ (EPR). 

Σα πιηθά απηά ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα thermoplastic θαη 

ζηα thermosetting. Σα ζεξκνπιαζηηθά πιηθά απιψο ιηψλνπλ θαη ηνπνζεηνχληαη πάλσ 

ζηνπο αγσγνχο ελψ ηα thermosetting απαηηνχλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

βνπιθαληζκφ γηα λα απνθηήζνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 

ηα θαιψδηα ρακειήο ηάζεο (κέρξη θαη 3,3 KV) ηα πιηθά είηε είλαη 

απηνβνπιθαληδφκελα είηε απαηηείηαη παξακνλή ζηνπο ζαιάκνπο βνπιθαληζκνχ 

κεξηθέο ψξεο γηα λα βνπιθαληζζνχλ.  

ηα θαιψδηα κέζεο, πςειήο ή ππεξπςειήο ηάζεο  (απφ 6KV έσο θαη 400 KV) 

ν βνπιθαληζκφο επηηπγράλεηαη ζηελ ίδηα κεραλή θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ κέζσ 

θαηάιιεινπ ζσιήλνο πνπ πεξηέρεη άδσην ππφ πίεζε θαη ζεξκνθξαζία.  

ηα θαιψδηα  πςειήο θαη ππεξπςειήο ηάζεο (απφ 45KV έσο θαη 400 KV) ε 

κφλσζε έρεη αξθεηφ πάρνο θαη γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ βνπιθαληζκνχ 

νη κνλσκέλνη αγσγνί κεηαθέξνληαη ζηνπο ζαιάκνπο απαεξίσζεο (degassing rooms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.4-1: Μεραλή κφλσζεο- εθηχιημε αγσγνχ γηα κφλσζε 
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Φσηνγξαθία 4.2.2.4-2: Μπνπηηλέδα κφλσζεο αγσγψλ 

 

4.2.2.5  Φνύξλνη Βνπιθαληζκνύ 

 

Οξηζκέλα είδε κφλσζεο φπσο ην δηθηπσκέλν ΡΔ ρξεηάδεηαη λα παξακείλνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νχησο ψζηε λα 

γίλεη ε δηθηχσζε ηνπ πιηθνχ.   Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ παξακνλή 

κέζα ζηνπο θνχξλνπο βνπιθαληζκνχ νη νπνίνη αλεβάδνπλ ηελ ζεξκνθξαζία κε ρξήζε 

ελαιιάθηε αηκνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.5-1: Φνχξλνη Βνπιθαληζκνχ κνλσκέλσλ αγσγψλ 
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4.2.2.6  Θάιακνη απαεξίσζεο 

 

Κάζε ζάιακνο είλαη κνλσκέλνο ρψξνο θαη κπνξεί λα δερζεί έλα ζηξνθείν κε 

κνλσκέλν αγσγφ πςειήο ηάζεο. ε θάζε ζάιακν ζηνλ δηπιαλφ ρψξν ππάξρεη έλαο 

θαπζηήξαο θαη έλαο αλεκηζηήξαο πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ εθιπφκελνπ κεζαλίνπ θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ψζηε λα 

παξακέλεη ζηνπο 70 
ν
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.6-1: Απαεξίσζε θαισδίσλ πςειήο ηάζεο 

 

4.2.2.7  Μεραλέο πξνζηαζίαο βξαρπθπθιώκαηνο (screening machines) 

 

Σα θαιψδηα απφ 6 KV θαη άλσ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία έλαληη 

βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηνπνζεηνχληαη ζηηο κεραλέο απηέο πάλσ απφ 

ηνλ κνλσκέλν αγσγφ ραιθνζχξκαηα ή (θαη) ραιθνηαηλίεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο. 

 

4.2.2.8  Μεραλέο ζηξεπηηθέο θαισδίσλ 

 

Όηαλ ηα θαιψδηα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο κνλσκέλνπο 

αγσγνχο απηνί ζπζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο ζηξεπηηθέο κεραλέο γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θαισδίνπ θαη πάλσ απφ ην θαιψδην ηνπνζεηνχληαη δηάθνξεο ηαηλίεο 

φπσο ηαηλίεο ζπγθξαηήζεσο ηεο ζηξέςεο, ηαηλίεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πγξαζίαο 

(water blocking), εκηαγψγηκεο θιπ. 
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4.2.2.9  Μεραλέο καλδπώλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ 

 

Πάλσ απφ ην ζηξηκκέλν θαιψδην κε ηηο ηαηλίεο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθφο 

καλδχαο απφ PVC ή PE ή LSF. Ζ δηαδηθαζία είλαη ηήμε ηεο κνξθνπνηεκέλεο χιεο 

θαη ηνπνζέηεζή ηεο πάλσ ζην θαιψδην. Αθνινπζεί ςχμε θαη ηχιημε πάλσ ζε 

ζηξνθεία. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Φσηνγξαθία 4.2.2.9-1: Απαεξίσζε ηξέςε πφισλ – ηχιηγκα θαισδίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.9-2: ηξηκκέλνη πφινη θαισδίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.9-3: χζηεκα ςχμεο 
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4.2.2.10  Μπνπηηλέδα κνιύβδνπ 

 

Οξηζκέλα θαιψδηα κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο θαιψδηα ζε δηπιηζηήξηα 

απαηηνχλ πξνζηαζία κε κνιπβδνκαλδχα. Ο κνιπβδνκαλδχαο ηνπνζεηείηαη κεηά ηνλ 

πιαζηηθφ καλδχα πνπ ήδε πξνζηαηεχεη ην θαιψδην. Ζ κεραλή ηξνθνδνηείηαη κε ην 

κνιχβη ην νπνίν θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηνλ θνριία (extruder) ζρεκαηίδεη κε 

θαηάιιειε κήηξα έλαλ ζσιήλα ν νπνίνο πεξηθιείεη ην θαιψδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.10-1: Φνχξλνο ηήμεο κνιχβδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνλίδεηαη όηη αλ θαη ε κπνπηηλέδα κνιύβδνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

εγθαηάζηαζε, δελ ρξεζηκνπνηείηαη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε παξαγσγή ησλ θαισδίσλ εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

4.2.2.11  Μεραλέο νπιηζκνύ θαισδίσλ 

 

Πάλσ απφ ηνλ καλδχα ηνπ θαισδίνπ, αλ ην απαηηεί ε πξνδηαγξαθή, ην 

θαιψδην εληζρχεηαη θαη ζηελ κεραληθή ηνπ θαηαπφλεζε κε ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ. Ο 
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νπιηζκφο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ γαιβαληζκέλα ραιπβδνζχξκαηα ή ραιπβδνηαηλίεο 

θαη ζπαλίσο αινπκηλνζχξκαηα. 

Σα ζχξκαηα ή νη ηαηλίεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ην ελδηάκεζν πιαζηηθφ 

καλδχα θαη πξηλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ πιαζηηθφ καλδχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.11-1: Οπιηζκφο θαισδίνπ κε αηζαιφζπξκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.11-2: Οπιηζκέλν θαιψδην – νπιηζηηθή κεραλή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.11-3: Ζκηέηνηκν  πξντφλ - Οπιηζκέλν θαιψδην 
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4.2.2.12  Πνηνηηθόο έιεγρνο 

 

Όιεο νη χιεο πνπ παξαιακβάλνληαη θαζψο θαη ηα θαιψδηα ζε ελδηάκεζε θαη 

ηειηθή θάζε ππνβάιινληαη ζε ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Σα 

αθαηάιιεια πξντφληα είηε επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο, είηε εάλ πξφθεηηαη γηα 

θαιψδηα, πσινχληαη ζε εηαηξείεο πνπ είλαη εηδηθεπκέλεο ζηελ αλαθχθισζε ησλ 

πξψησλ πιψλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.2.12-1: Αίζνπζα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο 
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Δηθόλα 4.2.2.12-1: Απνηχπσζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαισδίσλ 

STRANDING MACHINES OF WIRES & CORES

CABALLE 2 – CABALLE 3 – SETIC - ASCOR 1 - 54"

Q.C.WAREHOUSE

INSULATING MACHINES 

NOKIA MV – NOKIA HV – NOKIA EHV 

NO

YES

YES

CABALLE 1 

FOR WBL TAPE

HV CABLES

DRAWING MACHINES

HEINRICH – F13 AL

Q.C.
NO

WAREHOUSE
YES

INSULATING AND SHEATHING MACHINES

ΔΘΑ – ΗΡΑ – ΠΑΖΛ – CEANDER – ΣΡΟΘΑ – Pb EXTRUDER

-ROSENDHAL - ALMA

Q.C.
NO

WAREHOUSE

YES

YES

STRANDING AND ARMOURING MACHINES

CABALLE 1 – CABALLE 4

ARMOURING MACHINES

POURTIER – ASCOR 2 – SPIRKA 1 

SPIRKA 2 – ΡΟΤΜΠΑΝΕΖΑ ΣΑΘΝΘΩΝ - 84" 

OVERSHEATHING MACHINES

ΔΘΑ – ΗΡΑ – ΠΑΖΛ – CEANDER – ΣΡΟΘΑ   

YES

DRAWING MACHINE HEINRICH

TANDEM WITH INSULATING MACHINE NOKIA 4"

STRANDING AND 

SHEATHING MACHINE

SZ

RECYCLING

RECYCLING

RECYCLING

SCRAP

SCRAP

QC

MARKET/CUSTOMER 

RECYCLING

SCRAP

NO

YES

FIBER OPTICS

QC SCRAP

COLORING MACHINE

YES

NO

BUFFERING MACHINE

QC SCRAP

PROTECTION-ARMOURING

SHEATHING MACHINE

STRANDING

MACHINE

YES

NO

QC

SCRAP

RECYCLING

MARKET/CUSTOMER 

PACKING MACHINES

SKALTEK 1 – SKALTEK 2

KABELMAT

MARKET/CUSTOMER 

Q.C.

