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Σχεδιασµός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

 

Σηµαντικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιµη ανάπτυξη, περιβάλλον, περιβαλλοντική 

προστασία, Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, εξορυκτική βιοµηχανία, 

µεταλλευτική εταιρεία, EN ISO 14001:2004, Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, 

περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικές πλευρές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

διαδικασίες, έντυπα.  

 

Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως σκοπό το σχεδιασµό ενός Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 κατάλληλο για τις ανάγκες 

µιας µεταλλευτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο 

πραγµατοποιώντας επιφανειακές εκµεταλλεύσεις κοιτασµάτων. 

Η εργασία χωρίστηκε σε δύο µέρη, από τα οποία στο πρώτο γίνεται αναφορά στην 

ανάπτυξη των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, γενικά αλλά και ειδικότερα 

κατά ISO 14001 και στη διάδοσή τους στις επιχειρήσεις της εξορυκτικής βιοµηχανίας. 

Στο δεύτερο µέρος γίνεται η ανάπτυξη και η τεκµηρίωση ενός προτεινόµενου 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001 για τις ανάγκες µιας 

µεταλλευτικής εταιρείας. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στην έννοια της 

περιβαλλοντικής προστασίας και την εξέλιξη των συστηµάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ως δοµηµένο και ενιαίο εθελοντικό τρόπο οργάνωσης των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων των εταιρειών και των οργανισµών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται 

συνοπτικά οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 καθώς και η εξέλιξη της διάδοσής 

του σε διεθνές επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα και την περιβαλλοντική νοµοθεσία που διέπει την 

εξορυκτική δραστηριότητα, ώστε να τεκµηριωθεί η εκτεταµένη σήµερα χρήση των 

Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αλλά και η πιστοποίησή τους κατά ISO 

14001, από τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη 

ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µε τρόπο ώστε να είναι κατά το 
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δυνατόν κατάλληλο για χρήση από ένα µεγάλο εύρος µεταλλευτικών επιχειρήσεων, 

παρά το γεγονός ότι σε συγκεκριµένα σηµεία γίνονται αναφορές σε συγκεκριµένες 

περιβαλλοντικές παραµέτρους, ώστε να συνταχθούν µε επάρκεια και σαφήνεια τα 

έγγραφα του Συστήµατος. Συγκεκριµένα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας, 

ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διαδικασίες για την τεκµηρίωση του 

συστήµατος. Στο Παράρτηµα παρατίθενται και τα έντυπα που συνοδεύουν τις 

διαδικασίες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 
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ΠΠΑ Προπαρασκευαστική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση 

ΣΜΕ Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

ΣΠ∆ Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΥΑ Υπουργική Από 

ΥΠ∆ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

BS British Standard 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 

EMS Environmental Management System 

EN European Norm 

ICMM International Council on Mining and Metals 

ISO International Standard Organization 

ISO/ TC International Standard Organization/ Technical Committee 

MSDS Material Safety Data Sheet 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

PCDA Plan Do Check Act 

SC Sub Committee 

USEPA United States Environmental Protection Agency 
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Εισαγωγή  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σηµασία για την ποιότητα ζωής 

των σηµερινών και των µελλοντικών γενεών. Αποτελεί ωστόσο ιδιαίτερη πρόκληση η 

αρµονική της συνύπαρξη µε τη συνεχή οικονοµική ανάπτυξη, µε βιώσιµο 

µακροπρόθεσµα τρόπο. Μετά από µια εποχή, όπου επικράτησε η ιδεολογία της 

ανάπτυξης «µε οποιοδήποτε κόστος», η οποία και οδήγησε σε σοβαρές και µη 

αναστρέψιµες για το περιβάλλον επιπτώσεις, τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε από 

τη διεθνή κοινότητα η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Στο όνοµα αυτής σήµερα 

συντελείται προσπάθεια ώστε να αυξάνεται η παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αυτή η 

αύξηση να συνεπάγεται και την ανεξέλεγκτη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως βασικό άξονά την 

αντίληψη πως η οικονοµική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάστασης της 

ανάπτυξης είναι απόλυτα συνυφασµένες µεταξύ τους. Αντίστοιχα και όσον αφορά στην 

εξορυκτική βιοµηχανία γίνεται προσπάθεια ώστε η εξόρυξη των πρώτων υλών να 

γίνεται µε βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε αφενός να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες αυτής καθεαυτής της βιοµηχανίας και αφετέρου να ελαχιστοποιούνται ή/και να 

αποκαθίστανται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η πολυπλοκότητα της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο συχνά δυσχεραίνει την περιβαλλοντική προσπάθεια καθώς είναι δύσκολο να 

συστηµατοποιηθεί και να υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι αρµόδιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχές αλλά 

και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών γίνονται ολοένα και πιο πιεστικές για 

έµπρακτες αποδείξεις σχετικά µε την περιβαλλοντική συνείδηση των επιχειρήσεων. 

Βάσει των παραπάνω δηµιουργήθηκε η ανάγκη για υιοθέτηση νέων πολιτικών 

προστασίας του περιβάλλοντος, µε εύχρηστα και ευέλικτα εργαλεία που συµπληρώνουν 

τις κανονιστικές διατάξεις, στηρίζονται σε εθελοντική βάση και έχουν ως βασικό βήµα 

τη νοµοθετική συµµόρφωση των επιχειρήσεων και τη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής τους επίδοσης και εικόνας. 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποτελούν ένα διαδεδοµένο 

εθελοντικό «εργαλείο» που χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποτελεί σήµερα 

προτεραιότητα για κάθε βιοµηχανική ή άλλη δραστηριότητα. Η προτεραιότητα αυτή 
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προκύπτει τόσο από τις απαιτήσεις της αγοράς για την ανάπτυξη εκ µέρους των 

βιοµηχανιών ενός βελτιωµένου περιβαλλοντικού προφίλ όσο και από τις πιέσεις που 

ανακύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας για το περιβάλλον.  

Η ανάπτυξη Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης παρέχει στις επιχειρήσεις εν 

γένει αλλά και ειδικότερα στις ιδιαίτερα περιβαλλοντικά οχλούσες µεταλλευτικές 

επιχειρήσεις σηµαντικά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και ανταγωνιστικά οφέλη. Ο 

σωστός σχεδιασµός και εφαρµογή τους βοηθούν στην ορθολογική διαχείριση και 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, µειώνοντας τα λειτουργικά κόστη 

των επιχειρήσεων. Παράλληλα συντελούν στην µείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, στην µείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων και στον 

περιορισµό των περιβαλλοντικών κινδύνων και ατυχηµάτων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασµός ενός κατά το δυνατόν πλήρους 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN ISO 14001:2004 και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας µεταλλευτικής 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

στην Εξορυκτική Βιοµηχανία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
: Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

 

1.1 Ιστορικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος  

 

Ως «περιβάλλον» νοείται «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων 

και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική 

ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική 

παράδοση και τις αισθητικές αξίες» [Ν. 1650/86, άρθρο 2&1]. Από την ανάλυση της 

έννοιας προκύπτει ότι ως περιβάλλον νοείται το φυσικό και το ανθρωπογενές, στο 

οποίο περιλαµβάνεται το δοµηµένο και το πολιτιστικό περιβάλλον. Η προστασία τους 

είναι απαραίτητη, διότι βρίσκονται σε τέτοια σχέση µεταξύ τους, ώστε επηρεάζεται η 

οικολογική ισορροπία, η οποία αφορά και είναι αναγκαία τόσο στο φυσικό όσο και στο 

δοµηµένο περιβάλλον. 

Ως «προστασία του περιβάλλοντος» νοείται το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως 

στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, 

βελτίωση ή τη διατήρηση του. Γενικά η «περιβαλλοντική προσβολή» µπορεί να 

εκφράζεται ως «καταστροφή», «µόλυνση», «ρύπανση», «βλάβη» και «υποβάθµιση», µε 

αποτέλεσµα την άµεση ή έµµεση δυσµενή αλλοίωση των στοιχείων και των 

δραστηριοτήτων που περιβάλλουν τον άνθρωπο [Τάχος A., 1998]. 

Η αντιπαράθεση µεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος είναι τόσο παλαιά όσο και ο 

άνθρωπος και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Ωστόσο, κάποια στιγµή ο άνθρωπος άρχισε να 

συνειδητοποιεί ότι, όπως είχε γράψει ο λόρδος Λίβινγκστον το 19
ο
 αιώνα, «η γη µας, ο 

ωραιότερος πλανήτης του κόσµου, καταστρέφεται», και ότι τα φυσικά αγαθά είναι 

αναλώσιµα και πεπερασµένα [Τζήκα-Χατζοπούλου Α, 2005].  

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η άκρατη και άκριτη ανάπτυξη µπορεί να αποτελέσει 

λόγο κατ’ ελάχιστον υποβάθµισης του περιβάλλοντος και σε κάθε περίπτωση λόγο 

ανάσχεσης της διασφάλισης της περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι παράλληλα 

αναµφίβολο όµως και το γεγονός ότι η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος συνιστά 

ανασταλτικό παράγοντα της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο δεύτερο µισό του προηγουµένου αιώνα, αναπτύχθηκε 

από τη διεθνή κοινότητα η έννοια της «βιώσιµης ανάπτυξης», µε την οποία επιδιώκεται 

ο συµβιβασµός των θέσεων της οικονοµικής ανάπτυξης µε τις αρχές της οικολογίας. Η 

βιώσιµη ανάπτυξη επιδιώκει την αύξηση της παραγωγής του πλούτου, χωρίς όµως 

ταυτόχρονη µείωση ή υποβάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, αναγκαία 
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προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής τόσο της παρούσας, όσο και των µελλοντικών 

γενεών. 

Η νοµοθεσία κανονιστικού τύπου που αναπτύχθηκε σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, 

παρόλο που φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµη σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα, 

απέδειξε στην πορεία του χρόνου ότι δεν ήταν από µόνη της αποτελεσµατική στο να 

εκτιµήσει και να ρυθµίσει την κατάσταση του περιβάλλοντος [Αραβώση Κ., 2002]. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι επιχειρήσεις στις αναπτυγµένες χώρες άρχισαν 

να ενδιαφέρονται πολύ για το περιβάλλον µε βασικό όµως µέληµά τους να αναπτύξουν 

µηχανισµούς, µε τη βοήθεια των οποίων, θα µπορούσαν να συµµορφωθούν µε τους 

εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την περιβαλλοντική προστασία. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, παρατηρήθηκε µια αλλαγή προσανατολισµού των ανθρώπων προς 

νέα πρότυπα συµπεριφοράς, τα οποία ενδυναµώνουν την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο [Μανδαράκα Μ., 2006]. Οι επιχειρήσεις 

αντιλαµβάνονται πλέον ότι η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών στην 

παραγωγική τους διαδικασία και ο προσανατολισµός τους προς την Αειφόρο Ανάπτυξη 

αποτελεί ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα.  

Η επιστηµονική τεκµηρίωση των συνεπειών της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, η 

ευρύτερη συνειδητοποίησή τους και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, οδήγησαν 

στην ανάγκη νέων περιβαλλοντικών συµπεριφορών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε 

αφενός ένα ευρύ περιβαλλοντικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, 

αλλά και οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο προχωρούν σε εθελοντικές δράσεις 

για την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.  

 

1.2 Η περιβαλλοντική νοµοθεσία 

 

1.2.1 Το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο 

Η ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για το Ανθρώπινο Περιβάλλον στη Στοκχόλµη το 1972, 

καθώς και αυτή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992, 

και η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ του 

2002 αποτελούν τα ορόσηµα για την ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικού ∆ικαίου 

και οδήγησαν στη σύναψη πολλών Περιβαλλοντικών Συµβάσεων, οι οποίες συµβάσεις 

φέρουν δεσµευτικές διατάξεις και υποχρεώνουν τους διάφορους οργανισµούς να 

συντονίζουν τις δράσεις τους για την ικανοποίηση των αυξανόµενων αναγκών 

περιβαλλοντικής προστασίας. 
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1.2.2 Το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο  

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία αποτελεί ένα από τα πλέον δυναµικά και 

σύγχρονα συστήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

κοινοτική νοµοθεσία αποτελείται από κανονισµούς και οδηγίες που διέπουν κρίσιµα 

ζητήµατα όπως η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, οι υδάτινοι πόροι, η 

ατµοσφαιρική ρύπανση, η κλιµατική αλλαγή, ο θόρυβος, τα απόβλητα, τα χηµικά, οι 

µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το δικαίωµα πρόσβασης στην περιβαλλοντική 

πληροφόρηση και η βιοµηχανική ρύπανση. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το κοινοτικό δίκαιο του περιβάλλοντος είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Η αρχή της Πρόληψης: απαιτεί την λήψη µέτρων προς αποφυγή βλαβών πριν 

καν αυτές συµβούν [Βαλατσός Θ., 2001].  

2. Η αρχή της Προφύλαξης: επιβάλλει τη λήψη µέτρων (θετικών ή αρνητικών), 

αρκεί να υπάρχει η υπόνοια ότι µια δραστηριότητα µπορεί να δηµιουργήσει 

κινδύνους στο περιβάλλον [Καράκωστας Ι., 2002]. 

3. Η αρχή της «επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος κατά 

προτεραιότητα στην πηγή τους»: επιβάλλει παρέµβαση στην ίδια την πηγή 

ρύπανσης [Καράκωστας Ι., 2002]. 

4. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: σύµφωνα µε αυτή ο ρυπαίνων οφείλει να 

πληρώσει για την οικολογική ζηµιά ή καταστροφή των περιβαλλοντικών πόρων 

[Καράκωστας Ι., 2002]. 

5. Η αρχή της ενσωµάτωσης: µέσω αυτής της αρχής οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές 

αρχές συνδέουν το δίκαιο του περιβάλλοντος µε την κοινωνία [Καράκωστας Ι., 

2006]. 

6. Η αρχή της πληροφόρησης και συµµετοχής των πολιτών: προϋποθέτει την 

περιβαλλοντική πληροφόρηση και ενηµέρωση των πολιτών, αλλά και τη 

συµµετοχή, τη διαβούλευση και προσφυγή στη δικαιοσύνη [Ασηµακοπούλου 

Μ., 1996]. 

 

1.2.3 Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο 

Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ενσωµατώνει στο εθνικό της δίκαιο και να εφαρµόζει 

τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες για την 

περαιτέρω νοµική και θεσµική ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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Το περιβάλλον είναι µια έννοια, η οποία βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και είναι 

φυσικό οι νόµοι και οι κανονισµοί να µην µπορούν να καλύψουν επακριβώς την 

πληθώρα περιβαλλοντικών ζητηµάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

αυτής. Σήµερα υπάρχει ένα ευρύ νοµικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος στην εθνική νοµοθεσία 

προβλέπεται καταρχήν µε σαφήνεια από το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2, του 

Ελληνικού Συντάγµατος του 1975, το οποίο τροποποιήθηκε το 2001. Το αναθεωρηµένο 

άρθρο 24 του Συντάγµατος προβλέπει και κατοχυρώνει νέα δικαιώµατα και αρχές, ενώ 

παράλληλα εισάγει νέες έννοιες, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο νόµος 1650/1986 είναι ο βασικός νόµος για το περιβάλλον στη χώρα µας. Ορίζει 

την προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση «ώστε ο άνθρωπος ως 

άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει µέσα σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον µέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του» αλλά και ως «θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της 

πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής». Εκτός από το νόµο αυτό η 

εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία απαρτίζεται από πολλούς νόµους, υπουργικές 

αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα. 

Ο νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, περιέχει τους ορισµούς 

των βασικών εννοιών που εξειδικεύουν τους τρόπους προσβολής του περιβάλλοντος: 

1. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, 

θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση 

ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, 

στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµίες και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις 

του.  

2. Μόλυνση: η µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

παθογόνων µικροοργανισµών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την 

πιθανότητα παρουσίας τέτοιων µικροοργανισµών.  

3. Υποβάθµιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή 

οποιασδήποτε άλλης µεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην 
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υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις 

αισθητικές αξίες. 

 

1.3 Η ανάπτυξη των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

1.3.1 Η δηµιουργία της Οµάδας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και Συµβουλευτικής 

Η αειφόρος ανάπτυξη που εξασφαλίζει οικονοµική ανάπτυξη µε παράλληλη 

φροντίδα για το περιβάλλον απαιτεί τη χρήση ενός ευρύτερου φάσµατος εργαλείων για 

την περιβαλλοντική πολιτική. Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα σε επίπεδο 

δραστηριοτήτων επιχειρήσεων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 

κινδύνου, την αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος θεωρήθηκε ως η 

πλέον βιώσιµη λύση για την αποτελεσµατική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεµάτων 

[Tinslei and Pillai,2006; Gonsalez-Benito J., 2005]. 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι εκφράσεις οργανωµένης 

συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος που ενεργοποιούν και 

αξιοποιούν την ατοµική συµπεριφορά και αναπτύχθηκαν ως εργαλεία υλοποίησης της 

νέας περιβαλλοντικής πολιτικής συµπληρωµατικά στις ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθµίσεις και µε βασικό βήµα τους την νοµοθετική συµµόρφωση της επιχείρησης. 

Η Οµάδα Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και Συµβουλευτικής (Environmental 

Consultative Strategic Group) ιδρύθηκε το 2001 µε πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Πιστοποίησης (International Standard Organization - ISO) και της 

∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (International Electrotechnical Commission) µε 

σκοπό την αξιολόγηση της προτυποποίησης στον τοµέα της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ώστε να υπάρξει µια κοινή προσέγγιση που θα επιτρέψει τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής και οικονοµικής επίδοσης [Herghiligiu, 2013]. 

Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις και συζητήσεις η Οµάδα Περιβαλλοντικής 

Στρατηγικής και Συµβουλευτικής ξεκίνησε τις εργασίες της µε τη θέσπιση έξι οµάδων 

εργασίας στα ακόλουθα πεδία [Herghiligiu, 2013]: 

1. Περιβαλλοντική διαχείριση 

2. Περιβαλλοντική επιθεώρηση 

3. Περιβαλλοντική σήµανση 

4. Περιβαλλοντική επίδοση 
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5. Ανάλυση κύκλου ζωής 

6. Περιβαλλοντικές πλευρές στο επίπεδο των προτεινόµενων προτύπων 

Οι συζητήσεις που ακολούθησαν κατέληξαν στο ότι ήταν σκόπιµο να συσταθεί µια 

νέα τεχνική επιτροπή για την περιβαλλοντική διαχείριση, η οποία ιδρύθηκε το 1993 ως 

ISO/TC 207, Περιβαλλοντική διαχείριση [Tinsley and Pillai, 2006]. Με σκοπό την 

πλήρη κατανόηση των γεγονότων σε διεθνές επίπεδο που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

αυτής της επιτροπής ο Herghiligiu, (2013) τα έχει αναπτύξει και παρουσιάσει 

συνθετικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1. 