SCRAP

RECYCLING

YES

NO

ENERGY CABLES
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Δηθόλα 4.2.2.12-2: Ηζρείο κεραλψλ αλά παξαγσγηθφ ζηάδην θαισδίσλ 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε δνκή ησλ θαισδίσλ παξαζέηνληαη δπν 

γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ελφο ζρεηηθά απιήο δνκήο θαισδίνπ θαη ελφο πην 

πνιπζχλζεηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2.2.12-3: Γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ελφο ζρεηηθά απιήο δνκήο θαισδίνπ 

(επάλσ) θαη ελφο πην πνιπζχλζεηνπ (θάησ) (Πηγή: Cablel GRI report 2013) 

 

Γηαθξίλνληαη θαζαξά ηα αθφινπζα: 

 Conductor (αγσγφο)  

 Insulation of the conductor (κφλσζε ηνπ αγσγνχ) 

 Filler (νπζηαζηηθά πιηθφ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ) 

 Sheath (πξφθεηηαη γηα ηνλ καλδχα) 

 Armour (πξφθεηηαη γηα ηνλ νπιηζκφ ηνπ θαισδίνπ) 

 Oversheath (εμσηεξηθφ καλδχα ηνπ θαισδίνπ) 

Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαισδίσλ, εθαξκφδνληαη φια ή 

κεξηθψο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο δνκήο ελφο θαισδίνπ, απφ ηελ πην απιή κνξθή 

(αγσγφο + κφλσζε) έσο ηελ πην ζχλζεηε. 
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4.2.3 Παξαγσγή νπηηθώλ ηλώλ 

 

 

Δηθόλα 4.2.3-1: Καιψδην νπηηθψλ ηλψλ 

 

4.2.3.1  Βαθή νπηηθώλ ηλώλ 

 
ηε γξακκή βαθήο ησλ νπηηθψλ ηλψλ, νη ίλεο  πάινπ πεξλνχλ απφ κηα  κηθξή 

νπή, ε δηάκεηξνο ηεο νπνίαο είλαη ιίγα κηθξά (κ) κεγαιχηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν ηεο ίλαο. ηελ πιεπξά εηζφδνπ ηεο ίλαο ππάξρεη ην εηδηθφ κειάλη βαθήο. 

Καηά ηελ δηέιεπζε ηεο ίλαο απφ απηή ηελ νπή έλα πνιχ ιεπηφ θηικ ρξψκαηνο-πάρνπο 

2-3 κ  επηθνιιάηαη επάλσ ζηελ ίλα ε νπνία ζηε ζπλέρεηα νδεγείηαη ζε έλα ζάιακν 

φπνπ κε ηελ βνήζεηα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαθήο 

επάλσ ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίδξαζε δηθηχσζεο ηνπ πνιπκεξνχο ηεο βαθήο. Ζ 

εθηχιημε, ηάλπζε θαη ηχιημε ειέγρνληαη απηφκαηα.  
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4.2.3.2  Μεραλή ζηξεπηηθή 

 

Οκαδνπνίεζε θαη ζπζηξνθή πιαζηηθψλ ζσιελίζθσλ πνπ πεξηέρνπλ 1 έσο 12 

νπηηθέο ίλεο, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ νπηηθνχ θαισδηαθνχ ππξήλα. 

 

4.2.3.3  Μεραλή καλδπώλ 

 

Δπελδχνληαη νπηηθά  θαιψδηα  αιιά θαη θαιψδηα ραιθνχ πςειψλ ηαρπηήησλ. 

ηα νπηηθά θαιψδηα  ε επέλδπζε γίλεηαη κε καλδχα πνιπαηζπιελίνπ (PE), ε 

πξνζηαζία κε ηαηλίεο Al ή  ράιπβα θπκαηνεηδνχο ή ιείαο δηαηνκήο θαη ηέινο ε 

ελίζρπζε-νπιηζκφο ησλ θαισδίσλ κε ίλεο αξακίδεο ή πάινπ. 

 

4.2.3.4  Μόλσζε νπηηθώλ ηλώλ 

 

ηε γξακκή απηή γίλνληαη: 

 Καηαζθεπή ζσιελίζθσλ εληφο ησλ νπνίσλ θαη ζε πεξηβάιινλ jelly, 

βξίζθνληαη νη νπηηθέο ίλεο 

 Μφλσζε ησλ νπηηθψλ ηλψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη 

ζπλδξνκεηηθά δίθηπα 

 πζηξνθή θαη επέλδπζε ελ ζεηξά θαισδίσλ πνπ πξννξίδνληαη επίζεο γηα  

εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη νπηηθά ζπλδξνκεηηθά δίθηπα. 

 

4.2.3.5  Μεραλή ειέγρνπ εθειθπζκνύ 

 

Απνηειεί απιή δηάηαμε ζηελ νπνία γίλεηαη έιεγρνο αληνρήο ζε εθειθπζκφ 

ησλ παξαγφκελσλ θαισδίσλ. 

 

4.2.3.6  Φύμε 

 

Δίλαη εηδηθφο ζάιακνο δηαζηάζεσλ Μ xΠιx Τ= 3 x 2,4 x 2,4 m, κε θαηάιιειε 

(ρακειή) θαη πξνδηαγξαθφκελε θάζε θνξά ζεξκνθξαζία, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη 

ζηξνθεία κε θαιψδηα, πξνο ηαρεία ςχμε. 
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4.2.3.7  Πεξηγξαθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Ζ παξαγσγή αξρίδεη απφ ηε βαθή ησλ νπηηθψλ ηλψλ (ζε πεξίπησζε 

πνιχηξνπσλ ηλψλ). ηε γξακκή βαθήο ησλ νπηηθψλ ηλψλ, νη ίλεο  πάινπ πεξλνχλ απφ 

κηα  κηθξή νπή, ε δηάκεηξνο ηεο νπνίαο είλαη ιίγα κηθξά (κ) κεγαιχηεξε απφ ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν ηεο ίλαο. ηελ πιεπξά εηζφδνπ ηεο ίλαο ππάξρεη ην εηδηθφ κειάλη 

βαθήο. Καηά ηελ δηέιεπζε ηεο ίλαο απφ απηή ηελ νπή έλα πνιχ ιεπηφ θηικ 

ρξψκαηνο-πάρνπο 2-3 κ  επηθνιιάηαη επάλσ ζηελ ίλα ε νπνία ζηε ζπλέρεηα  νδεγείηαη 

ζε έλα ζάιακν φπνπ κε ηελ βνήζεηα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαθήο επάλσ ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίδξαζε δηθηχσζεο ηνπ 

πνιπκεξνχο ηεο βαθήο 

ηε ζπλέρεηα νη ίλεο νκαδνπνηνχληαη ζε νκάδεο ησλ 1,2,4,6,8,12 ή 24 ηλψλ, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εμψζεζεο (extrusion) ηνπνζεηείηαη επάλσ ηνπο έλαο πξνζηαηεπηηθφο 

καλδχαο απφ πνιπακίδην ή πνιπεζηέξα. 

Ο καλδχαο απηφο έρεη ηελ κνξθή ιεπηνχ ζσιελίζθνπ θαη πξνζδίδεη ζηηο ίλεο 

ηελ απαηηνχκελε κεραληθή θαη θπζηθή αληνρή ,ελψ  ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνπνζεηείηαη 

έλα εηδηθφ παξαθηληθφ θεξί (jelly) πνπ πξνζηαηεχεη ηηο ίλεο απφ εηζρψξεζε πγξαζίαο 

θαη ηαπηφρξνλα βειηηψλεη ηηο κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Οη ζσιελίζθνη ζπζηξέθνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη γηα λα ζρεκαηίδνληαη νη 

νπηηθνί θαισδηαθνί ππξήλεο ζε απιέο κεραλέο ζηξέςεο θαισδίσλ. 

Οη θαισδηαθνί ππξήλεο  νδεγνχληαη ζηε γξακκή καλδπψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ καλδχα. 

Ο καλδχαο είλαη ζπλήζσο απφ PVC ή PE ή εηδηθά άθαπζηα πιηθά FR πςειήο 

ηερλνινγίαο πνπ είλαη ειεχζεξα αινγφλσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ θαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ. ην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ καλδχα θαη επάλσ απφ ηνπο θαισδηαθνχο 

ππξήλεο ηνπνζεηνχληαη ίλεο αξακίδεο θαη δηακήθεηο κεηαιιηθέο ηαηλίεο Αινπκηλίνπ 

θαη αηζαιηνχ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ  ελψ γηα πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ 

έλαληη ηεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνπνζεηείηαη ην εηδηθφ παξαθηληθφ  θεξί 

(jelly). 
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Έιεγρνο ησλ νπηηθψλ θαισδίσλ γίλεηαη ηφζν ζηελ ηειηθή, φζν θαη ζε φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο θάζεηο θαη αθνξά ηφζν ζηηο κεραληθέο φζν θαη ζηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θαισδίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.3.7-1: Βνεζεηηθέο χιεο παξαγσγήο ηειεθαισδίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.2.3.7-2: Γξακκή παξαγσγήο ηειεθαισδίσλ 
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Δηθόλα 4.2.3.7-1: Παξαγσγηθή δηαδηθαζία νπηηθψλ ηλψλ 

STRANDING MACHINES OF WIRES & CORES

CABALLE 2 – CABALLE 3 – SETIC - ASCOR 1 - 54"

Q.C.WAREHOUSE

INSULATING MACHINES 

NOKIA MV – NOKIA HV – NOKIA EHV 

NO

YES

YES

CABALLE 1 

FOR WBL TAPE

HV CABLES

DRAWING MACHINES

HEINRICH – F13 AL

Q.C.
NO

WAREHOUSE
YES

INSULATING AND SHEATHING MACHINES

ΔΘΑ – ΗΡΑ – ΠΑΖΛ – CEANDER – ΣΡΟΘΑ – Pb EXTRUDER

-ROSENDHAL - ALMA

Q.C.
NO

WAREHOUSE

YES

YES

STRANDING AND ARMOURING MACHINES

CABALLE 1 – CABALLE 4

ARMOURING MACHINES

POURTIER – ASCOR 2 – SPIRKA 1 

SPIRKA 2 – ΡΟΤΜΠΑΝΕΖΑ ΣΑΘΝΘΩΝ - 84" 

OVERSHEATHING MACHINES

ΔΘΑ – ΗΡΑ – ΠΑΖΛ – CEANDER – ΣΡΟΘΑ   

YES

DRAWING MACHINE HEINRICH

TANDEM WITH INSULATING MACHINE NOKIA 4"

STRANDING AND 

SHEATHING MACHINE

SZ

RECYCLING

RECYCLING

RECYCLING

SCRAP

SCRAP

QC

MARKET/CUSTOMER 

RECYCLING

SCRAP

NO

YES

FIBER OPTICS

QC SCRAP

COLORING MACHINE

YES

NO

BUFFERING MACHINE

QC SCRAP

PROTECTION-ARMOURING

SHEATHING MACHINE

STRANDING

MACHINE

YES

NO

QC

SCRAP

RECYCLING

MARKET/CUSTOMER 

PACKING MACHINES

SKALTEK 1 – SKALTEK 2

KABELMAT

MARKET/CUSTOMER 

Q.C.

SCRAP

RECYCLING

YES

NO

ENERGY CABLES
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Δηθόλα 4.2.3.7-2: Ηζρείο κεραλψλ αλά παξαγσγηθφ ζηάδην νπηηθψλ ηλψλ 

 

 

 

 

4.3  Καηαλαιώζεηο πξώησλ/βνεζεηηθώλ πιώλ – Παξαγσγή ηειηθώλ 

πξντόλησλ 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιψλ φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή παξάγνληαη ζηελ ππφ 

εμέηαζε εγθαηάζηαζε. 
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Πίλαθαο 4.3-1: Πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ/βνεζεηηθψλ πιψλ- 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ (Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ ΑΔΠΟ, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ.) 

Τιηθό Πνζόηεηα (ηόλνη / 

έηνο) 

Πξώηεο / βνεζεηηθέο ύιεο 

Παξαγσγή θαισδίσλ ελέξγεηαο 

Βέξγα ραιθνχ Φ8 18.000 

Βέξγα αινπκηλίνπ Φ  1.000 

Υαιπβδνζχξκαηα 3.500 

Διαζηηθά γφκσζεο 1.400 

PVC 7.700 

Δηδηθά κείγκαηα (LSF) 6.000 

XLPE 1.600 

EPR 10 

Μνιχβη* Ζ εηήζηα δπλακηθφηεηα 

ηήμεο ηνπ κνιχβδνπ 

είλαη 400 ηφλνη δειαδή 

1,5 ηφλνο εκεξεζίσο 

Παξαγσγή ηειεθαισδίσλ 

Αθξπιηθή βαθή                                                               0,2 

Ηλεο πάινπ  επηθαιπκκέλεο 24 

Παξαθηληθά θεξηά ( jelly )                                                45 

Μαλδχαο PE                                                                     420 

FR 20 

Μεηαιιηθέο ηαηλίεο Αινπκηλίνπ                                        12 

Μεηαιιηθέο ηαηλίεο αηζαιηνχ                                            30 

Οπηηθέο ίλεο                                                                       12 

Κισζηή πξνζδέζεσο (αξακίδε)                                          6 

Πξντόληα 

Καιψδηα ελέξγεηαο (δηαθφξσλ ηχπσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ) 

35.000 

Σειεθαιψδηα (δηαθφξσλ ηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ) 3.000 ρικ 

* Πξφθεηηαη γηα δπλακηθφηεηα ηεο κεραλήο, ε νπνία θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ 

ρξεηάζζεθε λα ιεηηνπξγήζεη.  
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4.4  Καηαλαιώζεηο λεξνύ, ελέξγεηαο θαη θαπζίκνπ 

 

4.4.1 Καηαλάισζε λεξνύ 

Νεξφ θαηαλαιψλεηαη ηφζν θπξίσο ζηα θιεηζηά ζπζηήκαηα ςχμεο ησλ 

θπιίλδξσλ, φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν λεξφ παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πξνέξρεηαη απφ πθηζηάκελε γεψηξεζε, βάζνπο 110 κέηξσλ. 

Σν λεξφ ςχμεο ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία ζε κνλάδα απνζθιήξπλζεο δειαδή 

ζε ζηήιε κε ηνληνελαιιαθηηθέο ξεηίλεο. 

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 18.000 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.4.1-1: Τθηζηάκελε γεψηξεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Φσηνγξαθία 4.4.1-2: χζηεκα απνζθιήξπλζεο λεξνχ 

 

 

4.4.2 Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηελ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 13306,9 hp θαη 2808,64 Kw.  
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4.4.3 Καηαλάισζε θαπζίκσλ 

Χο θαχζηκν ζηελ εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη πξνπάλην ζε πνζφηεηα ηεο 

ηάμεο ησλ 60 ηφλσλ εηεζίσο θαη πεηξέιαην ζε πνζφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 90.000 ιίηξσλ 

εηεζίσο.  

Σν πξνπάλην απνζεθεχεηαη ζε θαηάιιειε ππφγεηα δεμακελή 9 m
3
, θαζψο θαη 

ζε δχν ππέξγεηεο δεμακελέο 5,5 m
3 

ε θαζεκία.  

Σν πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ απνζεθεχεηαη επίζεο ζε ππέξγεηεο δεμακελέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Φσηνγξαθία 4.4.3-1: Τπφγεηα δεμακελή πξνπαλίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Φσηνγξαθία 4.4.3-2: Τπέξγεηεο δεμακελέο πξνπαλίνπ 
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4.5  Παξαγόκελνη αέξηνη ξύπνη 

4.5.1 Γεληθά 

 

Οη αέξηεο εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ζπγθεληξσκέλεο πεγέο: 

 ΑΔ1: Δθπνκπέο κεζαλίνπ απφ ηα degassing rooms 

 ΑΔ2: Δθπνκπέο απφ ην ζάιακν ειέγρνπ αθαχζησλ θαισδίσλ 

 ΑΔ2: Δθπνκπέο θαχζεο 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ «ζπγθεληξσκέλσλ» πεγψλ, ζηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ 

δηάρπηεο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ. Οη δηάρπηεο εθπνκπέο αθνξνχλ ηξεηο θπξίσο 

θαηεγνξίεο ξχπσλ: 

 ΓΑΔ2: Γηάρπηεο εθπνκπέο θαηά ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ηε ζπλέρεηα δίδεηαη κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ 

εθπνκπψλ.  