 

Πίνακας 1.1: Συµβάντα πριν την ίδρυση της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 207 

*Πηγή: Herghiligiu, 2013 

Ηµεροµηνία Συµβάν Επισηµάνσεις 

1972, 

Στοκχόλµη 

∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 

Ανθρώπινο Περιβάλλον 

Υιοθέτηση ∆ιεθνούς Σχεδίου ∆ράσης 

στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

 

 

Υιοθέτηση Προγράµµατος των 

Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον 

Αντιπροσωπεύει το πρώτο συµβάν, όπου 

τέθηκε το θέµα του περιβάλλοντος 

Υιοθετήθηκε στο τέλος της Συνδιάσκεψης 

των Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο 

Περιβάλλον. Μπήκαν τα θεµέλια για το 

Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το 

περιβάλλον 

Ο σκοπός του ήταν να αφυπνίσει τον 

πληθυσµό και όλους εκείνους που 

εµπλέκονταν σε θέµατα περιβάλλοντος για 

την αναγκαιότητα προστασίας του 

περιβάλλοντος 

1972, 

Στοκχόλµη 

∆ηµιουργία της ∆ιεθνούς Επιτροπής για 

το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

Ο κύριος στόχος της Επιτροπής ήταν η 

περιβαλλοντική ανάλυση στο πλαίσιο της 

επιταχυνόµενης ανθρώπινης ανάπτυξης 

1987 ∆ηµοσίευση της αναφοράς «Το κοινό 

µας µέλλον» (Brundtland Report) 

Αυτή η αναφορά θεωρήθηκε ιστορική καθώς 

εισήγαγε τον όρο της αειφόρου ανάπτυξης 

και συγχρόνως πρότεινε στις βιοµηχανίες να 

χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά συστήµατα 

για την περιβαλλοντική διαχείριση 

1987, 

Μόντρεαλ 

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ σχετικά µε τις ουσίες που 

καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος 

Αυτό το Πρωτόκολλο µετέτρεψε την 

εθελοντική σύµβαση για το όζον σε διεθνή 

νόµο 

1989 Απόφαση για την οργάνωση ∆ιάσκεψης 

του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών 
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µε θέµα το περιβάλλον και την ανάπτυξη  

1991 ∆ηµιουργία της Οµάδας 

Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και 

Συµβουλευτικής 

Αξιολογεί την ανάγκη προτυποποίησης 

1992, Ρίο ντε 

Τζανέιρο  

Λαµβάνει χώρα η ∆ιάσκεψη του Ρίο 

 

∆ηµιουργία της Επιτροπής για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

 

 

Ανάπτυξη του εγγράφου «Ατζέντα 21» 

 

Υιοθέτηση της Σύµβασης του Ρίο 

Ανάλυση της αναφοράς «Το κοινό µας 

µέλλον» (Brundtland Report) 

Αξιολογεί τη δραστηριότητα της Οµάδας 

Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και 

Συµβουλευτικής καθώς και του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Πιστοποίησης αναφορικά µε τη 

∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 

Αντιπροσωπεύει ένα έγγραφο για το διεθνή 

πολιτικό προσανατολισµό  

Αναπτύσσει και συνθέτει τις αρχές 

εφαρµογής της ιδέας της αειφόρου 

ανάπτυξης 

 

1.3.2 Το Πρότυπο BS 7750 

Το πρότυπο BS 7750 αποτελεί το πρώτο πρότυπο παγκοσµίως για την προσέγγιση 

του ζητήµατος της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναπτύχθηκε και δηµοσιεύτηκε το 

1992 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης (BSI) και χρησιµοποιεί µια 

προσέγγιση πολύ κοντά στην προσέγγιση των συστηµάτων της σειράς ISO 9000 για τη 

διαχείριση της ποιότητας. Το πρότυπο χρησιµοποιήθηκε για το σχεδιασµό ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης που δίνει τη δυνατότητα 

επιθεώρησής του [Tinsley and Pilllai, 2006].  

Το πρότυπο ήταν υπό παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάλυση για ένα έτος και 

έγινε πιλοτική χρήση του από οργανισµούς σε σαράντα τοµείς δραστηριότητας και 

βάσει των αποτελεσµάτων αναθεωρήθηκε το 1994 ώστε να είναι συµβατό µε το Σχήµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Επιθεώρησης (Eco-Management and Audit Scheme - 

EMAS), το οποίο µόλις είχε κάνει την εµφάνισή του [Herghiligiu, 2013].  

 

1.3.3 Ο Κανονισµός Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) 

Ο Κανονισµός Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) είναι το 

όνοµα του Κανονισµού 1836/1993 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι επίσης γνωστό 

µε το όνοµα Κανονισµός Οικολογικού Ελέγχου. Αυτό το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και επιθεώρησης επιτρέπει στους οργανισµούς να συµµετέχουν εθελοντικά 
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στο κοινοτικό σχήµα της οικολογικής διαχείρισης και επιθεώρησης. Η ανάπτυξή του 

έχει γίνει κυρίως από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης  και έχει βασιστεί και 

στο Πρότυπο BS 7750. Το πρότυπο τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουλίου του 1993 και έγινε 

πλήρως λειτουργικό το 1995 [Herghiligiu, 2013]. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του Κανονισµού αντικατέστησε το 2001 το EMAS µε 

µια τροποποιηµένη έκδοση που έγινε γνωστή ως EMAS II. Η νέα έκδοση έφερε αρκετά 

καινούρια στοιχεία, όπως η ευθυγράµµιση µε τη διεθνή στρατηγική για το περιβάλλον, 

η επέκταση του πεδίου εφαρµογής, η αφοµοίωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 

14001 ως βάση για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α. 

[Herghiligiu, 2013]. 

 

1.3.4 Το πρότυπο ISO 14001 

Το πρότυπο ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδοµένο παγκοσµίως πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και 

εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Το 

πρότυπο µπορεί να εφαρµοστεί από οποιονδήποτε οργανισµό ενδιαφέρεται να 

βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τον τοµέα 

στον οποίον δραστηριοποιείται. 

Το ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή και άλλων σχηµάτων 

πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό Σύστηµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπροσθέτως, έχει 

σχεδιαστεί ώστε να είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης, όπως 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων 

διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης. ∆ιεξοδική ανάλυση του 

προτύπου θα γίνει στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. 

 

1.3 Η ανάπτυξη των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

  

1.3.1 Ορισµός και χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τις ρίζες τους στην ανάγκη 

ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, δηλαδή των ζητηµάτων 

περιβαλλοντικής προστασίας στο επίπεδο της γενικής διαχείρισης των θεµάτων της 

επιχείρησης. Πρόκειται για συστήµατα που προσδιορίζουν τα περιβαλλοντικά 
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ζητήµατα, αλλά και για εργαλεία για την επίλυσή τους βασισµένα στην αρχή της 

συνεχούς βελτίωσης. 

Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρωτοεµφανίστηκαν στην Ολλανδία και 

σήµερα χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλο τον κόσµο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

Ασία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη πως κατάφεραν να πείσουν όχι µόνο 

για τα οικονοµικά τους οφέλη, αλλά και για την αύξηση της αξιοπιστίας των 

επιχειρήσεων [Herghiligiu, 2013]. 

Με τον όρο «Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση» ορίζεται η διαδικασία µέσω της οποίας οι 

οργανισµοί εκτιµούν, µε ένα µεθοδολογικό τρόπο, τις περιβαλλοντικές πλευρές των 

δραστηριοτήτων τους και αναλαµβάνουν δράση ούτως ώστε να τις ελαχιστοποιήσουν. 

Βασικοί στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η δηµιουργία περιβαλλοντικής 

συνείδησης, η πρόληψη περιβαλλοντικών προβληµάτων και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής [Καράµπελα, 2001]. 

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος (Environmental Management System - 

EMS) είναι ένα ενιαίο σύνολο διαδικασιών και πρακτικών που επιτρέπουν σε έναν 

οργανισµό να µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του και να 

αυξήσει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητά του [USEPA 2009]. Ένα αποτελεσµατικό 

Σ∆Π βασίζεται πάνω στις ιδέες της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και είναι ουσιαστικά 

µια επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος διαχείρισης σε έναν οργανισµό, µέσω του 

οποίου εισάγονται τα περιβαλλοντικά θέµατα στη διαχειριστική λειτουργία του. Ο 

τρόπος διαχείρισης του συστήµατος θα πρέπει να είναι περιεκτικός, συστηµατικός, 

προγραµµατισµένος και τεκµηριωµένος και θα πρέπει να καλύπτει την οργανωτική 

δοµή, το σχεδιασµό και τους απαιτούµενους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

και υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισµού. 

Τα περισσότερα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναπτύσσονται σύµφωνα 

µε την αρχή «Σχεδιασµός, Εφαρµογή, Έλεγχος, Αναθεώρηση» (Plan-Do-Check-Act) 

και για το λόγο αυτό είναι εφικτή η παρουσίασή τους ως ένας συνεχής κύκλος 

σχεδιασµού, εφαρµογής, επαναξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

της επίδοσης [Stapleton et al., 2001; Perotto et al., 2008]. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι τα 

παρακάτω [Μανδαράκα, 2006; Herghiligiu, 2013]: 
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1. Ακρίβεια: Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να είναι σαφές και 

ακριβές στο επίπεδο των προτεινόµενων σκοπών και στόχων. 

2. Συστηµατική οργάνωση: Τα συστατικά του συστήµατος πρέπει να έχουν 

ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

3. Ρεαλισµός: Το σύστηµα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στις συγκεκριµένες 

ανάγκες της κάθε επιχείρησης και στο επίπεδο της συνολικής οργανωτικής της 

δοµής. 

4. Συνθετότητα: Το σύστηµα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και όλο 

το προσωπικό.  

5. Συγκεκριµένη αναφορά σε κάθε επίπεδο αποφάσεων: Ο σχεδιασµός, η 

εφαρµογή και η λειτουργία του συστήµατος πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα 

της επιχείρησης. 

6. Ολοκληρωµένη τεκµηρίωση: Η σύλληψη και η διεξαγωγή του συστήµατος 

πρέπει να συµπεριλαµβάνει την καταγραφή δεδοµένων, περιβαλλοντικής 

πληροφορίας και δραστηριοτήτων. 

7. Ολοκλήρωση κι ενσωµάτωση: Ο σχεδιασµός του συστήµατος είναι απαραίτητος 

ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωσή του µε όλα τα συστήµατα διαχείρισης της 

επιχείρησης.  

8. Ευέλικτο και δυναµικό: Το σύστηµα πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να µπορεί να 

δώσει απαντήσεις γρήγορα και στοχευµένα σε όλες τις τροποποιήσεις που θα 

προκύψουν κατά την εφαρµογή και λειτουργία του. 

9. Η παροχή συνεχούς βελτίωσης: Το σύστηµα πρέπει να αναπτύσσεται, 

εφαρµόζεται και λειτουργεί ώστε να επιτρέπει την ύπαρξη ενός συνεχούς 

κυκλώµατος δεδοµένων και πληροφορίας που παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα 

που επιτυγχάνονται (feedback). 

 

1.3.2 Σκοπός εφαρµογής των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί να θεωρηθεί ως µέθοδος 

ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών θεµάτων στο επίπεδο της οργανωτικής δοµής µε 

σκοπό τη βελτίωση της σχέσης µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία, τη µείωση 

της πίεσης των προσώπων που ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτηµα, τη βελτίωσης της 

εικόνας της επιχείρησης και την αύξηση του βαθµού περιβαλλοντικής συνείδησης στο 

σύνολο της επιχείρησης [Perotto et al., 2008]. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω µπορεί να προσδιοριστεί ο σκοπός εφαρµογής ενός 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο οποίος περιλαµβάνει τη συνεχή βελτίωση 

της περιβαλλοντικής επίδοσης και κατά συνέπεια την παροχή µιας πιο θετικής εικόνας 

και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στις επιχειρήσεις και όχι τη µείωση των 

οικονοµικών κινδύνων και τη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία (αυτά 

έρχονται ως οφέλη από την εφαρµογή του συστήµατος). 

Σύµφωνα µε τον Herghiligiu (2013) οι σκοποί για τους οποίους µια παραγωγική 

επιχείρηση αναπτύσσει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης συνοψίζονται όπως 

παρακάτω: 

1. Ο προσδιορισµός και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πλευρών, των 

αντίστοιχων επιπτώσεων και κινδύνων στο επίπεδο της επιχείρησης. 

2. Η συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική πολιτική, τους προτεινόµενους σκοπούς 

και στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε την ισχύουσα 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

3. Ο ορισµός συγκεκριµένων αρχών που θα διέπουν τις διαδικασίες µε σκοπό την 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

4. Τη θέσπιση προγράµµατος παρακολούθησης της αύξησης του επιπέδου 

περιβαλλοντικής επίδοσης σύµφωνα µε κάποιον ισολογισµό κόστους οφέλους. 

5. Ο ορισµός υπευθυνοτήτων, δικαιοδοσίας και διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν 

την εµπλοκή κάθε εργαζοµένου στη διαδικασία µείωσης των αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

6. Η επίτευξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος επικοινωνίας στο επίπεδο της 

επιχείρησης και η παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό. 

7. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από νέες διεργασίες, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης. 

 

 1.3.3 Οφέλη από την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ΣΠ∆ επιδρά ποικιλοτρόπως σε διάφορα επίπεδα σε 

µια επιχείρηση. Η εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί τις επιδράσεις των 

δραστηριοτήτων της, να εντοπίσει προβληµατικά στοιχεία, να καταργήσει περιττές 

διαδικασίες, να αναπτύξει και να εφαρµόσει νέες ή και να επανασχεδιάσει παλαιότερες. 

Έτσι, η επιχείρηση γίνεται πιο αποτελεσµατική και αποδοτική, µειώνει το κόστος και τη 

σπατάλη των φυσικών αλλά και των ανθρώπινων πόρων, αναπτύσσει µεθοδολογίες, µε 
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τις οποίες προλαµβάνει ή ελέγχει τη ρύπανση, οπότε και βελτιώνει την περιβαλλοντική 

της επίδοση. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τα πλέον σηµαντικά οφέλη από την 

εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκύπτει ο Πίνακας 1.2, 

όπως δηµιουργήθηκε από τους Tari et al (2012) και συµπληρώθηκε από τον Herghiligiu 

(2014). 

 

Πίνακας 1.2: Οφέλη από την εφαρµογή και λειτουργία  

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Α/Α Οφέλη ΣΠ∆ Αναφορές 

1. Μερίδιο στην αγορά Hillary, 2004; Pan, 2003; Zeng et al., 2005; Oliveira et al., 2012 

2. Εξαγωγές Link et Naveh, 2006; Melnyk et al., 2002; Melnyk et al., 2003; 

Padma et al., 2008; Zutshi and Sohal, 2004 

3. Ανάπτυξη πωλήσεων Link and Naveh, 2006 

4. Κερδοφορία Ann et al., 2006; Emilsson and Hjelm, 2002; Gavronski et al., 

2008; Hui et al., 2001; Link and Naveh, 2006; Melnyk et al., 

2002; Melnyk et al., 2003; Padma et al., 2008; Pan, 2003; Wahba, 

2008; Yiridoe et al., 2003; Zeng et al., 2005 

5. Βελτίωση ανταγωνιστικής 

θέσης/ ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος 

Ann et al., 2006; Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; Melnyk et 

al ., 2002; Melnyk et al., 2003; Schylander and Martinuzzi, 2007; 

Tan, 2005; Yiridoe et al., 2003; Zutshi and Sohal, 2004 

6. Βελτίωση της διαχείρισης 

των οργανισµών (βελτίωση 

τεκµηρίωσης, διαδικασιών 

και κατανοµής 

υπευθυνοτήτων) 

Hillary, 2004; Melnyk et al., 2002; Pan, 2003; Oliveira et al., 

2012; Rondinelli and Vastag, 2000; Schylander and Martinuzzi, 

2007; Yiridoe et al., 2003; Zeng et al., 2005 

7. Αποτελεσµατικότητα 

(παραγωγικότητα, µείωση 

κόστους, µείωση χρόνου, 

βελτίωση επιχειρησιακού 

ελέγχου) 

Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; Melnyk et al., 2002; Melnyk 

et al., 2003; Padma et al., 2008; Pan, 2003; Rondinelli and Vastag, 

2000; Schylander and Martinuzzi, 2007; Tan, 2005; Yin and 

Schmeidler,  2009; Zeng et al., 2005; Zutshi and Sohal, 2004 

8. Βελτίωση της ποιότητας 

του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας 

Hillary, 2004; Melnyk et al., 2002; Melnyk et al., 2003; Yiridoe et 

al., 2003 

9. Βελτίωση της εικόνας Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; Hui et al., 2001; 

Melnyk et al., 2002; Melnyk et al, 2003; Pan, 2003; Schylander 

and Martinuzzi, 2007; Tan, 2005; Yiridoe et al., 2003; Zeng et al., 

2005; Oliveira et al., 2012  



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

16 

 

10. Βελτίωση των 

αποτελεσµάτων των 

εργαζοµένων (κίνητρα, 

ικανοποίηση, οµάδες, 

επικοινωνία, γνώση) 

Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; Hui et al., 2001; 

Padma et al., 2008; Pan, 2003; Rondinelli and Vastag, 2000; 

Schylander and Martinuzzi, 2007; Zeng et al., 2005; Zutshi and 

Sohal, 2004 

11. Αύξηση της ικανοποίησης 

του πελάτη 

(ελαχιστοποίηση 

παραπόνων κλπ) 

Ann et al, 2006; Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; 

Hui et al., 2001; Melnyk et al, 2002; Melnyk et al., 2003; Padma 

et al., 2008; Pan, 2003; Schylander and Martinuzzi, 2007; Zeng et 

al., 2005; Zutshi and Sohal, 2004 

12. Βελτίωση σχέσεων µε τους 

προµηθευτές 

Emilsson and Hjelm, 2002; Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; 

Melnyk et al., 2002; Melnyk et al., 2003; Padma et al., 2008; Yin 

and Schmeidler, 2009 

13. Βελτίωση σχέσεων µε τις 

αρχές και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη 

Ann et al., 2006; Arimura et al., 2008; Barla, 2007; Emilsson and 

Hjelm, 2002; Gavronski et al., 2008; Hillary, 2004; King et al., 

2005; Link and Naveh, 2006; Pan, 2003; Schylander and 

Martinuzzi, 2007; Yiridoe et al., 2003; Zutshi and Sohal, 2004; 

Oliveira et al., 2012 

14. Βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

Ann et al., 2006; Oliveira et al, 2012; Arimura et al., 2008; Barla, 

2007; Emilsson and Hjelm, 2002; Gavronski et al., 2008; Hillary, 

2004; Hui et al., 2001; King et al., 2005; Link and Naveh, 2006; 

Melnyk et al., 2002; Melnyk et al., 2003; Padma et al., 2008; Pan, 

2003; Potoski and Prakash, 2005; Russo, 2009; Schylander and 

Martinuzzi, 2007; Szymanski and Tiwari, 2004 ; Tan, 2005; 

Wahba, 2008; Yin and Schmeidler, 2009; Yiridoe et al., 2003; 

Zengan et al., 2005; Zutshi and Sohal, 2004; Nawrocka and 

Parker, 2009; Lupu et al., 2012; Daddi et al., 2011 

   

1.3.4 Μειονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός ΣΠ∆ 

Παρόλο που η εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης αποφέρει 

οφέλη στους οργανισµούς, είναι σκόπιµο να γίνει αναφορά και στο γεγονός ότι η 

διαδικασία αυτή µπορεί να έχει και κάποια µειονεκτήµατα, τα οποία συνοψίζονται στη 

συνέχεια κατηγοριοποιηµένα βάσει επιπέδου στο οποίο προκαλούνται [Κοκολάκη Κ., 

2012]: 

∆ιαχείριση 

• Η πιθανότητα αντιφάσεων µε τα υφιστάµενα προγράµµατα και διαδικασίες. 