 

4.5.2  ΑΔ1: Δθπνκπέο κεζαλίνπ από ηα degassing rooms 

 

ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαισδίσλ ηζρχνο ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ κφλσζε ηνπο  είλαη ην  Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην XLPE. Σν πιηθφ απηφ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία  ηνπ  Μεζαλίνπ (CH4) σο παξαπξντφληνο θαηά ηελ αληίδξαζε 

δηθηχσζεο θαη δηαιχεηαη ζην πνιπαηζπιέλην. Απφ ην Πνιπαηζπιέλην ην κεζάλην 

ειεπζεξψλεηαη ζηγά ζηγά, ζηελ ζπλήζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, θαη ε εθιπφκελε 

πνζφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ηεο κφλσζεο 

Αλ γίλεη κεηαθνξά ή /θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ απ’ ηε κφλσζε ησλ νπνίσλ 

δελ έρεη πξνιάβεη λα δηαθχγεη πιήξσο ην κεζάλην ,κειινληηθά ζα παξνπζηαζζνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο δηαζηνιή ηνπ κνλσηηθνχ καλδχα ή/θαη  αλψκαιε 

ειεθηξηθή απφθξηζε. 

Γηα λα πξνιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ πξέπεη ε απνκάθξπλζε ην 

Μεζαλίνπ απφ ηε κφλσζε λα γίλεηαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο. 
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Δλψ ζηα ρακειήο ηάζεο θαιψδηα – κε ιεπηνχ πάρνπο κφλσζε - ην κεζάλην 

εθιχεηαη θαη δηαρέεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 

αληίζεηα ζηα πςειήο ηάζεο θαιψδηα - απφ 150 KV θαη πάλσ - ε δηαδηθαζία απηή 

απαηηεί πνιχ κεγάιν ρξφλν . 

Έηζη δηεζλψο επεθξάηεζε σο εθαξκνγή ηεο εμαλαγθαζκέλε θαη ηαρείαο 

απαγσγή κε ζέξκαλζε ησλ θαισδίσλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη ζέξκαλζεο θαισδίσλ. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε θαη 

απηή πνπ πξνθξίζεθε θαη ζην ππφ εμέηαζε εξγνζηάζην, ζπλίζηαηαη ζηε ζέξκαλζε 

ησλ θαισδίσλ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ζαιάκνπο. 

Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη έλαλ θαιψο κνλσκέλν ζάιακν ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηείηαη - έλα θάζε θνξά – θαιψδην, ηπιηγκέλν ζην αληίζηνηρν ζηξνθείν 

ηνπ αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκφ παξαγσγήο ζεξκνχ αέξα πνπ ηξνθνδνηεί ην ρψξν. 

Δπίζεο ππάξρνπλ δηαηάμεηο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο ,πίεζεο πγξαζίαο, πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε CH4 θιπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πιένλ απνδνηηθή θαη αζθαιή εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαγφκελνπ κεζαλίνπ γίλεηαη σο εμήο: 

Έζησ φηη ρξεζηκνπνηείηαη Πνιπαηζπιέλην θαη 1,6% DCP. 

ε πνζφηεηα ΡΔ 1000 θηιψλ (έλα ζηξνθείν κε θαιψδην δελ έρεη ηφζε πνζφηεηα ΡΔ) ε 

πνζφηεηα ηνπ DCP είλαη 16 θηιά. 

Θεσξείηαη φηη γηα θάζε 1 mole DCP πνπ αληηδξά ζρεκαηίδεηαη 1 mole CH4 

(Μνξηαθφ βάξνο DCP 270 θαη Μνξηαθφ βάξνο CH4 16). Δπνκέλσο ηα 16 θηιά DCP 

(ή αληίζηνηρα ηα 1000 θηιά ΡΔ) νδεγνχλ ζε παξαγσγή 0,950 θηιψλ κεζαλίνπ.  

Δπνκέλσο ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 4.000 ηφλσλ / εηεζίσο 

XLPE ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή 3,8 ηφλσλ κεζαλίνπ ζε εηήζηα βάζε, πνζφηεηα ε 

νπνία είλαη πξαθηηθά ακειεηέα. Όκσο, ζε ζρέζε κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ 

πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα degassing rooms ζε κεζάλην απηή ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

0,7%, ελψ ε χπαξμε αηζζεηήξσλ απαγνξεχεη ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο άλσ ηνπ 

1%, ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ ζπγθέληξσζε απηή είλαη εμαηξεηηθά κηθξή θαη πξνθαλψο 

δελ ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο εθξεθηηθνχ κίγκαηνο (γηα εθξεθηηθφ κίγκα ε 

ζπγθέληξσζε κεζαλίνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5% - 15%), 
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4.5.3 ΑΔ2: Δθπνκπέο από ην ζάιακν ειέγρνπ αθαύζησλ θαισδίσλ 

ην ζάιακν ησλ αθαχζησλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν ηα 

παξαρζέληα θαιψδηα είλαη άθαπζηα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θνκκάηηα 5 κέηξσλ απφ ηα άθξα ησλ θαισδίσλ 

ηνπνζεηνχληαη ζην ζάιακν θαη θαίγνληαη κε θιφγα. Ο έιεγρνο ηεο θαχζεο (αλ 

κεηαδίδεηαη ε θιφγα ζε φιν ην κήθνο ηνπ δνθηκίνπ ή γίλεηαη δηαξξνή ξεχκαηνο) 

γίλεηαη ζπάληα θαη φηαλ απαηηείηαη απφ ηνλ πειάηε (πεξίπνπ 1 θνξά κεληαίσο). 

Οη εθπνκπέο είλαη θπξίσο εθπνκπέο απφ ηε θιφγα πνπ δεκηνπξγείηαη 

(θαπλφο).  

 

 

4.5.4 ΑΔ3: Δθπνκπέο θαύζεο 

Χο θαχζηκν ζηνπο θαπζηήξεο ηεο εγθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνπάλην. 

Γεληθά, ην πξνπάλην είλαη αξθεηά θαζαξφ θαχζηκν ζε ζρέζε κε άιια θαχζηκα (π.ρ. 

καδνχη). Δπνκέλσο νη αλακελφκελεο εθπνκπέο είλαη πνιχ κηθξέο ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ην γεγνλφο φηη ε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα πξνπαλίνπ είλαη κηθξή. 

 

4.5.5 ΓΑΔ.1: Γηάρπηεο αέξηεο εθπνκπέο 

Μηθξέο πνζφηεηεο εθπνκπψλ δηαθεχγνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηε δηαρείξηζε 

ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί 

ηέηνηεο ηερληθέο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη δηάρπηεο εθπνκπέο θαη λα 

δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ηηο δηάρπηεο εθπνκπέο πεξηιακβάλνληαη αέξηεο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (θπξίσο ηεο ζθφλεο ησλ παιεηψλ θαη 

άρξεζησλ πιηθψλ πνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο).  

εκεηψλεηαη φηη φινη νη ρψξνη ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη ή 

ηζηκεληνζηξσκέλνη κε απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε εθπνκπψλ ζθφλεο απφ ηελ 

θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Οη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξφθεηηαη λα επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζηηο πθηζηάκελεο δηαθπγνχζεο εθπνκπέο.   
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4.6  Παξαγόκελα ζηεξεά κε επηθίλδπλα απόβιεηα 

 

Σα θπξηφηεξα ξεχκαηα ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε είλαη ηα εμήο: 

 Α1: Υαιύβδηλα ηζέξθηα – ζίδεξα από κεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη 

ζηδεξέληα βαξέιηα (ΔΚΑ 15 01 04): ην απφβιεην απηφ παξάγεηαη θπξίσο 

θαηά ηηο εξγαζίεο κεραλνπξγείνπ θαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηηο ζπζθεπαζίεο δηαθφξσλ πιηθψλ 

 Α2: μύια – παιέηεο (ΔΚΑ 15 01 03): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία πξψησλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ.  

 Α3: ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο (ΔΚΑ 15 01 01): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία πξψησλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ. 

 Α4: πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο (ΔΚΑ 15 01 02): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία πξψησλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ. 

 Α5:scrap κηγκάησλ PVC, ΡΔ ή άιισλ πνιπκεξώλ (EKA 12 01 05): 

πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ 

θαισδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πνζφηεηα ηνπ κίγκαηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ή απνκαθξχλεηαη 

 Α6:scrap θαισδίσλ (EKA 17 04 11): πξφθεηηαη γηα θαιψδηα ηα νπνία είλαη 

εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά σο έρνπλ 

 Α7:scrap ραιθνύ (EKA 17 04 01): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη 

απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ θαισδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πνζφηεηα ηνπ ραιθνχ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή απνκαθξχλεηαη κε απφμεζε 

 Α8:scrap αινπκηλίνπ (EKA 17 04 02): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ θαισδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πνζφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή απνκαθξχλεηαη κε 

απφμεζε 
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 Α9:scrap ραιπβδνζπξκάησλ (EKA 17 04 05): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ θαισδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πνζφηεηα ησλ ζπξκάησλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή απνκαθξχλεηαη κε 

απφμεζε 

 Α10: Διαζηηθά (ΔΚΑ 16 01 03): πξνθχπηεη απφ ηα νρήκαηα ηηο 

εγθαηάζηαζεο. Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα δηαθνξνπνηείηαη αλά έηνο 

 Α11: Αζηηθά απνξξίκκαηα πξνζσπηθνύ (ΔΚΑ 20) 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Πίλαθαο 4.6-1: Παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
                                         (Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ ΑΔΠΟ, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ.) 

Σύπνο απνβιήηνπ ΔΚΑ Παξαγόκελε πνζόηεηα (ηόλνη / 

έηνο) 

Α1 15 01 04 5 

Α2 15 01 03 40 

Α3 15 01 01 25 

Α4 15 01 02 10 

Α5 12 01 05 350 

Α6 17 04 11 1.800 

Α7 17 04 01 1.500 

Α8 17 04 02 350 

Α9 17 04 05 300 

Α10 16 01 03 120 ηκρ (ελδεηθηηθφ) 

Α11 20 150 
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4.7 Παξαγόκελα επηθίλδπλα απόβιεηα 

 

Σα θπξηφηεξα ξεχκαηα επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε είλαη ηα εμήο: 

 ΔΑ1: ξππαζκέλα ξάθε (ΔΚΑ 15 02 02): πξφθεηηαη γηα ηα πιηθά (ζηνππηά) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζαξηζκφ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη είλαη 

ελ δπλάκεη επηθίλδπλν απφβιεην 

 ΔΑ2: Απνξξηπηόκελνο ειεθηξηθόο θαη ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο (ΔΚΑ 16 

02): πξνθχπηεη πεξηνδηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα αληηθαηάζηαζε παιαηνχ 

εμνπιηζκνχ 

 ΔΑ3: άρξεζηεο κπαηαξίεο νρεκάησλ (ΔΚΑ 16 06 01): πξφθεηηαη γηα ηηο 

ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ 

εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 ΔΑ4: ζαπνπλέιαηα (ΔΚΑ 12 01 09): πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπξκαηνπξγηθέο 

κεραλέο ππνβηβαζκνχ ζχξκαηνο αινπκηλίνπ θαη ραιθνχ φπνπ γίλεηαη ιίπαλζε θαη 

ςχμε ηνπ ζχξκαηνο, πνπ αλαπηχζζεη ζεξκνθξαζίεο ιφγσ ππνβηβαζκνχ, κε ηε 

ρξήζε ζαπνπλειαίσλ 

 ΔΑ5: Υξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα (ΔΚΑ 13 01 11 / 13 02 08):πξφθεηηαη γηα 

ηα ιηπαληηθά έιαηα δηαθφξσλ κεραλεκάησλ, ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή  

 ΔΑ6: πκππθλώκαηα ΝΟΚΗΑ (ΔΚΑ 07 07 08): πξφθεηηαη γηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο 

 ΔΑ7: απνξξνέο ρεκείνπ (ΔΚΑ 06 01 06): πξφθεηηαη γηα ρεκηθά απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζην ρεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο  

 ΔΑ8: απόβιεηα κπνπηηλέδαο κνιύβδνπ (ΔΚΑ 10 04 02): πξφθεηηαη γηα 

απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηε κεραλή ηνπ κνιχβδνπ 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Πίλαθαο 4.7-1: Παξαγσγή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
                                   (Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ ΑΔΠΟ, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ.) 

Σύπνο απνβιήηνπ ΔΚΑ Παξαγόκελε πνζόηεηα (ηόλνη / 

έηνο) 

ΔΑ1 15 02 02 0,3 

ΔΑ2 16 02 1 (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη φρη 

θάζε ρξφλν) 

ΔΑ3 16 06 01 15 ηκρ (ελδεηθηηθφ) 

ΔΑ4 12 01 09 55 

ΔΑ5 13 01 10 / 13 02 08 10 

ΔΑ6 07 07 08 4 

ΔΑ7 06 01 06 0,3 

ΔΑ8 10 04 02 0,5 

 

4.8 Παξαγόκελα πγξά απόβιεηα 

 
Σα θπξηφηεξα ξεχκαηα πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

είλαη ηα εμήο: 

 ΤΑ1: Σα πγξά απόβιεηα από ηε δηαδηθαζία απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνύ (ΔΚΑ 

19 09 99): πξφθεηηαη γηα ηα ζπκππθλψκαηα (άικε) πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ 

 ΤΑ2: ηξαηζώλα από ηα θπθιώκαηα ςύμεο (10 03 28) 

 ΤΑ3: Τγξά απόβιεηα από ηελ αλαγέλλεζε ησλ ξεηηλώλ (ΔΚΑ 19 09 06): 

πξφθεηηαη γηα δηάιπκα λεξνχ κε αιάηη πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αλαγέλλεζε ησλ 

ξεηηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ 

 ΤΑ4: Τγξά αζηηθά απόβιεηα 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 
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Πίλαθαο 4.7-2: Παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
                                               (Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ ΑΔΠΟ, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ.) 

Σύπνο απνβιήηνπ ΔΚΑ Παξαγόκελε πνζόηεηα (m
3
 / έηνο) 

ΤΑ1 19 09 99 2.500 

ΤΑ2 10 03 28 300 

ΤΑ3 19 09 06 500 

ΤΑ4  2.200 

 

Αλαθνξηθά κε ηα φκβξηα χδαηα, απηά ζπιιέγνληαη ζε πεξηκεηξηθφ δίθηπν, θαη 

απνξξένπλ εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ πνζφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

4.9  ύζηεκα δηαρείξηζεο παξαγόκελσλ απνβιήησλ 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

4.9.1 ηεξεά κε επηθίλδπλα απόβιεηα 

 

Σα παξαγφκελα ζηεξεά απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά 

κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο αμηνπνίεζε/ δηάζεζε. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε πξαθηηθή δηαρείξηζεο ησλ κε 

επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν4.6.  

 

Πίλαθαο 4.9.1-1: Γηαρείξηζε ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

(Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ., Μάιορ 2012) 

Σύπνο 

απνβιήηνπ 

Πεξηγξαθή Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 

Α1 Υαιχβδηλα 

ηζέξθηα – ζίδεξα 

απφ 

κεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο θαη 

ζηδεξέληα βαξέιηα 

πιινγή ζε κεηαιιηθνχο θάδνπο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα αμηνπνίεζε. Σα 

ζηδεξέληα βαξέιηα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιειν 

ρψξν θαη δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΚΔΠΔΓ) 
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Σύπνο 

απνβιήηνπ 

Πεξηγξαθή Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ. Ζ κεηαθνξά ησλ 

απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη 

πεξίπνπ ζε ηξηκεληαία βάζε.   

Α2 Ξχια – παιέηεο πιινγή ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλνπο 

θνξείο γηα αμηνπνίεζε. Ζ κεηαθνξά ησλ 

απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη 

πεξίπνπ δχν θνξέο ηνλ κήλα.   

Α3 Υάξηηλεο 

ζπζθεπαζίεο 

πιινγή ζε θάδνπο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα αλαθχθισζε ή 

δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ 

πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ ζε 

κεληαία βάζε.   

Α4 Πιαζηηθέο 

ζπζθεπαζίεο 

πιινγή ζε θάδνπο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα αλαθχθισζε ή 

δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ 

πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ ζε 

κεληαία βάζε. 

Α5 scrap κηγκάησλ 

PVC, ΡΔ ή άιισλ 

πνιπκεξψλ 

Ζ ζπιινγή ηνπ PVC γίλεηαη ζε εηδηθνχο ζάθνπο 

(big bags), νη νπνίνη βξίζθνληαη δίπια ζηηο κεραλέο 

θαη κεηαθέξνληαη ζην εξγνζηάζην κεηγκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ε εηαηξεία (Δξγνζηάζην Οηλνθχησλ) γηα 

αμηνπνίεζε. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε 3 

εκέξεο 

Σν ΡΔ ή άιια πνιπκεξή, δελ δχλαληαη λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη αθνχ ζπιιερζνχλ ζε ζάθνπο 

κεηαθέξνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλνπ θνξέα γηα 

ηειηθή δηάζεζε. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε 10 

εκέξεο 

Α6 scrap θαισδίσλ Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθνχο ζάθνπο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη δίπια ζηηο κεραλέο, ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηαηηθψλ (scrap ραιθνχ, αινπκηλίνπ, PVC θαη 

άιισλ πιαζηηθψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ππφθεηληαη ζε 

δηαρείξηζε καδί κε ηα αληίζηνηρα ξεχκαηα 

απνβιήησλ Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε10 

εκέξεο 

 

Α7 scrap ραιθνχ Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθνχο ζάθνπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη δίπια ζηηο κεραλέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ 