• Η γενικότερη δυσκολία σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 

περισσότερα πρότυπα. 
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Κόστος 

• Η εφαρµογή του ΣΠ∆ προϋποθέτει συγκεκριµένους πόρους. 

• Η απόσβεση της επένδυσης ενός οργανισµού για την εφαρµογή του ΣΠ∆ δεν 

είναι πάντοτε µετρήσιµη. 

• ∆ιάφορα κόστη όπως η λειτουργία, η συντήρηση, η αναθεώρηση, η συνεχής 

βελτίωση, η ανανέωση της πιστοποίησης (στην περίπτωση πιστοποιηµένων 

ΣΠ∆) κ.α. 

Παρακολούθηση 

• Η τροποποίηση προγραµµάτων και διαδικασιών εν ισχύ. 

• Η πιθανότητα σύγχυσης και δυσκολιών στο επίπεδο χρήσης εξοπλισµού. 

• Λανθασµένη επεξεργασία και ερµηνεία δεδοµένων και πληροφορίας. 

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού 

• Κόστος για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική επιµόρφωση του 

προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος. 

• Πιθανότητα αναδιοργάνωσης προσωπικού. 

• Πιθανότητα αποµάκρυνσης προσωπικού από την παραγωγή όταν αυτό 

συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για το περιβάλλον. 

Τα εµπόδια στα οποία µπορεί να οφείλονται τα παραπάνω µειονεκτήµατα µπορεί να 

είναι [Herghiligiu Ionuţ V., 2013]: 

• η απουσία διαθέσιµων πόρων για την εφαρµογή και λειτουργία του ΣΠ∆, 

• η έλλειψη της δέσµευσης στα περιβαλλοντικά θέµατα από τη διοίκηση του 

οργανισµού, 

• η έλλειψη στήριξης από τη διοίκηση του οργανισµού, 

• η έλλειψη περιβαλλοντικής γνώσης από το ανθρώπινο δυναµικό, 

• η απουσία ξεκάθαρων οδηγιών για τη διαδικασία εφαρµογής του ΣΠ∆, 

• η απουσία κατευθυντήριων γραµµών σε σχέση µε τη συνεχή βελτίωση, κ.α. 

Από τα ως άνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι η εφαρµογή ενός συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης επιφέρει οφέλη στους οργανισµούς µε το πέρασµα του 

χρόνου µε την προϋπόθεση ότι οι οργανισµοί κατανοούν και ευαισθητοποιούνται σε 

σχέση µε την αναγκαιότητα του συστήµατος και ελαχιστοποιούν εγκαίρως τα εµπόδια 

που παρακωλύουν την εφαρµογή και τη λειτουργία του συστήµατος. 
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1.3.5 Κόστος και δυσκολίες κατά την εφαρµογή των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης 

Τα πιθανά κόστη από την εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

σε µια επιχείρηση είναι [Herghiligiu Ionuţ Viorel, 2013; Μανδαράκα M., 2006]: 

• Κόστος επένδυσης και υποδοµών. 

• Κόστος εξωτερικών συµβούλων ή πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού που θα 

προετοιµάσει την επιχείρηση για την εφαρµογή του ΣΠ∆. 

• Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού. 

• Κόστος υπευθύνου περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισµού (εσωτερικοί 

επιθεωρητές). 

• Κόστος πιστοποίησης και επιθεώρησης του ΣΠ∆ από κάποιο διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης. 

• Μεγαλύτερο φορτίο εργασίας – επιπλέον εργατοώρες. 

Το συνολικό κόστος που προκύπτει για µια επιχείρηση από την εφαρµογή ενός 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι προφανώς διαφορετικό για κάθε 

επιχείρηση και εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το µέγεθός της αλλά και από 

την προϋπάρχουσα εµπειρία που υπάρχει στην εφαρµογή αντίστοιχων συστηµάτων 

διαχείρισης. 

Κάποιες από τις δυσκολίες που εµποδίζουν την εφαρµογή ενός συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι η 

πολυπλοκότητα των διαφόρων προτύπων, η έλλειψη κινήτρων, ή µη κατάλληλη 

προσέγγιση για την εφαρµογή τους, η έλλειψη δέσµευσης από τη διοίκηση, η έλλειψη 

συµµετοχής των εργαζοµένων και οι ασαφείς ευθύνες του προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
: Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης – ISO 

14001  

 

2.1 Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 

 

Ο ISO (International Organization for Standardization) ιδρύθηκε το 1946, όταν 

αντιπρόσωποι από 25 χώρες συναντήθηκαν στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών στο 

Λονδίνο και αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα διεθνή οργανισµό για να διευκολύνουν 

το διεθνή συντονισµό και την ενοποίηση των βιοµηχανικών προτύπων. Το Φεβρουάριο 

του 1947 ο ISO (∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης) ξεκίνησε επίσηµα τις εργασίες 

του. Ο οργανισµός υιοθέτησε το ακρωνύµιο ISO, το οποίο προέρχεται από την 

ελληνική λέξη «ίσος», προς αποφυγή των διαφορετικών ακρωνυµίων που θα µπορούσε 

να υιοθετήσει η κάθε χώρα από τα αρχικά του ονόµατός του. 

Από την ίδρυσή του ο ISO έχει δηµοσιεύσει 19.500 διεθνή πρότυπα που καλύπτουν 

σχεδόν όλους τους τεχνολογικούς και κατασκευαστικούς κλάδους. Σήµερα αποτελείται 

από εθνικούς φορείς τυποποίησης 166 χωρών και έχει περίπου 3.368 Τεχνικές 

Επιτροπές που ασχολούνται µε την ανάπτυξη προτύπων [www.iso.org]. 

Η συνδιάσκεψη στο Rio de Janeiro το 1992 έθεσε ξεκάθαρα το ζήτηµα της βιώσιµης 

ανάπτυξης στην πολιτική ατζέντα. Σήµερα, περισσότερο από τριάντα χρόνια αργότερα, 

το ζήτηµα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Από το ανθρακικό αποτύπωµα µέχρι τα µεγάλα 

έργα υποδοµών και τις πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, ο ISO διαθέτει σήµερα µια ευρεία γκάµα προτύπων που µπορούν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς ανά τον κόσµο ώστε να κινούνται 

αποτελεσµατικά στην κατεύθυνση των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης: το 

περιβάλλον, την οικονοµία και την κοινωνία. 

 

2.2 Η οικογένεια προτύπων 14000 

 

2.2.1 Η Τεχνική Επιτροπή για την περιβαλλοντική διαχείριση  

Η Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 207 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση που είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των προτύπων της οικογένειας ISO 

14000, ιδρύθηκε το 1993, ως αποτέλεσµα της δέσµευσης του οργανισµού να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση της «βιώσιµης ανάπτυξης», όπως αυτή τέθηκε στη 
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συνδιάσκεψη του Rio de Janeiro. Σήµερα ο φάκελος της επιτροπής αποτελείται από 21 

δηµοσιευµένα ∆ιεθνή Πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα µε και από ακόµα εννέα 

νέα ή αναθεωρηµένα έγγραφα που ετοιµάζονται [www.iso.org]. 

Η οικογένεια των προτύπων ISO 14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση 

δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παροχή εργαλείων που θα βοηθούσαν την εφαρµογή 

δράσεων υποστηρικτικών της βιώσιµης ανάπτυξης. Από την ίδρυσή της, η Τεχνική 

Επιτροπή για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση ήταν σε συνεργασία µε την αντίστοιχη 

Επιτροπή για τη ∆ιαχείριση και τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας, ώστε να εξασφαλιστεί 

κατά το δυνατόν η συµβατότητα των δύο οικογενειών προτύπων και να διευκολυνθεί η 

χρήση τους από οργανισµούς και επιχειρήσεις που επιθυµούν να εφαρµόσουν πρότυπα 

και των δύο οικογενειών. 

Σήµερα, στην ISO/TC 207 συµµετέχουν εθνικές αντιπροσωπείες από πάνω από 100 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένων 27 αναπτυσσόµενων χωρών. Οι επικεφαλής της 

Επιτροπής προέρχονται από µια ανεπτυγµένη και µια αναπτυσσόµενη χώρα. Οι 

εργασίες της Επιτροπής καλύπτουν τα παρακάτω θέµατα [www.iso.org]: 

� Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

� Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και σχετικές περιβαλλοντικές έρευνες. 

� Εκτίµηση περιβαλλοντικής επίδοσης. 

� Περιβαλλοντική σήµανση. 

� Ανάλυση κύκλου ζωής. 

� Περιβαλλοντική επικοινωνία. 

� Περιβαλλοντικές πλευρές σχεδιασµού και ανάπτυξης προϊόντων. 

� Περιβαλλοντικές πλευρές στα πρότυπα προϊόντων. 

� Όροι και ορισµοί. 

� ∆ιαχείριση αερίων θερµοκηπίου και σχετικές δραστηριότητες. 

� Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντος.  

Η οικογένεια προτύπων ISO 14000 αντανακλά το διεθνές ενδιαφέρον για τις καλές 

περιβαλλοντικές και επιχειρηµατικές πρακτικές που µπορούν να εφαρµόζουν οι 

οργανισµοί και οι επιχειρήσεις ανά τον κόσµο [www.iso.org]. 

 

2.2.2 Τα πρότυπα της οικογένειας 14000 

 Το ISO 14001 είναι το πιο γνωστό πλαίσιο για τα συστήµατα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και εξυπηρετεί οργανισµούς και επιχειρήσεις παγκοσµίως να διαχειρίζονται 
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αποτελεσµατικότερα την επίδραση των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και να 

επιδεικνύουν υγιή περιβαλλοντική διαχείριση. Παρόλο που η πιστοποίηση της 

συµµόρφωσης µε το πρότυπο δεν αποτελεί απαίτηση του ISO 14001, µέχρι το τέλος του 

2013, είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 301.647 πιστοποιητικά σε 161 χώρες [www.iso.org]. 

Το πρότυπο ISO 14004 συµπληρώνει το ISO 14001 παρέχοντας συµπληρωµατικές 

οδηγίες και χρήσιµες επεξηγήσεις. 

Το πρότυπο ISO 19011 που χρησιµοποιείται για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, 

είναι εξίσου χρήσιµο και για τις επιθεωρήσεις των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Παρέχει οδηγίες επί των αρχών επιθεώρησης, των προγραµµάτων επιθεώρησης, τη 

διεξαγωγή τους και την επάρκεια των επιθεωρητών.  

Η σειρά των προτύπων ISO 14020 απευθύνεται σε ένα εύρος διαφορετικών 

προσεγγίσεων για την περιβαλλοντική σήµανση και τις δηλώσεις. Μεταξύ αυτών, το 

περιβαλλοντικό σήµα (eco-label) και η πιστοποιηµένη περιβαλλοντική πληροφορία για 

προϊόντα και υπηρεσίες.  

Το πρότυπο ISO 14031 παρέχει οδηγίες για το πώς ένας οργανισµός ή µια 

επιχείρηση µπορεί να εκτιµήσει την περιβαλλοντική της επίδοση. Το πρότυπο 

προβλέπει την επιλογή κατάλληλων δεικτών επίδοσης, έτσι ώστε η επίδοση να 

αποτιµάται έναντι κριτηρίων που θέτει η διοίκηση.  

Η σειρά προτύπων ISO 14040 δίνει οδηγίες επί των αρχών και την εκπόνηση 

µελετών Εκτίµησης Κύκλου Ζωής που δίνουν πληροφορίες σε έναν οργανισµό ή µια 

επιχείρηση για το πώς να µειώσουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους.  

Το πρότυπο ISO 14063 δίνει οδηγίες και παραδείγµατα για την περιβαλλοντική 

επικοινωνία και βοηθά οργανισµούς και επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν τον 

απαραίτητο σύνδεσµο µε τους εξωτερικούς ενδιαφερόµενους. 

Τα πρότυπα ISO 14064 (1, 2 & 3) είναι διεθνή πρότυπα για τον υπολογισµό και την 

επαλήθευση των αερίων του θερµοκηπίου και παρέχουν µια σειρά ξεκάθαρων και 

επαληθεύσιµων απαιτήσεων που υποστηρίζουν τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις 

στα σχέδια µείωσης των εκποµπών τους.  

Το πρότυπο ISO 14065 συµπληρώνει το πρότυπο καθορίζοντας τις απαιτήσεις για τη 

διαπίστευση ή τη αναγνώριση φορέων που αναλαµβάνουν την επαλήθευση των αερίων 

του θερµοκηπίου χρησιµοποιώντας το ISO 14064 ή άλλα σχετικά πρότυπα ή 

προδιαγραφές [www.iso.org]. 
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2.3 Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 

 

Ύστερα από την ανάπτυξη διαφόρων προτύπων ποιότητας (δηλαδή της σειράς των 

ISO 9000, µε το ISO 9001 το πιο διαδεδοµένο), το 1996 δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά 

το πρότυπο ISO 14001, το οποίο ασχολείται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και γνώρισε 

ταχεία απορρόφηση από τους οργανισµούς παγκοσµίως, ως το διεθνές πρότυπο για τα 

συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ανάγκη για καθολική υιοθέτηση και 

δυνατότητα εφαρµογής των προτύπων, ανεξάρτητα µε τη δραστηριότητα κάθε 

οργανισµού και την εθνική νοµοθεσία, δίνει στο πρότυπο πιστοποίησης µια γενική 

προσέγγιση. Στόχος του είναι η προώθηση της διεθνούς πιστοποίησης για την 

ευκολότερη συναλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ευκολότερη 

συνεργασία στον επιστηµονικό, τεχνολογικό, οικονοµικό και κάθε άλλο τοµέα σε 

παγκόσµιο επίπεδο [Κορκοβέλου Β., 2013].  

«Το πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που επιτρέπει σε έναν οργανισµό να αναπτύξει και να εξυπηρετήσει 

πολιτική και περιβαλλοντικούς σκοπούς, λαµβάνοντας υπόψη νοµικές απαιτήσεις κα 

άλλες απαιτήσεις που ο οργανισµός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί και δεδοµένα σχετικά 

µε τις σηµαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές» [EN ISO 14001:2004]. 

Το αρχικό πρότυπο εκδόθηκε το 1996 ως ISO 14001:1996 και αναθεωρήθηκε το 

2004, οπότε και εκδόθηκε το πρότυπο ISO 14001:2004, το οποίο χρησιµοποιείται έως 

και σήµερα. Όλα τα πρότυπα ISO αναθεωρούνται περιοδικά από τον ISO, συνήθως 

κάθε 3-5 χρόνια [www.iso.org]. Λόγω του χαρακτήρα του ISO 14001, η αναθεώρηση 

του δεν συνοδεύτηκε από πολλές αλλαγές και αυτές αφορούσαν κυρίως: 

� Στη διασφάλιση της συµβατότητας µε άλλα πρότυπα, κυρίως µε το ISO 9001 

που είναι το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο.  

� Στην ευκρινέστερη διατύπωση του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα σχετικά 

µε τη σαφήνεια των προθέσεων του προτύπου, κυρίως για µεταφραστικούς 

λόγους [ISO Continual improvement survey, 2013]. 

Το πρότυπο σήµερα βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, µε την προκαταρκτική 

έκδοσή του (draft version) να είναι διαθέσιµη από τον Ιούλιο του 2014. Η τελική 

αναθεωρηµένη έκδοση του προτύπου αναµένεται έως το τέλος του 2015. Οι 

σηµαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει θα αφορούν στα παρακάτω: 
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� Η περιβαλλοντική διαχείριση θα είναι ενισχυµένη η θέση µέσα στο συνολικό 

στρατηγικό πλάνο του κάθε οργανισµού. 

� Η ανώτατη διοίκηση κάθε οργανισµού θα έχει πιο συγκεκριµένες 

υπευθυνότητες ώστε να διασφαλίζεται η προώθηση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

� Η προσθήκη προληπτικών πρωτοβουλιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως η βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων, και ο περιορισµός 

της κλιµατικής αλλαγής. 

� Η προσθήκη της έννοιας της βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης και όχι 

απλά της βελτίωσης του συστήµατος διαχείρισης.  

� Η προσθήκη της παραµέτρου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής κατά την 

αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών. 

� Η προσθήκη της στρατηγικής επικοινωνίας. [www.iso.org]  

 

Σχήµα 2.1: Μεθοδολογία Plan – Do – Check –Act 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια από τις σηµαντικότερες συνιστώσες της εφαρµογής του προτύπου είναι η 

προώθηση της διαρκούς βελτίωσης, που µέσα στο πρότυπο ορίζεται ως «η 

επαναλαµβανόµενη διεργασία του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του στην επίτευξη των βελτιώσεων της συνολικής 

περιβαλλοντικής επίδοσης σύµφωνα µε την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού». 

Έλεγχος 

(Check) 

Σχεδιασμός 

(Plan) 

Βελτίωση 

(Act) 

Υλοποίηση 

(Do) 

Αναλαμβάνω ενέργειες για τη 

συνεχή βελτίωση της 

επίδοσης του ΣΠΔ 

Καθιερώνω στόχους και 

διεργασίες για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με 

την περιβαλλοντική πολιτική 

Λειτουργώ τις 

διεργασίες 
Παρακολουθώ και μετράω 

την αποτελεσματικότητα των 

διεργασιών ως προς την 

πολιτική, τους στόχους, τις 

νομικές και άλλες απαιτήσεις. 
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Όλα τα πρότυπα της οικογένειας 14000 είναι σχεδιασµένα ώστε να εφαρµόζονται 

σύµφωνα µε τον κύκλο  Plan-Do-Check-Act (PCDA) [Whitelaw Κ., 2004] (Σχήµα 2.1). 

 

2.4 Κίνητρα, οφέλη και προβλήµατα κατά την εφαρµογή του ISO 14001 

 

Τα κίνητρα που ωθούν γενικά τους οργανισµούς στην εφαρµογή του ISO 14001 

συνοψίζονται ως κάτωθι: 

� Η απόκτηση, η διατήρηση και η αύξηση µεριδίου της αγοράς, µέσω της 

«πράσινης» εταιρικής εικόνας.  