θνξέσλ ζε ρπηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ 
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Σύπνο 

απνβιήηνπ 

Πεξηγξαθή Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 

δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε 3 εκέξεο 

Α8 scrap αινπκηλίνπ Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθνχο ζάθνπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη δίπια ζηηο κεραλέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ 

θνξέσλ ζε ρπηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε 3 εκέξεο 

Α9 scrap 

ραιπβδνζπξκάησλ 

Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη ζε εηδηθνχο ζάθνπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη δίπια ζηηο κεραλέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ 

θνξέσλ ζε ρπηήξηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε εβδνκάδα 

Α10 Διαζηηθά Ζ εγθαηάζηαζε έρεη ζπκβιεζεί κε ην αληίζηνηρν 

ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

(ECOELASTICA) Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ 

πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ κε λέα κε 

ζπρλφηεηα πεξίπνπ 2 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

Α11 Αζηηθά 

απνξξίκκαηα 

πιινγή ζε θάδνπο ηνπ δήκνπ Θεβψλ θαη 

κεηαθνξά πξνο ηειηθή δηάζεζε (2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε εγθαηάζηαζε έρεη ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. Δπηπιένλ, ε εγθαηάζηαζε έρεη επηηχρεη νκαδνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ψζηε λα κεηψλεηαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή απνβιήησλ, ε νπνία νθείιεηαη 

ζε αιιαγέο ηεο παξαγσγήο. 

 

4.9.2 Δπηθίλδπλα απόβιεηα 

 

Σα παξαγφκελα επηθίλδπλα απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο αμηνπνίεζε / επεμεξγαζία. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίδεηαη ε πξαθηηθή δηαρείξηζεο ησλ ξεπκάησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 4.7.  
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Πίλαθαο 4.9.2-1: Γηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ  

(Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ., Μάιορ 2012)                            

Σύπνο 

απνβιήηνπ 

Πεξηγξαθή Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 

ΔΑ1 ξππαζκέλα ξάθε πιινγή ζε εηδηθά θιεηζηά δνρεία, ζε θαηάιιειν 

θιεηζηφ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη 2 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

ΔΑ2 Απνξξηπηφκελνο 

ειεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο 

εμνπιηζκφο 

πιινγή θαη δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ΔΑ3 άρξεζηεο 

κπαηαξίεο 

νρεκάησλ 

Ζ εγθαηάζηαζε έρεη ζπκβιεζεί κε ην αληίζηνηρν 

ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΤΓΔΤ). Ζ 

κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε γίλεηαη φπνηε αληηθαζίζηαληαη νη 

παιαηέο κπαηαξίεο 

ΔΑ4 ζαπνπλέιαηα πιινγή ζε δεμακελή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

δηάζεζε ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζήο ηνπο. 

Σα ζαπνπλέιαηα θπθινθνξνχλ ζε θιεηζηφ 

θχθισκα. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη 1-2 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

ΔΑ5 Υξεζηκνπνηεκέλα 

νξπθηέιαηα 

πιιέγνληαη ζηα βαξέιηα ηνπο, φπνπ απφ θάησ 

ππάξρεη κηθξφο ζπιιέθηεο ηπρψλ δηαξξνψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ηα βαξέιηα απηά ζθξαγίδνληαη θαη 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε ππαίζξην θαη 

ηζηκεληνζηξσκέλν ρψξν εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο 

κέρξη λα παξαδνζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα θαη 

λα νδεγεζνχλ πξνο ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. Ο 

ρψξνο απνζήθεπζεο δηαζέηεη θαη ιεθάλε 

απνξξνήο. Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ θάζε 3-4 

κήλεο, ή κεηά απφ πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

ΔΑ6 πκππθλψκαηα 

ΝΟΚΗΑ 

πιινγή ζε εηδηθά θιεηζηά δνρεία, ζε θαηάιιειν 

ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ δηαζέηεη ιεθάλε 

ζπιινγήο γηα ηπρφλ δηαξξνέο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη κεληαία  

πεξίπνπ 1-2 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

ΔΑ7 απνξξνέο ρεκείνπ πιινγή ζε εηδηθά θιεηζηά δνρεία, ζε θαηάιιειν 

θιεηζηφ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε ζε 

αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε γίλεηαη πεξίπνπ 1 θνξά ηνλ 
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Σύπνο 

απνβιήηνπ 

Πεξηγξαθή Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 

ρξφλν 

ΔΑ8 απφβιεηα 

κνιχβδνπ 

Ζ ζπιινγή ηνπο ζα γίλεηαη ζε εηδηθνχο θάδνπο, ζε 

θιεηζηφ ρψξν θαη ζα δηαηίζεληαη ζε κνλάδα 

αμηνπνίεζεο κνιχβδνπ. Ζ κεηαθνξά ησλ 

απνβιήησλ πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε αλακέλεηαη 

λα γίλεηαη πεξίπνπ κία θνξά ηνλ ρξφλν.  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε εγθαηάζηαζε έρεη ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ θαη ηελ απνθπγή επηπηψζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

4.9.3 Τγξά απόβιεηα 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 4.8, ηα πγξά απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζηελ ππφ εμέηαζε εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνπλ: 

 Τγξά απφβιεηα απφ ηελ απνζθιήξπλζε ηνπ λεξνχ 

Σα απφβιεηα απηά, νδεγνχληαη κέζσ βπηίσλ ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Ζ κεηαθνξά 

γίλεηαη ζε κεληαία βάζε. 

 ηξαηζψλα απφ ηα θπθιψκαηα ςχμεο 

Σα θπθιψκαηα ςχμεο είλαη θιεηζηά κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή πγξψλ 

απνβιήησλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζηξαηζψλα ε νπνία παξάγεηαη απνκαθξχλεηαη κε 

βπηία ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη ζε κεληαία βάζε. 

 Τγξά απφβιεηα απφ ηελ αλαγέλλεζε ησλ ξεηηλψλ 

Σα απφβιεηα απηά, νδεγνχληαη κέζσ βπηίσλ ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Ζ κεηαθνξά 

γίλεηαη ζε κεληαία βάζε. 

 Τγξά αζηηθά απφβιεηα  

Σα απφβιεηα απηά νδεγνχληαη ππεδάθηα ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, ζχκθσλα 

κε ζρεηηθή άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ. ε πεξίπησζε πιήξσζεο, ηα απφβιεηα ζα 

νδεγνχληαη κε βπηίν ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο. 
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4.9.3.1 Όμβρια 
 

Αλαθνξηθά κε ηα φκβξηα ε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη πεξηκεηξηθφ δίθηπν 

ζπιινγήο ησλ νκβξίσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κέζσ απνξξνήο νδεγείηαη εθηφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο.  

Ζ πνζφηεηα ησλ νκβξίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. ε 

θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά θαη ηα απφβιεηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα φκβξηα είλαη 

κε επηθίλδπλα θαη ρακειήο εθπιπζηκφηεηαο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο 

δηαθπγέο πξνο ην έδαθνο. 

 

4.10  Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ ISO14001 ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ 

Α.Δ. 

 

4.10.1 Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο 

 

Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη έλα .Π.Γ. ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 

14001. ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 4.10-1 θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 

ελφο .Π.Γ. ζχκθσλα κε ην ISO 14001. 

  

Δηθόλα 4.10.1-1: Μνληέιν δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην ISO 14001  

(Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ., Μάιορ 2012) 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ 

Deming «ρεδηάδσ – Δλεξγψ –Διέγρσ – Γξσ):  

 ρεδηάδσ: ηνηρεηνζεηνχληαη νη ζηφρνη θαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο.  

 Δλεξγψ: Οη ελέξγεηεο απηέο εθαξκφδνληαη. 

 Διέγρσ: Παξαθνινπζνχληαη θαη κεηξνχληαη νη ελέξγεηεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο θαη 

αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα.  

 Γξσ: Λακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, έρεη αλαπηχμεη 

θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, πεξηβάιινληνο θαη πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, αλαζέηνληαο ζην Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ, ν 

νπνίνο απνηειεί κέινο ηεο Γηνίθεζεο, ηελ έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξναγσγήο 

ηεο ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ κέζα ζηελ εηαηξεία, θαζψο θαη ησλ ζπκκέηνρσλ γηα 

ζέκαηα πνπ ε εηαηξεία θξίλεη φηη ζα ηνπο ελδηέθεξαλ.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ ν Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζην έξγν ηνπ, ηνπ παξέρεη φια ηα 

κέζα, ηηο εμνπζηνδνηήζεηο θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ), ζχκθσλα 

με το Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14001, έρεη ζαλ ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

απφδνζε ηεο εηαηξείαο.  

Σν ΠΓ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ΠΓ, ν ξπζκφο θαη ε έθηαζε ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ εηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο. Ζ θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΓ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 
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εηαηξεία λα επηηχρεη θαη λα ειέγρεη ζπζηεκαηηθά ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο 

απφδνζεο πνπ ε ίδηα θαζνξίδεη. 