� Η προτροπή περισσότερων επενδύσεων, βασισµένων στην ηθική. 

� Η µείωση ασφαλιστικών κινδύνων. 

� Η µείωση ποινικών διώξεων. 

� Η µείωση του κόστους [Κορκοβέλου Β., 2013]. 

Τα κίνητρα δεν ισχύουν απαραίτητα µε την ίδια σειρά προτεραιότητας για κάθε 

οργανισµό. Το κόστος, αν και µπορεί να είναι το πιο άµεσο πλεονέκτηµα, βρίσκεται 

συνήθως σε χαµηλότερη θέση, ενώ η εικόνα της επιχείρησης και οι πιθανές απώλειες 

στις πρώτες θέσεις. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να εµφανίζουν 

µεγαλύτερη προθυµία στην υιοθέτηση του προτύπου, παρόλο που η περιβαλλοντική 

πολιτική αυτών είναι µικρότερης προτεραιότητας όταν τίθεται θέµα βιωσιµότητας της 

επιχείρησης. Λόγω µεγέθους όµως είναι πιο ευέλικτες και αντιδρούν γρηγορότερα σε 

περιόδους οικονοµικής ύφεσης [Oliveira Baumbach M. et al, 2013]. 

Η υιοθέτηση των Συστηµάτων ISO 14001 από έναν οργανισµό µπορεί να 

δηµιουργήσει σηµαντικά περιβαλλοντικά και επιχειρησιακά οφέλη όπως: 

Περιβαλλοντικά οφέλη: 

� Καλύτερη διαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων και βελτίωση περιβαλλοντικής 

επίδοσης [Μανδαράκα, Μ. 2006].  

� Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

� Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. 

� Προστασία και αναβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος µέσω βελτιωµένης 

συνεργασίας µε τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους προµηθευτές, τους τοπικούς 

φορείς και τους κατοίκους της περιοχής που λειτουργεί η επιχείρηση 

[Γεωργακόπουλος Κ., 2005]. 
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� Συµµόρφωση µε την διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

Επιχειρησιακά οφέλη: 

� Σύνδεση περιβαλλοντικών και επιχειρηµατικών στόχων. 

� Βελτίωση των γενικών διοικητικών δοµών και διαδικασιών διοίκησης, 

αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική διαχείριση ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εφαρµογής συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας [Κοκολάκη Κ., 2012]. 

� Βελτίωση οργανωτικού τοµέα & αποδοτικότητας λειτουργιών. 

� Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού: βελτίωση κατάρτισης προσωπικού, ενίσχυση 

ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας. 

� Μείωση κινδύνου πρόκλησης ατυχηµάτων. 

Οικονοµικά οφέλη: 

� Μείωση δαπανών από τυχόν επιβολή περιβαλλοντικών προστίµων. 

� ∆υνατότητα µείωσης δαπανών: ορθολογική διαχείριση πόρων και εξοικονόµηση 

ενέργειας κατά την παραγωγή [Αραβώσης Κ., 2002]. 

� Χαµηλότερα ασφάλιστρα [www.thinkgreen.gr]. 

Ωστόσο, κατά την εφαρµογή του προτύπου από έναν οργανισµό συχνά εµφανίζονται 

προβλήµατα που δρουν ως εµπόδια στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του και προκαλούν 

δυσαρέσκεια τόσο στη ∆ιοίκηση όσο και τους εργαζόµενους. Τα πιο συνηθισµένα 

προβλήµατα συνοψίζονται όπως παρακάτω [Quazi, 1999, Alberti et al, 2000]:  

� Απαιτήσεις της εφαρµογής του προτύπου σε κόστος και σε χρόνο.  

� Έλλειψη υποστήριξης και δέσµευσης από τη ∆ιοίκηση. 

� Έλλειψη συµµετοχής των εργαζοµένων, αδιαφορία και έλλειψη 

περιβαλλοντικής κουλτούρας. 

� Ασαφείς ευθύνες των εργαζοµένων. 

� Ενδεχοµένως επιφέρει σηµαντική αλλαγή στο τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης, ειδικά αν εντοπίζονται σηµαντικές µη συµµορφώσεις. 

� Αυξηµένη γραφειοκρατία καθώς έχει µεγάλες απαιτήσεις τεκµηρίωσης. 
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2.5 Απαιτήσεις, Όροι και Ορισµοί του προτύπου 

 

Οι απαιτήσεις του Προτύπου συνοψίζονται στα εξής σηµεία: 

� Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής. 

� Την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών και η εκτίµηση των ανάλογων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

� Τη συµµόρφωση µε τις σχετικές ρυθµιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις. 

� Τη δηµιουργία ενός τεκµηριωµένου συστήµατος, που περιλαµβάνει στοιχεία της 

εκπαίδευσης, λειτουργικούς ελέγχους και πρόγραµµα για έκτακτες ανάγκες. 

� Παρακολούθηση και µέτρηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

� Σχόλια για ολόκληρο το σύστηµα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής 

αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητά του. 

Για την καλύτερη κατανόηση των επόµενων κεφαλαίων της παρούσας εργασίας 

παρατίθενται οι όροι και ορισµοί, όπως αναπτύσσονται στο κείµενο του προτύπου ISO 

14001:2004. 

Επιθεωρητής: πρόσωπο που διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί επιθεώρηση. 

∆ιαρκής βελτίωση: η επαναλαµβανόµενη διεργασία του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του στην 

επίτευξη των βελτιώσεων της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης σύµφωνα µε την 

περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού. 

∆ιορθωτική ενέργεια: ενέργεια για εξάλειψη του αιτίου µιας εντοπισµένης µη 

συµµόρφωσης. 

Έγγραφο: οι πληροφορίες και το µέσο στο οποίο περιέχονται. (Το µέσο µπορεί να 

είναι χαρτί, µαγνητικός, ηλεκτρονικός ή οπτικός δίσκος υπολογιστή, φωτογραφία ή 

πρότυπο αναφοράς ή ένας συνδυασµός των ανωτέρω).  

Περιβάλλον: ο περιβάλλων χώρος στον οποίο λειτουργεί ο οργανισµός, 

συµπεριλαµβανοµένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της  

χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της µεταξύ τούς σχέσης. 

Περιβαλλοντική πλευρά: στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών 

ενός οργανισµού, το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. 

Περιβαλλοντική επίπτωση: κάθε µεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, η 

οποία προκύπτει εν όλω ή εν µέρει από τις περιβαλλοντικές πλευρές ενός οργανισµού. 
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Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης: µέρος του συστήµατος διαχείρισης ενός 

οργανισµού που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του 

και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών. 

Περιβαλλοντικός σκοπός: συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συµφωνία µε την 

περιβαλλοντική πολιτική, την οποία ο ίδιος ο οργανισµός θέτει προς επίτευξη. 

Περιβαλλοντική επίδοση: µετρήσιµα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα της διαχείρισης 

των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισµού.  

Περιβαλλοντική πολιτική: γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισµού σε 

σχέση µε την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως εκφράζονται επίσηµα από την 

ανώτατη διοίκηση. 

Περιβαλλοντικός στόχος: λεπτοµερής απαίτηση επίδοσης για έναν οργανισµό ή 

τµήµατα αυτού, η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία 

χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθούν οι 

περιβαλλοντικοί του σκοποί. 

Ενδιαφερόµενο µέρος: πρόσωπο ή οµάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την 

περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού. 

Εσωτερική επιθεώρηση: συστηµατική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη διεργασία 

συλλογής τεκµηρίων επιθεώρησης και αντικειµενικής αξιολόγησής τους προκειµένου 

να προσδιοριστεί ο βαθµός ικανοποίησης των καθορισµένων από τον οργανισµό, 

κριτηρίων επιθεώρησης του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Μη συµµόρφωση: η µη ικανοποίηση µιας απαίτησης. 

Οργανισµός: εταιρεία, όµιλος, εµπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυµα, ή 

τµήµατα ή συνδυασµοί αυτών, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του δηµόσιου ή 

ιδιωτικού τοµέα, µε ιδία λειτουργία και διοίκηση. 

Προληπτική ενέργεια: ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων µιας δυνητικής µη 

συµµόρφωσης. 

Πρόληψη της ρύπανσης: χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, 

προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, µείωση ή έλεγχο (µεµονωµένα ή 

σε συνδυασµό) της δηµιουργίας της εκποµπής ή εκροής κάθε τύπου ρύπου ή 

αποβλήτου, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

∆ιαδικασία: καθορισµένος τρόπος εκτέλεσης µιας δραστηριότητας ή διεργασίας. 

Αρχείο έγγραφο: που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσµατα ή παρέχει απόδειξη 

υλοποίησης ∆ραστηριοτήτων. 
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2.6 Η δοµή του προτύπου ISO 14001 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί η δοµή του Προτύπου ISO 14001, ως εφαρµογή 

ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µε σκοπό τον  περιβαλλοντικό έλεγχο 

των δραστηριοτήτων ενός οργανισµού και την περιβαλλοντική του επίδοση και 

βελτίωση. Οι αρχές του ISO 14001 παρουσιάζονται εκτενέστερα σε έξι βασικά 

διαδοχικά κεφάλαια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις οποίες ο οργανισµός πρέπει να ικανοποιήσει ώστε να 

πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο αυτό. 

Πριν από τα έξι βασικά κεφάλαια συνηθίζεται να γίνεται η «Προπαρασκευαστική 

Περιβαλλοντική Ανασκόπηση», η οποία δεν περιλαµβάνεται τυπικά στο πρότυπο, αλλά 

αποτελεί ένα βασικό βήµα που αφορά στην αναγνώριση και την καταγραφή των 

περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητας του οργανισµού. ∆εν είναι υποχρεωτική 

αλλά αν δεν πραγµατοποιηθεί µπορεί το σύστηµα διαχείρισης που θα αναπτυχθεί να 

µην έχει σαφώς καθορισµένους στόχους. Με την πραγµατοποίησή της, ο οργανισµός 

έχει πλήρη γνώση της παρούσας περιβαλλοντικής του επίδοσης και είναι σε θέση να 

πραγµατοποιήσει το επόµενο βήµα, δηλαδή τον προσανατολισµένο έλεγχο και την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί [Whitelaw Κ., 2004]. 

Τα έξι βασικά κεφάλαια του ISO14001, µαζί µε το προαιρετικό, είναι τα εξής: 

4.0 Προπαρασκευαστική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση  

4.1 Γενικές Απαιτήσεις 

4.2 Περιβαλλοντική Πολιτική 

4.3 Σχεδιασµός 

4.4 Εφαρµογή και Λειτουργία 

4.5 Έλεγχος και ∆ιορθωτικές Κινήσεις 

4.6 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 

Στο πρώτο στάδιο, η διοίκηση χρειάζεται να δηλώσει τη δέσµευσή της για την 

υλοποίηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στη συνέχεια σχεδιάζεται και 

τίθεται σε εφαρµογή το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο 

πραγµατοποιείται σε έξι βήµατα. Το ISO 14001 δεν ορίζει το σύστηµα αυτό καθεαυτό, 

αλλά τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί. Η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε 

αυτό το νέο σύστηµα είναι απαραίτητη καθώς και η ανάθεση αντίστοιχων και 

κατάλληλων κατά περίπτωση και κατά άτοµο υπευθυνότητες και αρµοδιότητες. 
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Παράλληλα, νέες διαδικασίες και δραστηριότητες πρέπει να εφαρµοστούν και να 

τεκµηριωθούν, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του συστήµατος. 

Ακολούθως, πρέπει να οργανωθεί ένα σύστηµα ελέγχων και µετρήσεων για την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας όλων των παραπάνω. Τέλος, ακολουθεί η 

ανασκόπηση των παραπάνω αποτελεσµάτων από τα µέλη της ανώτατης διοίκησης και η 

αναθεώρηση των προγραµµάτων, των στόχων και του συστήµατος εν γένει. 

 

Σχήµα 2.2: Σχηµατική απεικόνιση της δοµής του ISO 14001. 
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Στο σχήµα 2.2 παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των έξι βηµάτων ανάπτυξης του 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η κυκλική φύση του  που έχει ως σκοπό 

τη συνεχή βελτίωση. 

 

2.7 Συµβατότητα και συνδυασµός του ISO 14001 µε άλλα συστήµατα 

διαχείρισης 

 

Ο συνδυασµός του πιστοποιηµένου κατά ISO 14001 συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, µε τον πιο διαδεδοµένο τίτλο πιστοποίησης που είναι το ISO 9001, 

αποτελεί συχνά επιδίωξη των οργανισµών. Το ίδιο ισχύει για άλλα πρότυπα 

πιστοποίησης, όπως για παράδειγµα αυτά που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγεία 

(OHSAS 18001). Η πιο συνηθισµένη περίπτωση κατά την ανάπτυξη ενός νέου 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης αφορά στην προσθήκη και ενσωµάτωσή του 

στο ήδη υπάρχον σύστηµα διαχείρισης, που συνήθως είναι αυτό της ποιότητας 

[Hoklsworth, R., 2003]. 

Σήµερα όλο και περισσότεροι οργανισµοί υιοθετούν το τρίπτυχο συστηµάτων 

διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ISO 14001) και Ασφάλειας & 

Υγείας (OHSAS 18001). Αυτά τα τρία πρότυπα αποτελούν ένα «ολοκληρωµένο 

σύστηµα διαχείρισης» για τη λειτουργία ενός οργανισµού. Παρόλο που αναπτύχθηκαν 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και στοχεύουν στην ικανοποίηση διαφορετικών 

απαιτήσεων και αναγκών, έχουν κοινές κατευθύνσεις στα εξής σηµεία [Κορκοβέλου Β., 

2013]: 

• Στοχεύουν στη διαχείριση επαγγελµατικών κινδύνων. 

• Έχουν κοινή γλώσσα και δοµή, µε την έννοια των αριθµηµένων κεφαλαίων και 

της ακολουθίας αυτών. 

• Έχουν γενικότερη κοινή φιλοσοφία, για παράδειγµα η συνεχής βελτίωση είναι 

βασική συνιστώσα. 

Η επιλογή για την εφαρµογή και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διαχείρισης προσφέρει σε έναν οργανισµό διάφορα πλεονεκτήµατα. ∆ηµιουργώντας 

ένα ενοποιηµένο πλαίσιο διοίκησης των παραµέτρων ποιότητας, περιβάλλοντος και 

συχνά και υγείας – ασφάλειας, επιτυγχάνονται συνέργιες που αφορούν τόσο την 

ανταγωνιστικότητα των διεργασιών όσο και τη βελτίωση της διοίκησης του 
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ανθρώπινου δυναµικού. Επιγραµµατικά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα είναι τα 

παρακάτω: 

• Αύξηση της ευελιξίας, λόγω απλοποίησης της οργανωτικής δοµής, 

• Μείωση του κόστους λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος σε σχέση µε 

τη λειτουργία ξεχωριστών συστηµάτων, 

• Επίτευξη συνεργιών µέσα από ενοποιηµένο σχεδιασµό δράσων, 

• ∆ιευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, µέσω δοµηµένων εργαλείων 

διοίκησης [Φασουλά Ε., Πανούσης Ι., 2005]. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την επιλογή περί ενοποίησης των 

συστηµάτων διαχείρισης η επιτυχής εφαρµογή τους προϋποθέτει τη συµµετοχή 

προσωπικού όλων των επιπέδων και λειτουργιών, τη δέσµευση της ανώτατης 

∆ιοίκησης, σαφείς ρόλους και αρµοδιότητες, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού, 

καθώς και ένα κατάλληλο χρονικό διάστηµα για ευαισθητοποίηση και δοκιµαστική 

λειτουργία και εξοικείωση. 

 

2.8 Η εξάπλωση εφαρµογής του προτύπου ISO 14001 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας δηµοσιευµένης έρευνας του International 

Standard Organization, µέχρι το τέλος του 2013 είχαν εκδοθεί περισσότερα από 

300.000 πιστοποιητικά εφαρµογής του προτύπου ISO 14001 σε όλο τον κόσµο. Η 

κατανοµή των πιστοποιητικών ανά περιοχή για το έτος 2013 φαίνεται στον πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1: Κατανοµή του αριθµού πιστοποιητικών ανά περιοχή, 2013 (www.iso.org). 

ΕΤΟΣ 2013 

Χώρα 
Κατανοµή πιστοποιητικών ανά 

γεωγραφική περιοχή (%) 

Ανατολική Ασία και Ειρηνικός 50,1 

Ευρώπη 39,5 

Κεντρική/ Νότιος Αµερική 3,3 

Βόρειος Αµερική 3,0 

Κεντρική και Βόρειος Ασία 2,2 

Μέση Ανατολή 1,1 

Αφρική 0,8 
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Παρόλο που ως κεντρική ιδέα για τη δηµιουργία του προτύπου ISO 14001 

αποτέλεσε το να µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε διαφορετικές και γεωγραφικές 

συνθήκες, η αύξηση της χρήσης του ποικίλει σηµαντικά ανάλογα µε τη γεωγραφική 

περιοχή. Οµοίως µε διάφορους άλλους εθελοντικούς κώδικες που έχουν υιοθετήσει οι 

επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι και το ISO 14001 έχει τις ρίζες του στη 

διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. Αρχικά δηµιουργήθηκε για να διευκολύνει το 

εµπόριο και τις επενδύσεις αντικαθιστώντας εθνικά πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης µε ένα διεθνές πρότυπο [Davy A., 1997].  

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του International Standard Organization 

η εφαρµογή του προτύπου ISO 14001 είναι ανισοκατανεµηµένη σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Ιαπωνία και ακολουθούν µια σειρά από 

ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Ένας αριθµός πρόσφατα 

βιοµηχανοποιηµένων χωρών από την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ασία έχουν 

αρχίσει να χρησιµοποιούν το πρότυπο όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια 

[Matouq M., 2000]. 

Όσον αφορά στην υιοθέτηση του προτύπου από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση των πιστοποιητικών που αποκτούνται από τις 

επιχειρήσεις, τα οποία την τελευταία πενταετία έχουν υπερδιπλασιαστεί, καθώς το 2008 

ήταν 463, ενώ στο τέλος του 2013 είχαν φτάσει τα 1.025 πιστοποιητικά [www.iso.org].  

Στο σχήµα 2.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διεθνής αύξηση των πιστοποιητικών 

ανά γεωγραφική περιοχή για την τελευταία δεκαπενταετία. Αύξηση παρατηρείται σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στις 

ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Σηµαντικό 

στοιχείο αποτελεί και η αύξηση των πιστοποιητικών στις χώρες του αναπτυσσόµενου 

κόσµου, όπως για παράδειγµα στην Αφρική. 
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Σχήµα 2.3: Πιστοποιητικά 
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2.3: Πιστοποιητικά ISO 14001 ανά γεωγραφική περιοχή για την περίοδο 1999-2013
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
: Περιβαλλοντική διαχείριση στην εξορυκτική 

βιοµηχανία  

 

3.1 Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική βιοµηχανία 

 

Η εξορυκτική βιοµηχανία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία, 

καταλαµβάνοντας πρωταρχική θέση στην αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την πρόοδο και την 

κοινωνική ανάπτυξη καθώς και τη διασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου της 

παγκόσµιας κοινότητας. Παράλληλα, είναι αναγκαίο στη σύγχρονη εποχή να 

διασφαλίζεται µε συνέπεια ότι η παραγωγή και η διάθεση των ορυκτών πρώτων υλών 

στην κοινωνία διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης. 

Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος παρέχει κρίσιµες πρώτες ύλες και ενέργεια σε ένα 

µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών, οι δραστηριότητές του θεωρούνται από το κοινό αίσθηµα 

ως απειλή για το φυσικό περιβάλλον, µε περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αέρα, τα 

ύδατα και τα εδάφη. Η εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων έχει πράγµατι επιπτώσεις 

στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο που ποικίλουν ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και 

τη θέση της δραστηριότητας. 

Η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να αποδείξει η εξορυκτική βιοµηχανία ότι 

συνεισφέρει στην ευηµερία και την ευρωστία της σηµερινής γενιάς χωρίς να 

διακυβεύεται η ποιότητα ζωής των µελλοντικών γενεών [Azapagic, 2004], δηλαδή ότι 

λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η έννοια της αειφόρου 

µεταλλείας δεν περιορίζεται µόνο στην αποφυγή µόνιµης βλάβης στο φυσικό 

περιβάλλον και την αποκατάσταση του θιγέντος χώρου, αλλά περιλαµβάνει ιδίως τη 

φειδωλή εξόρυξη, ανάλογα µε την σπανιότητα του ορυκτού, µε στόχο διαφύλαξη 

επαρκών αποθεµάτων και για τις επόµενες γενεές, την αναγκαιότητα χρήσης του 

ορυκτού και πάντως την διατήρηση ικανού αποταµιεύµατος, µέχρι να βρεθούν 

ανάλογης χρησιµότητας ανανεώσιµοι πόροι [Μανούρης Γ. 2006]. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η µεταλλευτική βιοµηχανία έδειξε αυξανόµενο ενδιαφέρον στα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήµατα και έψαχνε τρόπους να ενσωµατώσει την πρόκληση της 

αειφορίας µέσα στον πυρήνα των επιχειρησιακών πρακτικών της [Hilson and Murck, 

2000]. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες σχετικές εθνικές και διεθνείς 
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πρωτοβουλίες. Για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε προτεραιότητες σε 

τέσσερις πυλώνες: περιβαλλοντική προστασία, οικονοµικά ζητήµατα, κοινωνική 

επίδοση και απασχόληση και έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Επίσης, ο 

Μεταλλευτικός Σύνδεσµος του Καναδά ανέπτυξε την πρωτοβουλία “Towards 

Sustainable Mining” για να ενισχύσει τη φήµη του κλάδου, βελτιώνοντας την 

περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική επίδοση [Ford C., 2005]. Τέλος, ένα ακόµα 

παράδειγµα είναι η πρωτοβουλία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μεταλλευτικής και 

Μετάλλων (ICMM) να θεσπίσει δέκα βασικές αρχές καλής πρακτικής, 

συµπεριλαµβανοµένων της ηθικής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Στον πίνακα 3.1 συνοψίζονται οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης οι σχετικές µε την 

εξορυκτική βιοµηχανία. 

 

Πίνακας 3.1: Αρχές αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική βιοµηχανία  

[Shields D., Solar S, 2000] 

Βασικές Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης 

• Ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών 

• Συνδυασµός των εννοιών «περιβάλλον» και «ανάπτυξη» 

• Ισότητα και δικαιοσύνη από γενιά σε γενιά 

• Ισότητα και δικαιοσύνη στην ίδια γενιά  

Περιβαλλοντικές Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης 

• Σεβασµός στη φέρουσα ικανότητα της Γης 

• Μη εξάντληση των φυσικών πόρων 

• Ελαχιστοποίηση της εξάντλησης των αποθεµάτων των µη ανανεώσιµων πόρων 

• Η αρχή της πρόληψης 

• Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

• Οικοαποδοτικότητα 

• Περιβαλλοντική διαχείριση 

Κοινωνικοπολιτικές Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης 

• Συµµετοχή του κοινού στη διακυβέρνηση/ συνεργασία 

• Προσέγγιση συνεργασίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

• Επικοινωνία και εκπαίδευση 

• Ενισχυµένη νοµοθεσία 

• Θεσµική ικανότητα 

• Εθνική κυριαρχία στους φυσικούς πόρους 
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3.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα  

 

Η εξορυκτική δραστηριότητα ξεκινά από τη µεταλλευτική έρευνα, κατά την οποία 

γίνεται ο προσδιορισµός των διαθέσιµων αποθεµάτων και των  χαρακτηριστικών τους, 

ώστε να σχεδιαστεί η εξόρυξη. Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της ανάπτυξης της 

εξόρυξης, κατά το οποίο πραγµατοποιείται η προετοιµασία για την εξόρυξη των 

αποθεµάτων. Η εξόρυξη του πολύτιµου υλικού για πώληση ή επεξεργασία είναι το 

κύριο στάδιο της όλης δραστηριότητας και µετά την ολοκλήρωσή του ακολουθεί το 

κλείσιµο της δραστηριότητας που επιφέρει αποκατάσταση της περιοχής ή απόδοσή της 

για άλλη χρήση. Είναι αδιαµφισβήτητο πως σε όλα τα στάδια της εξορυκτικής 

δραστηριότητας προκαλούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η ορθολογική εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου και ο σεβασµός προς το 

περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την ολοένα αυστηρότερη µεταλλευτική νοµοθεσία, 

έχουν επιβάλει το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων ώστε να αποτρέπεται κατά το 

δυνατόν η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας από τις δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων του κλάδου.  

Ωστόσο, η µεταλλευτική δραστηριότητα έχει δύο εκ προοιµίου δυσµενείς 

παράγοντες που δεν µπορεί να τους επηρεάσει, πολύ δε περισσότερο να τους αλλάξει. 

Ο πρώτος είναι ότι τα διάφορα κοιτάσµατα βρίσκονται εκεί που η φύση τα έχει 

τοποθετήσει, εποµένως η θέση της δραστηριότητας είναι δεδοµένη. Ο δεύτερος είναι 

ότι η µεταλλευτική δραστηριότητα ασκείται κατά ποσοστό 80-90% σε δάση ή δασικές 

εκτάσεις, παράγοντας, ο οποίος δηµιουργεί τουλάχιστον οπτικά δυσµενή εικόνα 

[Βελέγκας Σ., 1989]. 

Η εξόρυξη, διακίνηση και επεξεργασία του ιδιαίτερα µεγάλου όγκου πρώτων υλών 

αλλά και προϊόντων και παραπροϊόντων δηµιουργούν σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, οι οποίες επιγραµµατικά είναι: 

• Οι ιδιαίτερα µεγάλου όγκου αποθέσεις υπερκείµενων πετρωµάτων και στείρων 

υλικών  

• Η αλλοίωση του τοπίου από τις εκσκαφές και αποψιλώσεις των δασικών, 

αγροτικών και άλλων εκτάσεων, δηλαδή, προκαλείται οπτική ρύπανση 

[Ζευγώλης Μ.Ν., 2003]. 
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• Οι επιπτώσεις από τη διασπορά αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω της απόθεσης, 

διακίνησης και επεξεργασίας των ιδιαίτερα λεπτόκοκκων κλασµάτων των 

πρώτων υλών και των παραπροϊόντων. 

• Συνέπειες από πιθανές µετακινήσεις σωρών από υπερκείµενα εξόρυξης ή στείρα 

(π.χ. κατολισθήσεις). 

• Υγρά απόβλητα, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι τα όξινα νερά των 

µεταλλείων. Τα νερά αυτά σχηµατίζονται όταν οι µεταλλευτικές εργασίες 

συναντούν υδροφόρο ορίζοντα και τα πετρώµατα περιέχουν σιδηροπυρίτη 

(FeS2) ή µαρκασίτη (FeS2) ή σπανιότερα άλλα θειούχα ορυκτά, [Ζευγώλης 

Μ.Ν., 2003]. 

• Το φαινόµενο της όξινης απορροής αποτελεί πηγή µεγάλης ανησυχίας για την 

εξορυκτική βιοµηχανία καθώς οι µεταλλευτικές δραστηριότητες αυξάνουν την 

επιφάνεια των πετρωµάτων που έρχεται σε επαφή µε τον αέρα και το νερό. 

Επιπλέον, πολλά µεταλλευτικά κοιτάσµατα, αλλά και κάποια λιγνιτικά, είναι 

σχετικά πλούσια σε θειικά ορυκτά. Το φαινόµενο της όξινης απορροής 

συµβάλει στη ρύπανση των υδάτων και είναι πιθανόν να αποτρέψει την επιτυχή 

αποκατάσταση ενός µεταλλείου εµποδίζοντας την ανάπτυξη των φυτών. [Price, 

W.A, Errington. J.C., 1998]. 

• Ηχορύπανση και δονήσεις από τη χρήση εκρηκτικών υλικών. 

 

3.3 Περιβαλλοντική νοµοθεσία για την εξορυκτική βιοµηχανία 

 

Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας, έχουν θεσπιστεί υποχρεωτικά µέτρα 

µέσω της ευρωπαϊκής και της εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση των βασικών 

νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη µεταλλευτική δραστηριότητα όσον αφορά στην 

εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την 

ποιότητα της ατµόσφαιρας, το θόρυβο, τη διαχείριση στερεών και εξορυκτικών 

αποβλήτων, τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και τις χρήσεις νερού. 

 

 



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

38 

 

Πίνακας 3.2
α
: Νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εξορυκτικής δραστηριότητας 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Κανονισµός Μεταλλευτικών Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και Μεταλλευτικός Κώδικας  

Ν.∆. 210/1973 (ΦΕΚ277/Α/73) Περί Μεταλλευτικού Κώδικος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ν. 274/1976  (ΦΕΚ 50/Α/76) Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος 

Νέος Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών: Αρ. ∆7/Α/οικ.12050/2223/14-06-2011 (ΦΕΚ 

1227/Β/2011) 

Περιβαλλοντική νοµοθεσία 

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 166/Α/86) Για την προστασία του περιβάλλοντος 

Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) Εναρµόνιση  του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, 

διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. 

Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/03) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Ν. 4014 (ΦΕΚ 209/Α/11) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος 

Ν. 4042 (ΦΕΚ 24/Α/2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 

Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/12) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα µε τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και σε οµάδες 

οµοειδών έργων - δραστηριοτήτων  

Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) µε την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ 

και στις ΠΠ∆ της έγκρισης επέµβασης σε δάση - δασικές εκτάσεις  

Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΥΑ 1958/12 

Υ.Α. 48963/5.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/12) Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ' αρ. 1958/13-01-2012 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Υ.Α. 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) µε την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

Υ.Α. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/13) Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)  

Υ.Α. 173829/14 (ΦΕΚ 2036/Β/14) Τροποποίηση της ΥΑ 1958/12 

∆ασική Νοµοθεσία 

Νόµος 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) Περί προστασίας ∆ασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας 

Ν 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση 

εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει διατάξεων και άλλες διατάξεις 

Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Κεφάλαιο Β - Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης 

δασικών χαρτών 

Κ.Υ.Α. 165384/405/30.01.2012 (ΦΕΚ 365/Β/2012) Υπολογισµός ανταλλάγµατος χρήσης 
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Πίνακας 3.2
β
: Νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ποιότητα της ατµόσφαιρας και τα 

επίπεδα θορύβου 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

Οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23/3/1993 σχετικά µε την περιεκτικότητα ορισµένων υγρών καυσίµων 

σε θείο, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 99/32/ΕΚ και 98/70/ΕΚ 

Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27/09/1996 για την παρακολούθηση της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας 

Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου της 22/04/1999 σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, 

διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος 

Οδηγία 2000/69/ΕΚ, του Συµβουλίου της 16/11/2000 σχετικά µε τις οριακές τιµές του βενζολίου και του 

µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό αέρα 

Οδηγία 2001/3/ΕΚ του Συµβουλίου της 08/01/2001 σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα 

Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Συµβουλίου της 15/12/2004 σχετικά µε το κάδµιο, το αρσενικό, τον υδράργυρο, το 

νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα . 

Οδηγία 2008/50/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21/05/2008 για την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 

Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24/11/2010, περί βιοµηχανικών 

εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 

Εθνική Νοµοθεσία 

Υ.Α. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β), Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο 

και µονοξείδιο του άνθρακα (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/69/ΕΚ) 

Υ.Α. Η.Π.22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/07) Καθορισµός τιµών − στόχων και ορίων εκτίµησης των 

συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ Σχετικά µε 

το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον 

ατµοσφαιρικό αέρα του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/2011) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ « για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

της 21ης Μαΐου 2008». 

Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013) Τροποποίηση της αριθ. 29459/1510/2005 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός εθνικών ανωτάτων ορίων εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς 

ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 

33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε 

µε την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του 

Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» 

Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013  (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και 

διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές 

δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών 

(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ε. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24/11/2010.  
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Νοµοθεσία για τα επίπεδα θορύβου 

Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων 

διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.  

ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418/Β/03) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471/07 (ΦΕΚ/286/Β/07) 

Νέος Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών εργασιών: Αρ. ∆7/Α/οικ.12050/2223/14-06-2011 (ΦΕΚ 

1227/Β/2011) 

 

Πίνακας 3.2
γ
: Νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Νοµοθεσία για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων  

Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε 

την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ 

ΚΥΑ µε αρ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076/Β/09) Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15/03/2006 

«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15/03/2006. 

Οδηγία 2009/335/ΕΚ σχετικά µε τις τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για τη σύσταση της χρηµατικής 

εγγύησης σύµφωνα µε την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

Οδηγία 2009/337/ΕΚ σχετικά µε τον καθορισµό των κριτηρίων ταξινόµησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων σύµφωνα µε το παράρτηµα III της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες  

Οδηγία 2009/358/ΕΚ για την εναρµόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του 

ερωτηµατολογίου που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 18 της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας 

Οδηγία 2009/359/ΕΚ για τη συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 

22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

Οδηγία 2009/360/ΕΚ για τη συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισµό των 

αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 

τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

Έγγραφο αναφοράς του Ιανουαρίου 2009 για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων 

της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

Νοµοθεσία για τη διαχείριση λοιπών  στερεών αποβλήτων 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων – 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) και το Ν.4042/2012. 

Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/B/02) Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων», προς 

ενσωµάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

Κ.Υ.Α. µε αρ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03) Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4042/2011 

Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ Καθορισµός µέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 

Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων 

ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους 

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06) Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4042/2012  

ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β/791/06) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση 

«Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) καισε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».και του «Εθνικού 

Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-

6-2006) 

ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

 

Πίνακας 3.2
δ
: Νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε διαχείριση  

και την προστασία των υδάτων 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Νοµοθεσία για την ποιότητα των υδατικών πόρων 

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων 

Απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20/11/2001, για τη 

θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ  

Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά µε την προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθµιση 

Εθνική νοµοθεσία 

Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/01) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς 

την οδηγία 98/33/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 

Π.Υ.Σ. 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15/Α/01) Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών 

από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/03) Προστασία και διαχείριση υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/07) Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και 

διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000 
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Π∆ 27 (ΦΕΚ 19/Α/07) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήµατα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά µε 

τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (αναθεωρηµένα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της ∆Σ 

MARPOL 73/78) 

Νοµοθεσία για την αδειοδότηση χρήσης υδατικών πόρων 

Κ.Υ.Α. 43504/05 (ΦΕΚ 1784/Β/05) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής 

τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών 

Υ.Α. 150559 (ΦΕΚ 1440/Β/11) ∆ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα 

δικαιώµατα χρήσης νερού & Εγκύκλιος 150895/13.09.2011 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της αρ. 

οικ. 150559/10-06-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440Β)  

 

3.4 Περιβαλλοντικές πρακτικές στην εξορυκτική βιοµηχανία 

 

3.4.1 Κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών πρακτικών 

Η περιβαλλοντική διαχείριση συµπεριλαµβάνει την υιοθέτηση ενός µεγάλου εύρους 

πρακτικών που χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τον υποχρεωτικό ή 

τον εθελοντικό χαρακτήρα της κινητήριου δύναµης. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει 

τις πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις 

υιοθετούν για λόγους συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία ή άλλους κανόνες της 

αγοράς. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις πρακτικές εκείνες που η µεταλλευτική 

βιοµηχανία υιοθετεί εθελοντικά. 

Μια ακόµα χρήσιµη διάκριση µεταξύ των υιοθετούµενων περιβαλλοντικών 

πρακτικών είναι ο χρόνος στον οποίο εφαρµόζονται οι πρακτικές αυτές. Συγκεκριµένα, 

αν οι πρακτικές εφαρµόζονται εκ των προτέρων (ex ante) ή εκ των υστέρων (ex post). 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που οι 

µεταλλευτικές βιοµηχανίες υιοθετούν για να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής ποιότητας και µπορεί να θεωρηθούν προληπτικές. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαµβάνει περιβαλλοντικές πρακτικές που βασίζονται κυρίως στην 

έννοια της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς από τη µεταλλευτική 

δραστηριότητα και συνήθως συνδέονται µε υποχρεώσεις από τη νοµοθεσία [Nikolaou 

I.E., Evangelinos K.I., 2010]. 

Παρόλο που στην εξορυκτική βιοµηχανία δεν είναι εύκολο να γίνει η διάκριση των 

µέτρων που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις βάσει των παραπάνω κριτηρίων, η ανάπτυξη 

ενός τέτοιου πλαισίου θα µπορούσε να αποδειχτεί  χρήσιµη για την καλύτερη 

κατανόηση της βιβλιογραφίας. Στον Πίνακα 3.3 φαίνονται οι κύριες περιβαλλοντικές 
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πρακτικές που εφαρµόζονται στην εξορυκτική βιοµηχανία βάσει αυτών των δύο 

τρόπων διάκρισης [Nikolaou I.E., Evangelinos K.I., 2010]. 