 
 
 

4.10.2 Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή- πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο - 

πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη ζηόρνη 

 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή απνηειεί δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο 

γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 14001. Ζ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη θαηάιιειε γηα ηε θχζε, ην εχξνο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο, πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα δηαξθή βειηίσζε θαη πξφιεςε ξχπαλζεο, 

πεξηιακβάλεη δέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηε ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξνο ηηο άιιεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο ε εηαηξεία έρεη 

απνδερζεί ελππνγξάθσο, παξέρεη ην πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαζθφπεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, είλαη ηεθκεξησκέλε, 

εθαξκφδεηαη, ηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη είλαη 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ. 

Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα λα 

εληνπίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο, κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν ζθνπφ ηνπ ΠΓ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ειέγμεη 

θαη ζε εθείλεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ιακβάλνληαο ππφςε ζρεδηαζκέλεο ή λέεο 

εμειίμεηο, λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

θαζνξίδνληαο εθείλεο ηηο πιεπξέο πνπ έρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.  

Οη εμεηαδφκελεο πιεπξέο νθείινληαη ζε θαλνληθέο θαη κε δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη ζε ελδερφκελεο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε, πξνζδηνξίδνληαη νη ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ, πνπ  

ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ελ ιεηηνπξγία κνλάδα ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη:  

 Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ  

 Διεγρφκελεο θαη κε ειεγρφκελεο εθπνκπέο ζηνλ αέξα  
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 Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο  

 Γηαξξνέο πγξψλ  

 Υξήζε θπζηθψλ πφξσλ 

 Θφξπβνο 

 Άιια πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα  



Καηά ηελ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πιεπξψλ εμεηάδνληαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε: 

 Οκαιέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  

 Με νκαιέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  

 Καηαζηάζεηο αλάγθεο  

 Καηαζηάζεηο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο  

 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ έγηλε κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 νβαξφηεηα ηεο επίπησζεο, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί ε πιεπξά 

λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ  

 πρλφηεηα εκθάληζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο   

 Ύπαξμε ή κε λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πιεπξά 

 Ύπαξμε ή κε αηηεκάησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πιεπξά 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξνθχπηεη ε βαζκνινγία γηα θάζε 

πεξηβαιινληηθή πιεπξά. εκαληηθέο ζεσξνχληαη νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία. Οη πιεπξέο απηέο αληηκεησπίδνληαη, 

ψζηε λα κεησζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ηεο 

εηαηξείαο. 
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Πίλαθαο 4.10.2-1: Πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο, ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο  

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ., πεξηφδνπ 2014 
(Πηγή: Φάκελορ Τποποποίηζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν, ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ Α.Δ., Μάιορ 2012) 

 

 

 



   

  

90 
 

 

Γηαθξίλνληαο πιένλ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο αηηίεο απφ άπνςε πεξηβαιινληηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο, νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 

• πκππθλώκαηα ΝΟΚΗΑ : Μεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο 

ζπκππθλσκάησλ ηεο γξακκήο ζε δίθηπν θπθισλφθηιηξσλ γηα ζπγθέληξσζή 

ηνπο ζε ζηεγαλέο δεμακελέο- κεδέλ ξχπνπο 

 

• Λάδηα- απνπλέιαηα : θαηάξγεζε βφζξσλ - θαηαζθεπή ειαηνδηαρσξηζηψλ 

ζηηο ζπξκαηνπξγηθέο γηα απνδνηηθφηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ξχπσλ  

 

• Αζηηθά ιύκαηα : εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ηερλνινγίαο MBR  

 

• Υώξνο  πξνζσξηλήο απνζήθεπζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ : θαηαζθεπή 

δεπηεξνγελή πεξηέθηε 

 

Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεη θαη αλαζεσξεί αληηθεηκεληθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ 

ππφθεηληαη ζε ζπλερή βειηίσζε ζε θάζε ζρεηηθή ιεηηνπξγία θαη επίπεδν εληφο ηεο 

εηαηξείαο. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη είλαη κεηξήζηκνη, φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ, θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πεξηιακβάλνληαο θαη 

δέζκεπζε γηα απνηξνπή κφιπλζεο, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο εθαξκφζηκεο λνκηθέο θαη 

άιιεο απαηηήζεηο πνπ ε εηαηξεία ελππφγξαθα έρεη απνδερζεί.  

Με ηελ θαζηέξσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, 

ε εηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έρεη 

ελππνγξάθσο απνδερηεί, θαζψο θαη ηηο νπζηψδεηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο. Δπίζεο 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο ηεο επηινγέο, ηηο νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ.  

Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί πξφγξακκα γηα λα 

επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 

θαζνξηζκφ ππεπζπλφηεηαο γηα λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη νη ζηφρνη 

ζε ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επίπεδα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα κέζα ζην νπνίν επηηπγράλνληαη. 
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Κεθάιαην 5:  Απνηύπσζε ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ 

 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα επηρεηξεζεί πξνζπάζεηα ελεξγεηαθήο 

απνηχπσζεο ησλ γξακκψλ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ ελέξγεηαο θαη νπηηθψλ ηλψλ. 

 

Κη απηφ δηφηη δελ ππάξρνπλ κεηξεηέο ελέξγεηαο κέζα ζην εξγνζηάζην. Θα 

επηρεηξεζεί ινηπφλ ε εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ κεραλψλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο. 

Σα δεδνκέλα ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ππάξρνπλ γηα ην έηνο 2014, κέζσ ελφο 

παξαγσγηθνχ report ηνπ γξαθείνπ παξαγσγήο. Οη δηαζέζηκεο εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

πξνο παξαγσγή γηα ην έηνο 2014 ήηαλ 330 εκέξεο x 25 ψξεο = 7920 ψξεο. Με 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο απαζρφιεζεο ηεο κεραλήο κε ηηο 

δηαζέζηκεο ψξεο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ νη ψξεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ κεραλψλ. 

 

Έρνληαο ινηπφλ ηελ πξαγκαηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ γηα ην έηνο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηζρείο ηνπο απφ ηνλ επίζεκν πίλαθα ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ελδεηθηηθέο θαηαλαιψζεηο 

ελέξγεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ.. 

 

ηνλ πίλαθα 5.1 δίλεηαη ε θηλεηήξηα ηζρχο ησλ κεραλψλ ζε ίππνπο (Hp) θαη ε 

ζεξκηθή ηζρχο ζε Kw. 
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Πίλαθαο 5-1: Λίζηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Θήβαο (Πηγή: CABLEL S.A.) 

 

Μεηά ηελ κεηαηξνπή ησλ Hp ζε Kw (x 0,745) πξνθχπηεη ν πίλαθαο 5.2. 
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Πίλαθαο 5-2: Μεηαηξνπή ζε θνηλή κνλάδα ηζρχνο 

 

Πξνθχπηνπλ ινηπφλ νη ελδεηθηηθέο KWh αλά κεραλή, ηφζν γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ θαισδίσλ ελέξγεηαο, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ησλ θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ. Γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνινίπσλ ελεξγεηαθά ζεκαληηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην εξγνζηάζην Θεβψλ 

ζα γίλεη αζθαιήο εθηίκεζε (βιέπε πίλαθα 5.3). 
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Πίλαθαο 5-3: Μεηαζρεκαηηζκέλνο πίλαθαο ελδεηθηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ εξγνζηαζίνπ Θεβψλ 
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ην 90,6 % ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο γξακκέο παξαγσγήο θαισδίσλ ηζρχνο. Έλα 

πνζνζηφ 3,8% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη ζην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ. Καη ηέινο, ην 5,6% ηεο ζπλνιηθήο 

ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη ζηηο δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο (βιέπε 

Γηάγξακκα 5.1). 

 

Γηάγξακκα 5.1: Γηάγξακκα απεηθφληζεο θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο 

Δξγνζηαζίνπ Θεβψλ 
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Πην αλαιπηηθά γηα ηα θαιώδηα ηζρύνο: 

 

Γηάγξακκα 5.2: Δλεξγεηαθή απαίηεζε αλά κεραλή σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

97 
 

Γηάγξακκα 5.3: Δλεξγεηαθή απαίηεζε αλά παξαγσγηθφ ζηάδην σο πνζνζηφ 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο  

 

 

 

Παξαηεξήζεηο:  

 

• Ζ παξαγσγηθή θάζε ηεο κφλσζεο θαισδίσλ κέζεο, κεζνπςειήο θαη πςειήο 

ηάζεο (insulating) ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή απαίηεζε 38% 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε ζπλδπάδεη ηε ρξήζε κεγάισλ κεραλψλ εθηχιημεο θαη 

ηχιημεο θαισδίσλ κε παξάιιειε ιεηηνπξγία extruders, πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά 

κεγάιεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. 

• Γεχηεξε ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε είλαη ε θάζε ησλ καλδχσλ/κφλσζεο 

ρακειήο ηάζεο θαισδίσλ κε ελεξγεηαθή απαίηεζε ηνπ 18% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

• Σξίηε ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε  είλαη ε θάζε ηεο ζπξκαηνπξγίαο φπνπ 

έρνπκε ηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζχξκαηνο ζηελ επηζπκεηή. Ζ θάζε απηή 

ζπλδπάδεηαη θαη κε δηαηάμεηο αλφπηεζεο πνπ ζηφρν έρνπλ κεηά ηε κείσζε ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ ζχξκαηνο λα επαλαθέξνπλ ηελ νιθηκφηεηά ηνπ θαη λα ην 

θαηαζηήζνπλ αξθεηά καιαθφ, ψζηε λα κελ ζπάεη ζηηο ππφινηπεο θάζεηο 

παξαγσγήο.  
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• Οη ππφινηπεο παξαγσγηθέο θάζεηο πεξηιακβάλνπλ κφλν θηλήζεηο θαισδίσλ 

κεηαμχ δηαηάμεσλ εθηχιημεο θαη ηχιημεο, θηλήζεηο δειαδή ρσξίο ηδηαίηεξα 

πςειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. 

 

Καη’ αληηζηνηρία γηα ηα θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ 

 

Γηάγξακκα 5.4: Δλεξγεηαθή απαίηεζε αλά κεραλή/ παξαγσγηθφ ζηάδην 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο:  

 

• Ζ κεραλή /θάζε ηνπ buffering ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή 

απαίηεζε (πέξαζκα νπηηθψλ ηλψλ κέζα ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο κε ρξήζε 

extruders) 

• Γεχηεξε ζε ελεξγεηαθή απαίηεζε ε κεραλή καλδχσλ πνπ νπζηαζηηθά 

βαζίδεηαη ζηελ ίδηα αξρή κε ηε κεραλή ηνπ buffering 
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• ηηο ππφινηπεο κεραλέο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο είλαη κηθξφηεξεο, θαζψο 

θάλνπλ κφλν θηλήζεηο ησλ νπηηθψλ ηλψλ (εθηχιημε-ηχιημε) 

 

ρεηηθά κε ηηο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ησλ ππνζηεξηθηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 

Utilities 

 

 

Γηάγξακκα 5.5: Καηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

• Αξθεηά πςειέο είλαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, θαζψο 

πέξα απφ ηε ιεηηνπξγία αληιηψλ γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνχ ηεο γεψηξεζεο, 

άιιεο αληιίεο αλαιακβάλνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαθίλεζε ησλ λεξψλ ςχμεο ησλ 

κπάλησλ κεηά ηα extruders, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη ςχρνληαη κέζσ 

πχξγσλ ςχμεο. 
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• Σν αεξηνζηάζην έρεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, 

θαζψο ε χπαξμε πεπηεζκέλνπ αέξα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ζρεδφλ 

γηα θάζε κεραλή παξαγσγήο.  
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Κεθάιαην 6:  Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ KPI’s ηεο εηαηξείαο 

 

Ζ εηαηξεία έρεη νξίζεη θαη παξαθνινπζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 

ISO 14001, κηα ζεηξά απφ πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο (Key Performance Indices), 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο. 

ηνλ πίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ηεο ηειεπηαίαο 5-εηίαο. 

 

 

Πίλαθαο 6.1: Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο ΔΛ.ΚΑ (Πηγή: CABLEL S.A.) 

 

 
 

 

 

Απφ ηνπο δείθηεο απηνχο, αλαιχνληαη νη πην ζεκαληηθνί θαη γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ Θεβψλ. 
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Γηάγξακκα 6.1: Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο/πξντφλ (ton) 

 

 

 

  

 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

Οη εηδηθέο θαηαλαιψζεηο αλά παξαγφκελν πξντφλ βαίλνπλ κεηνχκελεο. 

Τπάξρεη ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ κεραλψλ (IPM). Θα 

κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ 

αληηθαηάζηαζεο παιαηφηεξσλ ελεξγνβφξσλ DC θαη AC θηλεηήξσλ κε λεφηεξνπο θαη 

απνδνηηθφηεξνπο. 
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Γηάγξακκα 6.2: Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

Θεξκηθή ελέξγεηα 

Οη εηδηθέο θαηαλαιψζεηο ζηε ζεξκηθή ελέξγεηα επίζεο κεηψλνληαη ιφγσ 

βειηηνχκελεο απφδνζεο κεραλψλ θαη παξαγσγηθψλ ηερληθψλ. 
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Γηάγξακκα 6.3: Άκεζεο εθπνκπέο CO2 

 

 

 

 

 

 

 

Άκεζεο εθπνκπέο CO2 

Βαίλνπλ κεηνχκελεο θαζψο βξίζθεηαη ζε εμέιημε πξφγξακκα αλαλέσζεο ηνπ 

ζηφινπ ησλ πεξνλνθφξσλ.  
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Γηάγξακκα 6.4: Έκκεζεο εθπνκπέο CO2 

 

 

 

 

 

 

Έκκεζεο εθπνκπέο CO2 

Αληηθαηάζηαζε ζηφινπ εηαηξηθψλ απηνθηλήησλ κε πεηξειαηνθίλεηα, καδηθή 

κεηαθνξά εξγαδνκέλσλ, ζπρλή ρξήζε ηειεδηαζθέςεσλ θιπ. 
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Γηάγξακκα 6.5: Δθπνκπέο ΝΟx 

 

 

 

 

 

 

Δθπνκπέο ΝΟx 

Απνδνηηθφηεξε θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ζπληήξεζε θαπζηήξσλ, αλαλέσζε 

κνλψζεσλ.  
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Γηάγξακκα 6.6: Καηαλάισζε λεξνχ 

 

 

 

 

 

 

Υξήζε λεξνύ 

Οξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ, πεξηνξηζκφο απσιεηψλ, απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

πχξγσλ ςχμεο. 
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πκπεξαζκαηηθά: 

 

• Ζ πνξεία ησλ KPI’s θαηαδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο 

εηαηξείαο λα κεηψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζην πεξηβάιινλ.  

• Ζ απφιπηε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο 

βειηηψλνληαη παξά ηελ έιιεηςε  πφξσλ, ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο.  

• Παξάιιεια κε ηνπο δείθηεο απηνχο, ππάξρνπλ θαη ελέξγεηεο πνπ ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηαπηίδεηαη κε ην πεξηβαιινληηθφ φπσο: 

– Έκθαζε ζηελ αλαθχθισζε κεηάιισλ  

(2014 αλαθχθισζε 1135 tn Cu θαη 609 tn Al. ) 

– Πξνζπάζεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο  

(2014: ην 10,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο) 

(Πηγή : Cablel GRI report 2014) 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ISO 14001 ζηε βηνκεραλία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. 

δελ γίλεηαη κφλν ηχπνηο, αιιά ζπλνδεχεηαη απφ δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο. 

 Σα KPI’s θαηαδεηθλχνπλ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο 

εηαηξίαο.  

 Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε θχξηα θαηαλάισζε 

ζηελ ελέξγεηα εκθαλίδεηαη ζηε θάζε ηεο κφλσζεο αγσγψλ ΜΣ, ΜΤΣ θαη ΤΣ 

θαηά ηελ παξαγσγή θαισδίσλ ηζρχνο. Δθεί ινηπφλ ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ νη πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 Ζ παξνχζα αλάιπζε απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε 

λέσλ πξντφλησλ.  

 

Ζ παξνχζα κειέηε καο δίλεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηηο ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

βήκα γηα κειινληηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 

ήκεξα ε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο απνθηά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ε 

εζηίαζή ηεο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην δηεζλέο επίπεδν ζην ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπεηδή ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο έλαλ απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηε βηψζηκε θαη αεηθφξν αλάπηπμε, ε 

εμάπισζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη ζηελ Διιάδα είλαη δεδνκέλε 

θαη αλακελφκελε. 

Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία 

είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σν δεηνχκελν είλαη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κε γίλεηαη κφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ ζέηνπλ νη νδεγίεο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ηππηθή απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, 

αιιά λα ζπλνδεχεηαη κε δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη θπξίσο 

ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά, φπσο 

απηφο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην φξακα ηνπο. 



   

  

110 
 

Σα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ κέζν γηα βησζηκφηεηα. Ζ δηάδνζή ηνπο κπνξεί λα εληζρπζεί ζηα πιαίζηα 

θαηά ηα νπνία νη δεκφζηεο αξρέο επηδηψθνπλ κηα ελεξγή πνιηηηθή βησζηκφηεηαο κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. ζην πιαίζην βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο, έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο, κε βάζε ην 

πξφηππν ISO 14001. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO ε εγθαηάζηαζε απνζθνπεί ζηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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