 

Πίνακας 3.3: Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στη µεταλλευτική βιοµηχανία 

[Nikolaou I.E., Evangelinos K.I., 2010] 

 Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Ex ante Ex post 

Υποχρεωτικές  (Α)  

• Προγράµµατα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

• Μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

(Β) 

• Αποκατάσταση µεταλλείων 

• Αποκατάσταση 

οικοσυστηµάτων 

• Πληρωµή προστίµων 

• Πληρωµή φόρων 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων 

• Απορρύπανση υδάτων 

Εθελοντικές  (Γ) 

• Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης 

• Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

• Περιβαλλοντική λογιστική 

• Περιβαλλοντικοί ∆είκτες 

(∆) 

• Αποκατάσταση µεταλλείων 

• Αποκατάσταση 

οικοσυστηµάτων 

• Επενδύσεις σε προγράµµατα 

της τοπικής κοινωνίας 

• Αναφορά περιβαλλοντικής 

επίδοσης 

 

Στον πίνακα 3.3 στις γραµµές κατατάσσονται οι πρακτικές περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της εξορυκτικής βιοµηχανίας βάσει της διάκρισης σε υποχρεωτικές και 

εθελοντικές, ενώ οι στήλες βάσει του χρόνου στον οποίο πραγµατοποιούνται. 

Συγκεκριµένα, το κελί (Α) περιλαµβάνει µέτρα που παίρνουν οι επιχειρήσεις για να 

συµµορφωθούν µε τη νοµοθεσία και να προλάβουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το 

κελί (Β) αναφέρεται σε µέτρα, τα οποία οι επιχειρήσεις τα αναλαµβάνουν µετά την 

οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζηµιά έχει προκληθεί από τη δραστηριότητά τους και 

συχνά σχετίζονται µε περιβαλλοντική νοµοθεσία όπως η Οδηγία για την 

Περιβαλλοντική Ευθύνη και η Οδηγία για τη ∆ιαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων. 

Το κελί (Γ) περιλαµβάνει εθελοντικές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις 



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

44 

 

οποίες οι επιχειρήσεις υιοθετούν για µε σκοπό τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

ποιότητας στις δραστηριότητές τους. Τέλος, το κελί (∆) περιλαµβάνει εθελοντικές 

πρακτικές που υιοθετούνται µετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας και συχνά 

σχετίζονται µε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

3.4.2 Καλές περιβαλλοντικές πρακτικές στην εξορυκτική βιοµηχανία 

Ως «καλές περιβαλλοντικές πρακτικές» ορίζονται εκείνες οι δράσεις που βοηθούν 

τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση σε όλες τις 

δραστηριότητές τους. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές περιγράφονται στη συνέχεια. 

• Επενδύσεις σε τεχνολογίες για την εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων υλών 

Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την 

ελαχιστοποίηση της ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον από την 

εξορυκτική δραστηριότητα και επιτυγχάνεται µε τη µείωση της κατανάλωσής τους ή 

την προσαρµογή της στις απαιτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο πολλές επιχειρήσεις έχουν 

εισάγει βελτιώσεις στο σχεδιασµό της εξόρυξης ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση 

των εκρηκτικών υλών. Άλλες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων µε το 

διαχωρισµό, την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση, όπου αυτό είναι 

δυνατόν. Παράδειγµα αποτελεί µια µεταλλευτική επιχείρηση στην Καταλονία ή 

οποία εισήγαγε τη χρήση ανακυκλοφορούµενου νερού για τον έλεγχο της σκόνης και 

τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το νερό αυτό βρίσκεται από τα νερά που 

συλλέγονται στις εκσκαφές των µεταλλείων της και αντλούνται µε σύστηµα 

αντλιών, σωλήνων και ενδιάµεσων δεξαµενών [Vintro C. et al., 2014]. 

• Αποκατάσταση των αρχικών περιβαλλοντικών συνθηκών 

Η αποκατάσταση των εξοφληµένων µεταλλείων σηµαίνει την επιστροφή της γης σε 

κάποιο βαθµό στην προηγούµενη κατάστασή της. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η νοµοθεσία επιβάλλει στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν σχέδιο 

αποκατάστασης και χρηµατική εγγύηση προς τις δηµόσιες αρχές κατά τη διαδικασία 

αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητάς τους.    Η 

αποκατάσταση περιλαµβάνει δράσεις αναδάσωσης και σταθεροποίησης του 

εδάφους, αλλά κάποιες εταιρείες µετατρέπουν τις εκτάσεις σε θεµατικά πάρκα, 

τουριστικές περιοχές κλπ. [Vintro C., Comajuncosa J., 2010]  
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• Πρόληψη του φαινοµένου της όξινης απορροής  

Οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν στρατηγικές για την πρόληψη του φαινοµένου της 

όξινης απορροής µέσω της πρόβλεψης και του σχεδιασµού της εκµετάλλευσης. Για 

παράδειγµα, ο σχεδιασµός µπορεί να γίνει ώστε να ελαχιστοποιείται η εξόρυξη των 

θειικών ορυκτών [Price, W.A., 1998]. Στις περιπτώσεις που η εκσκαφή των θειικών 

ορυκτών είναι αναπόφευκτη οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν προληπτικές πρακτικές 

όπως η απόθεση των στείρων υλικών µέσα σε νερό, η πληµµύρα και σφράγιση των 

υπόγειων µεταλλείων, η ανάµιξη των θειικών ορυκτών µε ασβεστολιθικά υλικά, η 

κάλυψη των στείρων υλικών µε άργιλο, πλαστικό ή εδαφικό υλικό και η χηµική 

κατεργασία των θειικών αποβλήτων [Johnson, D.B. et al, 2005]. 

 

3.5 Η εξορυκτική βιοµηχανία στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει σηµαντικό 

ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και 

µεταλλευµάτων, µε µεγάλο βιοµηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρµογών. Ο 

ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί σηµαντικό τοµέα της οικονοµικής 

δραστηριότητας της χώρας µας (συµµετοχή 3-5% στο ΑΕΠ αν συµπεριληφθεί και ο 

συσχετιζόµενος µεταποιητικός τοµέας), ο οποίος τροφοδοτεί µε πρώτες ύλες µια σειρά 

σηµαντικών κλάδων, όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η 

οικοδοµική/κατασκευαστική βιοµηχανία, η βιοµηχανία µη σιδηρούχων µετάλλων 

(αλουµινίου, νικελίου, κλπ), η βιοµηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κλπ [www.orykta.gr]. 

Η εξορυκτική  βιοµηχανία της χώρας συµβάλει µε την παραγωγική της 

δραστηριότητα σηµαντικά στην ανάπτυξη της περιφερειακής αλλά και της εθνικής 

οικονοµίας, στηρίζοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή βιοµηχανία, πραγµατοποιώντας 

σηµαντικές εξαγωγές (πάνω από το 65% του κύκλου εργασιών των εταιρειών µελών 

προέρχεται από εξαγωγές) [ΥΠΕΚΑ, 2012]. Η χώρα διαθέτει σηµαντικό ορυκτό πλούτο 

και, παρά τη µείωση των παραγωγικών και οικονοµικών µεγεθών του κλάδου τα 

τελευταία χρόνια, εµφανίζει αξιοσηµείωτες επιδόσεις.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οργανισµού Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ (US 

Geoloogical Survey) προκύπτει ότι: το 2014: 

• Η Ελλάδα είναι 1
η
 στον κόσµο σε παραγωγή περλίτη, (40% της παγκόσµιας 

παραγωγής) 
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• Η Ελλάδα είναι 3
η
 στον κόσµο σε παραγωγή µπεντονίτη (9% της παγκόσµιας 

παραγωγής) 

• Η Ελλάδα είναι 1
η
 στην ΕΕ και 11

η
 στον κόσµο σε παραγωγή βωξίτη 

Ακόµα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα στις παγκόσµιες δυνάµεις στην παραγωγή 

µαρµάρων καθώς και στην παραγωγή λιγνίτη. Ειδικότερα, όσον αφορά σε αξία 

εξαγωγών µαρµάρων (240 εκ. € το 2013) βρίσκεται µέσα στους 3 µεγαλύτερους 

εξαγωγείς µαρµάρου της ΕΕ (µετά από Ιταλία, Ισπανία) και ανάµεσα στους 6 

µεγαλύτερους εξαγωγείς του κόσµου. Αντίστοιχα, στην παραγωγή λιγνίτη η χώρα µας 

είναι 2
η
 στην ΕΕ (µετά την Γερµανία) και µέσα στους 10 µεγαλύτερους του κόσµου. 

Τέλος, η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη παραγωγός νικελίου στην ΕΕ (40% της 

παραγωγής της ΕΕ) ενώ έχει περί το 2% της ετήσιας παγκόσµιας παραγωγής 

[www.orykta.gr].  

 

3.6 Περιβαλλοντικές δράσεις της ελληνικής εξορυκτικής βιοµηχανίας 

 

Η εξορυκτική βιοµηχανία παρά την αναµφίβολη συνεισφορά της στην οικονοµική 

ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας, όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, 

περιλαµβάνει συχνά δραστηριότητες µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για 

την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει 

υποχρεωτικά µέτρα µέσω της νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αντίστοιχα οι ελληνικές επιχειρήσεις προχωρούν στην υλοποίηση εθελοντικών µέτρων 

και πρακτικών, αναλαµβάνοντας και αυτές σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση του 

ζητήµατος.  

Τα τελευταία χρόνια, η µεταλλευτική και µεταλλουργική βιοµηχανία έχει ξεκινήσει 

την προσπάθεια να ενσωµατώσει σύγχρονες τεχνολογίες περιβαλλοντικής διαχείρισης 

αλλά και να καθιερώσει µεθόδους παρακολούθησης των παραγωγικών διεργασιών.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, γίνεται προσπάθεια από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου για την προώθηση πολιτικών και πρακτικών  προς την 

κατεύθυνση του συνδυασµού της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης µε την 

περιβαλλοντική προστασία, δηλαδή προς την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου 

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούνται στρατηγικές, για την ενσωµάτωση του 

περιβαλλοντικού κόστους στο συνολικό κόστος κάθε επένδυσης, για την ανακύκλωση 
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πρώτων υλών, την επαναχρησιµοποίηση προϊόντων και παραπροϊόντων εξόρυξης και 

την εφαρµογή ενός κώδικα αρχών βιώσιµης ανάπτυξης.  

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις του κλάδου µέσω του Συνδέσµου Μεταλλευτικών 

Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) έχουν υιοθετήσει ένα Κώδικα Βιώσιµης Ανάπτυξης, σύµφωνα µε 

τον οποίο αναγνωρίζουν ότι η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας 

στόχο της κοινωνίας και δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον 

οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοµέα της εργασίας.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε στοιχεία από την έκθεση του ΣΜΕ για  την περίοδο 

2007 – 2013, από τα οποία φαίνεται η προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για 

βελτίωση της περιβαλλοντική τους επίδοσης. Συγκεκριµένα για την περίοδο 2007 – 

2013, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος παρατηρείται προσπάθεια 

συγκράτησης των απαιτήσεων σε ενέργεια και νερό. Όσον αφορά την αποκατάσταση 

γης για την ίδια περίοδο υπήρξε αύξηση των δαπανών αποκατάστασης και προστασίας 

περιβάλλοντος ανά τόνο εµπορεύσιµου προϊόντος. Μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και 

εξέλιξης παρατηρείται ωστόσο στον τοµέα της ανακύκλωσης, µιας και το µεγαλύτερο 

µέρος των ανακυκλώσιµων υλικών αφορά την πλήρωση εκσκαφών και λιγότερο την 

παραγωγή παραπροϊόντων από εξορυκτικά απόβλητα.  

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης ότι, σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία του ΣΜΕ, οι 

µεταλλευτικές εταιρείες φαίνεται να επένδυσαν σηµαντικά στην περιβαλλοντική 

πιστοποίηση των εργασιών τους. Το ποσοστό των πιστοποιηµένων εταιρειών του 

χώρου διαµορφώθηκε από 30% το 2007 σε 39% το 2013 για το ISO 14001. 

Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις πρακτικές που 

εφαρµόζουν µεγάλες επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου. Στον πίνακα φαίνεται και η 

κινητήριος δύναµη που ώθησε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις συγκεκριµένες 

πρακτικές  βάσει του διαχωρισµού περί υποχρεωτικής και εθελοντικής εφαρµογής. Από 

τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει η τάση των ελληνικών επιχειρήσεων να προχωρούν 

στην υλοποίηση εθελοντικών µέτρων και πρακτικών, αναλαµβάνοντας και αυτές 

σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση του ζητήµατος. 
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Πίνακας 3.4: Περιβαλλοντικές πρακτικές της ελληνικής εξορυκτικής βιοµηχανίας 

[Πηγή: Nikolaou, Evangelinos, 2010, τροποποιηµένος ως προς την κινητήριο δύναµη]  

Εταιρεία Περιβαλλοντικές δράσεις 

Κινητή

ριος 

∆ύναµη* 

Αλουµίνιο της Ελλάδας Α.Ε.  ISO 14001 Ε 

www.ahellas.gr  ∆ράσεις για τα αέρια του θερµοκηπίου Ε 

  ∆ιαχείριση αέριας ρύπανσης Υ 

ΒΙΟΓΥΨ Καρβέλης Α.Ε. Αποκατάσταση ορυχείων Υ 

www.biogyps-karvelis.gr  ∆ιαχείριση αέριας ρύπανσης Υ 

  Ανακύκλωση Ε 

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ISO 14001 Ε 

www.sandb.gr Αποκατάσταση ορυχείων Υ 

  ∆ιαχείριση σκόνης Ε 

  ∆ιαχείριση ενέργειας και νερού Ε 

  ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων Υ 

  ∆ιαχείριση βιοποικιλότητας Ε 

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.  ISO 14001 Ε 

www.dei.gr  ∆ράσεις CO2 Ε 

  Αποκατάσταση ορυχείων Υ 

  Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Υ 

∆ελφοί - ∆ίστοµον Α.Ε. Ανακύκλωση Ε 

www.ahellas.gr  Παρακολούθηση ατµόσφαιρας και θορύβου Ε 

Ελληνικές Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις 

Α.Ε.  ISO 14001 Ε 

www.elmin.gr ∆ιαχείριση φυσικών πόρων Ε 

  ∆ιαχείριση αποβλήτων Υ 

  Αποκατάσταση φυσικού τοπίου Ε 

  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υ 

Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε. ∆ιαχείριση αέριας ρύπανσης Υ 

www.grecianmagnesite.com      

ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ  ISO 14001 Ε 

www.larco.gr ∆ιαχείριση σκόνης Ε 

  ∆ράσεις CO2 Ε 

  Αποκατάσταση ορυχείων Υ 

  ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων Υ 

  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υ 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών Ε 

www.hellas-gold.com Αποκατάσταση ορυχείων Υ 

  ∆ιαχείριση νερού Ε 

  ∆ιαχείριση πρώτων υλών Ε 

*Υ: Υποχρεωτική, Ε: Εθελοντική 
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3.7 Εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στην 

εξορυκτική βιοµηχανία 

 

3.7.1 Η σύγχρονη τάση 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η πλειοψηφία των µεταλλευτικών 

επιχειρήσεων που είχαν εφαρµόσει ένα οργανωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, πιστοποιηµένο ή µη, ανήκαν σε πολυεθνικούς οργανισµούς που διέθεταν 

την οικονοµική και τεχνολογική ευελιξία να διασφαλίσουν την ακριβή εφαρµογή του 

και τα πιθανά επιχειρησιακά οφέλη και είχαν τα µέσα να το ενσωµατώσουν άµεσα στη 

βιοµηχανική τους δραστηριότητα [Hilson G., Nayee V., 2002]. 

Από εκείνη την εποχή διαφαινόταν η ανάγκη ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής 

διάστασης στο µεταλλευτικό κλάδο, καθώς πολλές, ακόµα και µικρότερες, επιχειρήσεις 

έκαναν τις πρώτες προσπάθειες να θεσπίσουν διαδικασίες που θα τους επέτρεπαν να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση, όπως για παράδειγµα ο ορισµός ενός 

στελέχους ως υπεύθυνο περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συµµόρφωσης. Επιπλέον, άλλες επιχειρήσεις διενεργούσαν τακτικά περιβαλλοντικές 

επιθεωρήσεις και συνέτασσαν σχετικές αναφορές για την εκτίµηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσής τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει και όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις του µεταλλευτικού κλάδου εφαρµόζουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. ∆ιαφαίνεται, άλλωστε, ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε την 

προβολή και την επιδότηση εφαρµογής του προτύπου ISO 14001 στις µικρού και 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτές που είναι στον αναπτυσσόµενο κόσµο, 

όπου το κόστος εφαρµογής θεωρείται σηµαντικό εµπόδιο [Ammenberg J. et al., 1999]. 

Σήµερα, ένας αυξανόµενος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για το ISO 14001. Το υψηλό κόστος εφαρµογής που παλαιότερα 

αποτέλεσε σηµαντικό εµπόδιο, δεν µπορεί πλέον να αποτελεί δεδοµένου ότι µια 

επιχείρηση µπορεί να ξεκινήσει µε ένα απλό σύστηµα διαχείρισης και σταδιακά να το 

µετατρέψει σε ένα πιο εξελιγµένο σύστηµα [Oliveira Baumbach M. et al, 2013]. Η 

εφαρµογή ενός απλού συστήµατος διαχείρισης έχει αποτελέσει διαχρονικά µια 

στρατηγική προώθησης για τη σταδιακή εφαρµογή πιο εξελιγµένων συστηµάτων. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται πως οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 

εντείνει την περιβαλλοντική τους συνείδηση και όλο και περισσότερο υιοθετούν 
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πρακτικές καθαρής παραγωγής και συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης [Zhu Q. et 

al., 2010]. 

Από τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO) είναι προφανές το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του εξορυκτικού κλάδου για πιστοποίηση 

των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που εφαρµόζουν σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO 14001. Από τα στατιστικά στοιχεία του οργανισµού για την 

δεκαπενταετία 1998 – 2013, προκύπτει πως όσον αφορά στις επιχειρήσεις της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας, υπήρξε σαφώς ανοδική τάση στις πιστοποιήσεις κατά ISO 

14001, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου που απέκτησαν πιστοποιητικό, αυξήθηκαν 

από 88 σε 2.532. Σύµφωνα µε τον ISO, τα στοιχεία αυτά είναι απλώς ενδεικτικά της 

τάσης που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις, καθώς δεν ανταποκρίθηκαν όλες οι 

εταιρείες στην έρευνα που διεξήχθη [www.iso.org]. 

 

3.7.2 Οφέλη για τις επιχειρήσεις του κλάδου από την εφαρµογή ΣΠ∆ 

Με την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης οι επιχειρήσεις της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας φαίνεται να αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη σχετικά µε την 

περιβαλλοντική τους επίδοση αλλά και την ποιότητα των προϊόντων τους. Πέραν των 

όσων έχουν αναπτυχθεί σε προηγούµενη ενότητα της παρούσας εργασίας όσον αφορά 

στα οφέλη από την εφαρµογή ΣΠ∆ (πιστοποιηµένου κατά ISO 14001 ή µη) από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτουν και άλλα συγκεκριµένα οφέλη για την 

εξορυκτική βιοµηχανία. 

Η εξορυκτική βιοµηχανία µπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη 

ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλο το εύρος του 

κύκλου ζωής της δραστηριότητάς της. Επιπλέον προτείνεται από µελετητές πως κάθε 

αρνητική επίδραση από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων πρέπει να αποκαθίσταται 

αµέσως για να υπάρχει βελτίωση της φήµης της εξορυκτικής δραστηριότητας [Gibson 

R., 2000; Gomez Marquez I. et al, 2012]. Η εφαρµογή ενός ΣΠ∆ εξυπηρετεί και τους 

δύο παραπάνω σκοπούς.  

Κάποιοι ερευνητές επισηµαίνουν πως η εφαρµογή περιβαλλοντικής στρατηγικής που 

στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την 

πρόληψη της ρύπανσης, την ανακύκλωση και τον οικολογικό σχεδιασµό, οδηγεί σε 

βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων, σε µείωση του κόστους παραγωγής και 

είσοδο σε νέες αγορές [Barba-Sánchez, V., Atienza-Sahuquillo, C, 2012]. Ενώ άλλοι, 
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αντίστοιχα, δηλώνουν ότι συγκεκριµένες πρακτικές διαχείρισης, όπως τα συστήµατα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι τεχνολογίες πρόληψης της ρύπανσης και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση µπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 

υπευθυνότητά τους απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα [Driussi, C., Jansz, J., 

2006].  

Τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν όλο και µεγαλύτερη επίδραση στις 

επιχειρηµατικές στρατηγικές και κατά συνέπεια στη στρατηγική λήψης αποφάσεων 

[Rugman A., Verbeke A., 2000]. Οι επιχειρήσεις µπορεί να στοχεύουν αποκλειστικά 

στη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά µπορεί και να προχωρούν ένα 

βήµα µπροστά και να υιοθετούν περισσότερο προληπτικές περιβαλλοντικές πρακτικές 

που επιτρέπουν αειφόρες ανταγωνιστικές βελτιώσεις [Barba-Sánchez, V., Atienza-

Sahuquillo, C, 2012]. 

 

3.7.3 Πρότυπα διαχείρισης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πιστοποίησης για τη 

µεταλλευτική δραστηριότητα 

Επιπλέον του ολοένα και αυξανόµενου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων της 

εξορυκτικής δραστηριότητας για πιστοποίηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που εφαρµόζουν κατά ISO 14001, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πιστοποίησης 

φαίνεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πιστοποίηση της µεταλλευτικής 

δραστηριότητας.  

Το 2013 δηµιουργήθηκε η υποεπιτροπή για τη διαχείριση της αποκατάστασης 

µεταλλείων (ISO/TC 82/SC 7) µε σκοπό την ανάπτυξη ∆ιεθνών Προτύπων που θα 

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της ελαχιστοποίησης των πιθανών µακροχρόνιων ζηµιών 

από τη µεταλλευτική δραστηριότητα, βελτιώνοντας µε αυτό τον τρόπο την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων µιας µεταλλευτικής περιοχής και τις σχέσεις µεταξύ της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας και των τοπικών κοινωνιών [www.iso.org].  

Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Sun Joon Kim, Πρόεδρο της υποεπιτροπής  ISO/TC 

82/SC 7, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων που δίνουν προτεραιότητα στο 

κέρδος και των τοπικών κοινωνιών που ανησυχούν για την περιβαλλοντική όχληση 

στην εκάστοτε µεταλλευτική περιοχή, πολλές φορές µπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα 

έντονη και δύσκολη να επιλυθεί αντιπαράθεση. Για αυτό το λόγο τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

για τη διαχείριση της µεταλλευτικής αποκατάστασης µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

χρήσιµα καθώς αυτές οι διεθνώς συµφωνηµένες κατευθυντήριες γραµµές θα 
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βοηθήσουν στην αποφυγή υπερβολικών απαιτήσεων ή οφελών από κάποιο µέρος και 

θα οδηγήσουν σε µια αµοιβαία επωφελή κατάσταση (win-win situation).  

Η προσέγγιση σε παγκόσµιο επίπεδο της µεταλλευτικής αποκατάστασης θα είναι 

πολύ χρήσιµη καθώς η διαχείριση της δράσης αυτής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη 

δεδοµένου ότι ξεκινά πολύ πριν την ίδια τη µεταλλευτική δραστηριότητα και δεν 

ολοκληρώνεται παρά αρκετά χρόνια µετά το τέλος της εξόρυξης. Παρά το γεγονός ότι 

σχεδόν όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε την αποκατάσταση 

εξοφληµένων ή κλειστών µεταλλείων, µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει ένα παγκόσµιο 

πρότυπο για τη διαχείριση της κατάστασης. Ένα τέτοιο πρότυπο θα πρέπει να λαµβάνει 

υπ’ όψιν θέµατα σε µακροχρόνια βάση όπως η υδρολογία, τα επίπεδα ρύπανσης των 

υδάτων, οι αποθέσεις, η ευστάθεια εδάφους και πρανών, κλπ. 

Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Sun Joon Kim ο σκοπός της προτυποποίησης της 

διαχείρισης της µεταλλευτικής αποκατάστασης δεν είναι να θέσει ειδικές τεχνολογίες 

και κριτήρια αλλά να προτείνει γενικές κατευθύνσεις που θα µπορούν να εφαρµοστούν 

παγκοσµίως.  Κάτω από αυτές τις γενικές οδηγίες θα µπορούν αν αναπτυχθούν 

συγκεκριµένα πεδία και πρότυπα που θα αντιµετωπίζουν κάθε συγκεκριµένη 

κατάσταση [www.iso.org].  
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Σχεδιασµός και Τεκµηρίωση 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001 

για Μεταλλευτική Εταιρεία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
:  Ανάπτυξη του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης 

 

4.1 Παρουσίαση της εταιρείας 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας στόχος είναι να γίνει η ανάπτυξη της τεκµηρίωσης 

του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και των ∆ιαδικασιών του, έτσι ώστε µια 

υποθετική Εταιρεία να είναι σε θέση να αρχίσει άµεσα την εφαρµογή του ΣΠ∆ στις 

εγκαταστάσεις της. Ωστόσο, η ανάπτυξη των διαδικασιών και των εντύπων είναι µια 

συνεχής διαδικασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί πλήρως στο πλαίσιο της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας.   

Στο Κεφάλαιο 4 θα γίνει παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου Εγχειριδίου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης βάσει των αρχών του προτύπου ISO 14001 ως εφαρµογή 

σε µεταλλευτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο. Η 

τεκµηρίωση που αναπτύσσεται στη συνέχεια αφορά σε υποθετική µεταλλευτική 

εταιρεία. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως αντικείµενο την επιφανειακή εκµετάλλευση 

κοιτασµάτων και την επεξεργασία των εξορυσσόµενων µεταλλευµάτων. Η λειτουργία 

των µεταλλείων πραγµατοποιείται µε ίδιο και εργολαβικό εξοπλισµό αποκάλυψης και 

εξόρυξης. 

Η εταιρεία επιπλέον διαθέτει: 

� εγκαταστάσεις θραύσης – κοσκίνισης και εµπλουτισµού µεταλλεύµατος 

� εγκαταστάσεις επεξεργασίας παραπροϊόντων της εξόρυξης  

� χηµείο  

� συνεργείο 

� αποθήκες 

� λιµενικές εγκαταστάσεις.  

Η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας ακολουθεί την παρακάτω ροή 

δραστηριοτήτων: 

� Εξόρυξη µεταλλεύµατος 

� Μεταφορά µε φορτωτές στο τριβείο 

� Μηχανική επεξεργασία (θραύση του µεταλλεύµατος και οµογενοποίηση του σε 

κατάλληλη κοκκοµετρία)  

� Μεταφορά µέσω ταινιών στο σύστηµα εµπλουτισµού  
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� Απόθεση του µεταλλεύµατος σε σωρούς  

� Μεταφορά µέσω ταινιών και φόρτωση του σε µεταφορικά πλοία  

Η εταιρεία απασχολεί υψηλού επιπέδου επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Μηχανικούς Μεταλλείων, Τοπογράφους Μηχανικούς, 

Χηµικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος κ.α. 

Η εταιρεία µε γνώµονα τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και κατανοώντας τη 

σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος, αποφάσισε να υιοθετήσει συγκεκριµένες 

αρχές που θα διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία της και για το σκοπό 

αυτό ανέπτυξε και εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στις 

εγκαταστάσεις της σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004. 

Για την ανάπτυξη του ΣΠ∆ ISO 14001 απαιτείται η σταθερή προσήλωση της 

εταιρείας σε αυτό, η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, τόσο των οικονοµικών, όσο 

και του ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να είναι επιτυχής η ανάπτυξη και η 

εφαρµογή του ΣΠ∆.  

Οι βασικοί στόχοι του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) είναι: 

• Η ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών για τον έλεγχο της 

περιβαλλοντικής επίδοσης των µεταλλείων και τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσής τους µε την κείµενη εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική 

νοµοθεσία.  

• Η θέσπιση και επίτευξη σκοπών και στόχων για τη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης των µεταλλείων.  

• Η πρόληψη της ρύπανσης, η ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας και 

η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συµβάντων, όπου αυτό είναι δυνατόν. 
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4.2 Οι απαιτήσεις του ΣΠ∆ ως διάγραµµα ροής 

 

Σχήµα 4.1: ∆ιάγραµµα ροής των απαιτήσεων του ΣΠ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Προπαρασκευαστική 

Περιβαλλοντική 

Ανασκόπηση 

4.5  

Έλεγχοι 

4.1 

Γενικές Απαιτήσεις 

4.3 

Σχεδιασμός 

4.2 

Περιβαλλοντική Πολιτική 

4.4  

Εφαρμογή & λειτουργία 

Εντοπισμός διεργασιών, αλληλοεπίδραση, 

κριτήρια ελέγχου, διάθεση πόρων, 

παρακολούθηση και μέτρηση, διαχείριση 

Τεκμηρίωση της πολιτικής 

Σχεδιασμός διεργασιών, αλληλοεπίδραση, 

κριτήρια ελέγχου, διάθεση πόρων, 

παρακολούθηση και μέτρηση, διαχείριση 

 

Επιθεώρηση 

4.6 

Ανασκόπηση από τη 

Διοίκηση 

 

Υλοποίηση στα μεταλλεία 

 

Κριτήρια ελέγχου, παρακολούθηση, μέτρηση, 

βελτίωση 
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4.3 Βήµατα ανάπτυξης του ΣΠ∆ 

 

Η ανάπτυξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) για τη 

µεταλλευτική εταιρεία ξεκίνησε από την Ανώτατη ∆ιοίκησή της. Η ∆ιοίκηση σε 

συνέχεια αλλεπάλληλων ενηµερώσεων από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της εταιρείας 

για τη χρησιµότητα του ΣΠ∆ και τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του, 

πείσθηκε για το σύστηµα και αποφάσισε την εφαρµογή του. Από τη στιγµή που η 

∆ιοίκηση αποδέχτηκε ότι το σύστηµα είναι ένα καλό εργαλείο για τη βελτίωση κατ’ 

ελάχιστον της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας, ενηµέρωσε το σύνολο του 

προσωπικού για την επερχόµενη εφαρµογή του. 

Σε πρώτη φάση η ∆ιοίκηση όρισε την Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΟΠ∆), 

τα µέλη της οποίας είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του ΣΠ∆ και το γενικό 

συντονισµό των σχετικών ενεργειών. Στην πρώτη φάση συντάχθηκε από την ΟΠ∆ 

προκαταρκτικός προϋπολογισµός και χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη του ΣΠ∆. Η 

ενθάρρυνση από την αρχή της συµµετοχής όλων των εργαζοµένων αποτέλεσε 

σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ΣΠ∆, καθώς εκείνοι αποτελούν πολύ καλή 

πηγή γνώσης για διάφορα θέµατα ανάλογα µε τη θέση στην οποία εργάζονται.. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η Προπαρασκευαστική Περιβαλλοντική 

Ανασκόπηση (ΠΠΑ) µε σκοπό την καταγραφή της υφιστάµενης περιβαλλοντικής 

κατάστασης της εταιρείας σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προτύπου, του νοµοθετικού 

πλαισίου στο οποίο λειτουργεί, των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 

δραστηριότητά της καθώς και την ύπαρξη παρελθόντων περιβαλλοντικών συµβάντων 

και τη σηµασία τους.  

Αφού ολοκληρώθηκε η ΠΠΑ, καθορίστηκε η Περιβαλλοντική Πολιτική της 

εταιρείας, όπου περιγράφηκαν οι βασικές αρχές και οι στόχοι της για την προστασία 

του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των µεταλλείων της. Ακολούθησαν τα 

περιβαλλοντικά προγράµµατα που µεταφράζουν τους γενικούς στόχους της 

περιβαλλοντικής πολιτικής σε ειδικούς σκοπούς και στόχους, περιλαµβάνοντας 

ποσοτικούς στόχους, δράσεις για την υλοποίησή τους, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και 

αρµοδιότητες. 

Στην επόµενη φάση του ΣΠ∆ αναπτύχθηκαν τεκµηριωµένες διαδικασίες, οδηγίες, 

έγγραφα και αρχεία για την εφαρµογή του συστήµατος. Μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, προετοιµάστηκε σχετικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό 
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για την επιµόρφωση του προσωπικού σε σχέση µε την εφαρµογή του Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού αφορούσε κυρίως στα παρακάτω θεµατικά πεδία: 

• Ορισµοί και ορολογία αναφορικά µε το περιβάλλον και την περιβαλλοντική 

προστασία. 

• Περιβαλλοντική νοµοθεσία για την εξορυκτική βιοµηχανία. 

• ∆ιαχείριση αέριων εκποµπών (σκόνη και καυσαέρια). 

• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων από το σηµείο παραγωγής τους έως την τελική 

διάθεση. 

• ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων. 

• Αρχές Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. 

• Εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. 

• ∆ιαδικασίες Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001. 

• Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών. 

Τέλος, συντάχθηκε το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, το οποίο περιέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρµογή και λειτουργία του ΣΠ∆ µε 

σχετικές αναφορές σε διαδικασίες, οδηγίες, έγγραφα και αρχεία του συστήµατος. 
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4.4 Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

 

Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΕΠ∆) παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες στο προσωπικό των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς 

και σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και δεσµεύει τη διοίκηση της εταιρείας ότι θα 

καθιερώσει και διατηρήσει το ΣΠ∆.  

0. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Επιθεωρητής: πρόσωπο που διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί επιθεώρηση. 

2. ∆ιαρκής βελτίωση: η επαναλαµβανόµενη διεργασία του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του 

στην επίτευξη των βελτιώσεων της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης 

σύµφωνα µε την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισµού. 

3. ∆ιορθωτική ενέργεια: ενέργεια για εξάλειψη του αιτίου µιας εντοπισµένης µη 

συµµόρφωσης. 

4. Έγγραφο: οι πληροφορίες και το µέσο στο οποίο περιέχονται. (Το µέσο µπορεί 

να είναι χαρτί, µαγνητικός, ηλεκτρονικός ή οπτικός δίσκος υπολογιστή, 

φωτογραφία ή πρότυπο αναφοράς ή ένας συνδυασµός των ανωτέρω).  

5. Περιβάλλον: ο περιβάλλων χώρος στον οποίο λειτουργεί ο οργανισµός, 

συµπεριλαµβανοµένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, 

της  χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της µεταξύ τούς σχέσης. 

6. Περιβαλλοντική πλευρά: στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή 

υπηρεσιών ενός οργανισµού, το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το 

περιβάλλον. 

7. Περιβαλλοντική επίπτωση: κάθε µεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, 

η οποία προκύπτει εν όλω ή εν µέρει από τις περιβαλλοντικές πλευρές ενός 

οργανισµού. 

8. Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης: µέρος του συστήµατος διαχείρισης ενός 

οργανισµού που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

πολιτικής του και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών.  

9. Περιβαλλοντικός σκοπός: συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συµφωνία µε 

την περιβαλλοντική πολιτική, την οποία ο ίδιος ο οργανισµός θέτει προς 

επίτευξη. 
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10. Περιβαλλοντική επίδοση: µετρήσιµα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα της 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισµού.  

11. Περιβαλλοντική πολιτική: γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισµού σε 

σχέση µε την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως εκφράζονται επίσηµα από την 

ανώτατη διοίκηση. 

12. Περιβαλλοντικός στόχος: λεπτοµερής απαίτηση επίδοσης για έναν οργανισµό ή 

τµήµατα αυτού, η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η 

οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειµένου να 

επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί.  

13. Ενδιαφερόµενο µέρος: πρόσωπο ή οµάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από 

την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισµού.  

14. Εσωτερική επιθεώρηση: συστηµατική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη διεργασία 

συλλογής τεκµηρίων επιθεώρησης και αντικειµενικής αξιολόγησής τους 

προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός ικανοποίησης των καθορισµένων από 

τον οργανισµό, κριτηρίων επιθεώρησης του συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

15. Μη συµµόρφωση: η µη ικανοποίηση µιας απαίτησης. 

16. Οργανισµός: εταιρεία, όµιλος, εµπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυµα, ή 

τµήµατα ή συνδυασµοί αυτών, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του δηµόσιου 

ή ιδιωτικού τοµέα, µε ιδία λειτουργία και διοίκηση. 

17. Προληπτική ενέργεια: ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων µιας δυνητικής µη 

συµµόρφωσης.   

18. Πρόληψη της ρύπανσης: χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, 

προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, µείωση ή έλεγχο 

(µεµονωµένα ή σε συνδυασµό) της δηµιουργίας της εκποµπής ή εκροής κάθε 

τύπου ρύπου ή αποβλήτου, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

19. ∆ιαδικασία: καθορισµένος τρόπος εκτέλεσης µιας δραστηριότητας ή διεργασίας. 

20. Αρχείο έγγραφο: που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσµατα ή παρέχει απόδειξη 

υλοποίησης ∆ραστηριοτήτων.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το παρόν Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το 

Πρότυπο ISO 14001:2004 ώστε να: 

• Καθορίζει την Περιβαλλοντική Πολιτική των µεταλλείων και να περιγράφει 

τους τρόπους µε τους οποίους η πολιτική αυτή υλοποιείται καθηµερινά.  

• Περιγράφει τις οργανωτικές δοµές των µεταλλείων. 

• Αναλύει συνοπτικά τον τρόπο αντιµετώπισης και κάλυψης κάθε µιας από τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται από το Πρότυπο ISO 14001:2004. 

• Καταγράφει τις διαδικασίες που καθορίζουν το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. 

Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης καλύπτει όλες τις φάσεις λειτουργία 

των µεταλλείων, ήτοι: 

• Τη γεωλογική έρευνα 

• Τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

• Την εξόρυξη 

• Τον εµπλουτισµό και  

• Τη διακίνηση του µεταλλεύµατος 

Η πιστή τήρηση των αναφεροµένων σε αυτό είναι υποχρεωτική για το σύνολο των 

εργαζοµένων, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή θέσης εργασίας. 

 

2. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Στην Ενότητα 4 του παρόντος εγχειριδίου, αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία του 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και εφαρµόζονται για την ικανοποίησή 

τους. Για διευκόλυνση του χρήστη κάθε παράγραφος της Ενότητας 4 αναλύει ένα 

µόνο στοιχείο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και αντιστοιχεί 

αριθµητικά στην παράγραφο του προτύπου ISO 14001:2004 που περιγράφει την 

αντίστοιχη απαίτηση για το στοιχείο αυτό. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

υπάρχει παραποµπή στις αντίστοιχες διαδικασίες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης.  

Συντοµογραφίες 

∆Π∆: ∆ιευθυντής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΕΠ∆: Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
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ΟΠ∆: Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΠΠΑ: Προπαρασκευαστική Περιβαλλοντική Ανασκόπηση 

ΣΠ∆: Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΥΠ∆: Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

 

3. ∆ΙΑΝΟΜΗ  

Η διανοµή του παρόντος εγχειριδίου και των τροποποιήσεων αυτού γίνεται µε ευθύνη του 

Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των µεταλλείων.  

Η διανοµή του παρόντος εγχειριδίου εκτός της εταιρείας γίνεται κατόπιν έγκρισης της 

∆ιοίκησης και αποκλειστικά και µόνο για ενηµερωτικούς λόγους. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

4.1. Γενικές Απαιτήσεις 

Η εταιρεία έχει καθιερώσει και εφαρµόζει ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης που πληροί όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2004 µε 

τρόπο που περιγράφεται σε ολόκληρη την Ενότητα 4 του Εγχειριδίου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

  

4.2. Περιβαλλοντική Πολιτική 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει για τη λειτουργία των µεταλλείων 

περιβαλλοντική πολιτική, η οποία αποτελεί τη βάση του Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι του ΕΠ∆. Η 

Περιβαλλοντική Πολιτική κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους της εταιρείας 

και αναρτάται σε εµφανή σηµεία ώστε να είναι διαθέσιµη σε όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη. 

 

4.3. Σχεδιασµός 

4.3.1 Περιβαλλοντικές Πλευρές 

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών των µεταλλείων, 

γίνεται από την Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΟΠ∆) ανά επιµέρους 

δραστηριότητα σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆.1: «Αναγνώριση και αξιολόγηση 
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Περιβαλλοντικών Πλευρών» και για συνθήκες κανονικής, µη κανονικής και 

έκτακτης λειτουργίας.  

Για κάθε µία από τις περιβαλλοντικές πλευρές που αναγνωρίζονται ανά 

δραστηριότητα, ανιχνεύονται και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την 

ανίχνευσή τους, εξετάζονται, όπου αυτό  είναι εφικτό, τα παρακάτω: 

� Χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων 

� Χρήση ενέργειας 

� Ρύπανση ατµοσφαιρικού αέρα 

� Ρύπανση υδάτων 

� Ρύπανση εδάφους 

� Παραγόµενα Απόβλητα και Παραπροϊόντα 

� Ηχορύπανση 

Ο προσδιορισµός της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών γίνεται 

έµµεσα µε τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας των σχετιζόµενων επιπτώσεων 

σύµφωνα µε συγκεκριµένη µεθοδολογία.  

Η βαθµολόγηση της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών γίνεται βάσει 

κριτηρίων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικές, νοµοθετικές και κοινωνικές 

παραµέτρους. Ο τρόπος βαθµολόγησης περιγράφεται αναλυτικά στη ∆ιαδικασία ∆.1: 

«Αναγνώριση και αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών». Οι επιπτώσεις µε υψηλό 

συνολικό βαθµό σηµαντικότητας αντιστοιχούν σε σηµαντικές πλευρές και 

λαµβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα στη θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και 

στόχων.  

Οι περιβαλλοντικές πλευρές και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά 

δραστηριότητα καταχωρούνται από την Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε 

σχετικό αρχείο (Έντυπο 1/∆.1/ Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών & 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων), παρακολουθούνται τακτικά σε συνεργασία µε τους 

επικεφαλής των δραστηριοτήτων και ανασκοπούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή 

και συχνότερα αν υπάρξει σηµαντική αλλαγή σε κάποια από τις δραστηριότητες των 

µεταλλείων. 

4.3.2  Νοµοθετικές και Λοιπές Απαιτήσεις  

Η νοµοθεσία που αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων των µεταλλείων 

αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και καταχωρούνται σε σχετικό αρχείο από την ΟΠ∆ 
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(Έντυπο 2/∆.2/Κατάλογος περιβαλλοντικής νοµοθεσίας) σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία 

∆.2: «Παρακολούθηση νοµοθετικών και λοιπών απαιτήσεων». 

Το εν λόγω αρχείο ενηµερώνεται διαρκώς µε τις τελευταίες εκδόσεις και όλες τις 

νέες εθνικές και ευρωπαϊκές νοµοθετικές διατάξεις, ώστε να προσδιορίζονται µε 

σαφήνεια οι ελάχιστες νοµοθετικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα µεταλλεία. 

Την ευθύνη για τη διαδικασία αυτή έχει ο ΥΠ∆. 

4.3.3  Περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και προγράµµατα 

Η εταιρεία καθιερώνει, εφαρµόζει και διατηρεί αντικειµενικούς σκοπούς και 

στόχους σε συµφωνία µε τους σκοπούς της περιβαλλοντικής πολιτικής της. Ο τρόπος 

µε τον οποίο καθορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι και τα προγράµµατα περιγράφεται 

στη ∆ιαδικασία ∆.3: «Καθορισµός περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και 

προγραµµάτων». 

Οι σκοποί είναι συγκεκριµένοι και οι στόχοι, όπου αυτό είναι εφικτό, µετρήσιµοι και 

αναθεωρούνται κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠ∆ (∆ιαδικασία ∆.13: 

«Ανασκόπηση ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση») και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

ετήσιων εσωτερικών επιθεωρήσεων. Επίσης αναθεώρηση ή θέσπιση νέων σκοπών 

και στόχων πραγµατοποιείται σε περιπτώσεις, όπου προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές 

στις παραγωγικές και λοιπές δραστηριότητες των µεταλλείων και όταν καταγράφεται 

κάποια νέα νοµοθετική απαίτηση.  

Για την αναθεώρηση των σκοπών και των στόχων συλλέγονται δεδοµένα που 

αφορούν κατά κύριο λόγο: 

• στην πρόοδο σε σχέση µε θεσπισµένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και 

στόχους, 

• στα αποτελέσµατα περιβαλλοντικών προγραµµάτων, 

• στα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων, 

• στις απόψεις, τις προτάσεις και τα παράπονα που έχουν διατυπωθεί από 

ενδιαφερόµενα µέρη σε σχέση µε τη δραστηριότητα των µεταλλείων, 

• στις νέες δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν από την εταιρεία.   

Ο ΥΠ∆ ανασκοπεί τους σκοπούς και τους στόχους και το βαθµό απόκλισης από 

αυτούς τουλάχιστον ετησίως και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη των ενεργειών 

του κάθε περιβαλλοντικού προγράµµατος και συµπεριλαµβάνει τα σχετικά ευρήµατα 

στην ετήσια Έκθεση Ανασκόπησης.  
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Για την επίτευξη κάθε περιβαλλοντικού σκοπού και στόχου των µεταλλείων 

συντάσσονται αντίστοιχα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης από τον κατά 

περίπτωση αρµόδιο σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆.3: «Καθορισµός περιβαλλοντικών 

σκοπών, στόχων και προγραµµάτων». 

Σε κάθε Πρόγραµµα Περιβαλλοντική ∆ιαχείρισης καθορίζεται η παρούσα 

κατάσταση, ο στόχος, ο χρόνος υλοποίησης, οι αναλαµβανόµενες δράσεις, οι δείκτες 

παρακολούθησης, ο υπεύθυνος ανάπτυξης και εφαρµογής του προγράµµατος, οι 

εµπλεκόµενοι, οι απαραίτητοι πόροι και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και οφέλη 

από την εφαρµογή του. ορίζει τους υπεύθυνους για την υλοποίηση, τους 

απαιτούµενους πόρους και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων 

ενεργειών.  

 

4.4. Εφαρµογή και λειτουργία 

4.4.1 Πόροι, ρόλοι, υπευθυνότητες και αρµοδιότητες 

Το γενικό οργανόγραµµα της εταιρείας είναι κατάλληλα δοµηµένο ώστε να 

εξυπηρετούνται απολύτως οι σκοποί της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας. 

Οι ρόλοι, οι υπευθυνότητες και οι αρµοδιότητες για τη σύνταξη και την έγκριση των 

∆ιαδικασιών και Οδηγιών του ΣΠ∆ καθορίζονται πλήρως µέσω του 

οργανογράµµατος της εταιρείας και του καθηκοντολογίου της κάθε θέσης εργασίας. 

Σαν εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης των µεταλλείων για την οµαλή λειτουργία και την 

τήρηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ορίζεται ο Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ο οποίος αποτελεί και αντιπρόσωπο της Οµάδας 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης προς τη ∆ιοίκηση. 

4.4.2 Επαγγελµατική επάρκεια, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  

Η εταιρεία µεριµνά για τον προγραµµατισµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων του 

προσωπικού της και αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα που έχει η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση για την αποδοτική λειτουργία του ΣΠ∆. Επιπλέον, κάθε νέος 

εργαζόµενος και ανεξάρτητα απ' τις αρµοδιότητες τις οποίες αναλαµβάνει, 

ενηµερώνεται από τον ΥΠ∆ για την Περιβαλλοντική Πολιτική τη εταιρείας και τις 

γενικές αρχές και απαιτήσεις του ΣΠ∆.  

Το προσωπικό που εκτελεί εργασίες που µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ενηµερώνεται σε θέµατα 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπευθυνοτήτων, περιβαλλοντικής πολιτικής και 

περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 

Η εταιρεία απαιτεί από τρίτους που εργάζονται για λογαριασµό τους και 

εµπλέκονται σε εξειδικευµένες λειτουργίες περιβαλλοντικής διαχείρισης ή εκτελούν 

έργο που µπορεί να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να χρησιµοποιούν 

προσωπικό που διαθέτει την απαιτούµενη εκπαίδευση.  

4.4.3 Επικοινωνία 

Η επικοινωνία και η διάχυση της πληροφόρησης σχετικά µε το ΣΠ∆ στους 

εργαζόµενους (εσωτερική επικοινωνία) και σε ενδιαφερόµενα µέρη εκτός εταιρείας 

(εξωτερική επικοινωνία) γίνεται µε µέριµνα του ΥΠ∆. 

Η εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων και λειτουργιών της 

εταιρείας στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, κατανόησης και συµµετοχής 

του προσωπικού ως προς την εφαρµογή του ΣΠ∆.  

Η εξωτερική επικοινωνία στοχεύει στην αύξηση της κατανόησης των 

ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πλευρές των 

δραστηριοτήτων των µεταλλείων και στην ανταπόκριση σε αιτήµατα τρίτων µερών 

αναφορικά µε την περιβαλλοντική επίδοσή τους.  

Αρµόδιος για την εφαρµογή της διαδικασίας ενηµέρωσης του προσωπικού και των 

τρίτων σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ο ΥΠ∆. 

4.4.4 Τεκµηρίωση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Η τεκµηρίωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έχει δοµηθεί σε τρία 

επίπεδα όπως φαίνεται στη συνέχεια: 

1. Το στρατηγικό επίπεδο: Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης που 

περιγράφει την οργανωτική δοµή και την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας 

και παραπέµπει σε ∆ιαδικασίες του ΣΠ∆. 

2.  Το τακτικό επίπεδο: Οι διαδικασίες που αφορούν στην εφαρµογή του ΣΠ∆ και 

παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ του ΣΠ∆.  

3. Το λειτουργικό επίπεδο: Τα Έντυπα Περιβάλλοντος, τις Οδηγίες και τα Αρχεία 

του ΣΠ∆, καθώς και όλα τα νοµοθετικά κείµενα (εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία, περιβαλλοντικές άδειες, δελτία δεδοµένων ασφαλείας κλπ.) 

4.4.5 Έλεγχος Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε το ΣΠ∆ της εταιρείας ελέγχονται µε µέριµνα 

του ΥΠ∆, σύµφωνα µε κατάλληλα δοµηµένη διαδικασία. Όλα τα ελεγχόµενα 
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έγγραφα διακινούνται από τον ΥΠ∆, ενώ ο ίδιος τηρεί κατάσταση ελέγχου 

εγγράφων. Η διανοµή ενός νέου εγγράφου γίνεται από τον ίδιο µε ταυτόχρονη 

απόσυρση και καταστροφή του παλαιού από τους αποδέκτες. 

Η διαδικασία ελέγχου και διανοµής των εγγράφων συµπεριλαµβάνει και τα έγγραφα 

εξωτερικής προέλευσης δηλαδή τα έγγραφα που προέρχονται από πηγές εκτός 

επιχείρησης (πχ νοµοθεσία, πρότυπα κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την 

εφαρµογή του ΣΠ∆. 

4.4.6 Έλεγχος Λειτουργίας 

Όλες οι περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων που µπορεί να έχουν 

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αναγνωρίζονται από την Οµάδα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη 

∆ιαδικασία ∆.1: «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών». 

Για τις λειτουργίες των µεταλλείων που αναγνωρίζονται σαν επικίνδυνες να 

επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον συντάσσονται τεκµηριωµένες 

διαδικασίες, όπου καθορίζονται συγκεκριµένοι τρόποι λειτουργίας σε συµφωνία µε 

τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους του ΣΠ∆. Οι διαδικασίες αυτές 

κοινοποιούνται και στους προµηθευτές, εργολάβους/ υπεργολάβους, οι οποίοι 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε την ισχύουσα περιβαλλοντική πολιτική και τις 

διαδικασίες του ΣΠ∆. 

Συγκεκριµένα τηρούνται τεκµηριωµένες διαδικασίες για τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

• τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (∆.4) 

• τη διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (∆.5) 

• τον έλεγχο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (∆.6) 

• τη διαχείριση Επικινδύνων Υλικών (∆.7) 

• τη διαχείριση Υδατικών Πόρων (∆.8) 

• τη συντήρηση Εξοπλισµού (∆.9). 

4.4.7 Ετοιµότητα και Ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης  

Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει τα πιθανά ατυχήµατα από τη λειτουργία των 

µεταλλείων, τα οποία µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

έχει καταγράψει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτήν την περίπτωση µε 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (∆ιαδικασία ∆.10 

«Πρόληψη και αντιµετώπιση Έκτακτων Περιστατικών»). Σε αυτή τη διαδικασία 
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έχουν καταγραφεί σχέδια δράσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπου κατ’ 

ελάχιστον περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τους υπεύθυνους για 

αυτές και τις σχετικές αρχές που πρέπει να ειδοποιηθούν.   

Οι πιθανοί κίνδυνοι ή δραστηριότητες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην 

εµφάνιση ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προσδιορίζονται, 

αξιολογούνται και αναθεωρούνται µε στόχο την πλήρη συµµόρφωσή τους µε την 

νοµοθεσία και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των µεταλλείων για το 

προσωπικό του, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.  

 

4.5. Έλεγχος 

4.5.1. Παρακολούθηση και Μέτρηση 

Η εταιρεία συντάσσει και εφαρµόζει Πρόγραµµα Μετρήσεων για τον έλεγχο όλων 

των λειτουργιών  του που αναγνωρίζεται βάσει της αξιολόγησης ότι µπορεί να έχουν 

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Το Πρόγραµµα Μετρήσεων αναθεωρείται όποτε κριθεί αναγκαίο ώστε να 

συµµορφώνεται µε τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους, τα Περιβαλλοντικά 

Προγράµµατα και τη νοµοθεσία. Υπεύθυνη για την αναθεώρηση είναι η ΟΠ∆. 

Όλος ο εξοπλισµός (ίδιος ή εργολαβικός) που χρησιµοποιείται για τις παραπάνω 

µετρήσεις διακριβώνεται και συντηρείται κατάλληλα. Τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων καταχρούνται σε συγκεκριµένα έντυπα.   

4.5.2. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Η ΟΠ∆ ανασκοπεί σε τακτική βάση τη συµµόρφωση των µεταλλείων µε τα 

αναφερόµενα στη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία 

∆.2: «Παρακολούθηση Νοµοθετικών και Λοιπών Απαιτήσεων» και τις λοιπές 

απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία τους και προσαρµόζει ανάλογα τα 

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ή/και τα Προγράµµατα Μετρήσεων. 

Για τις παραπάνω µετρήσεις και αξιολογήσεις, τα µεταλλεία τηρούν σχετικά αρχεία 

µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 

4.5.3. Μη συµµορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

Τα µεταλλεία εφαρµόζουν διαδικασίες σχετικές µε τη διαχείριση των µη 

συµµορφώσεων που µπορεί να εντοπισθούν σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆.11: «Μη 

συµµορφώσεις, ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες». 
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Οι µη συµµορφώσεις µπορεί να διαπιστωθούν κατά τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

του ΣΠ∆, από παράπονα τρίτων (σχετικών αρχών, άλλων ενδιαφεροµένων), κατά 

την αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τις νοµοθετικές και λοιπές απαιτήσεις, από 

ατυχήµατα που είχαν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή από τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων των περιβαλλοντικών πλευρών. 

Όλες οι µη συµµορφώσεις καταγράφονται σε σχετικά έγγραφα από τον ΥΠ∆ ή τους 

κατά περίπτωση αρµοδίους, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια του προβλήµατος. Σε όλες 

τις περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια για την ανάλυση των αιτιών που προκάλεσε τη 

µη συµµόρφωση και τη λήψη σχετικών διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 

ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα επανεµφάνισής τους. 

4.5.4. Έλεγχος αρχείων 

Για την παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας, τη βελτίωση, τον καθορισµό και 

ποσοτικοποίηση των στόχων του ΣΠ∆ τηρούνται κατά συστηµατικό τρόπο αρχεία 

όλων των απαραίτητων στοιχείων. 

Σε όλες τις διαδικασίες του ΣΠ∆ περιγράφεται ο τρόπος τήρησης των αρχείων που 

συνδέονται µε αυτό (έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, υπεύθυνος τήρησης, χρόνος 

τήρησης). 

4.5.5. Εσωτερική Επιθεώρηση 

Το ΣΠ∆ επιθεωρείται σε καθορισµένα διαστήµατα σύµφωνα µε συγκεκριµένα 

προγράµµατα από κατάλληλα εκπαιδευµένους εσωτερικούς επιθεωρητές σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στη σχετική ∆ιαδικασία ∆.12: «Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης». 

Συντάσσονται αναφορές επιθεωρήσεων όπου καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ο ΥΠ∆ έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων, τη διεξαγωγή τους, το συντονισµό της άρσης των µη 

συµµορφώσεων, καθώς και την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των 

διορθωτικών ενεργειών. 

 

4.6. Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 

Σε ετήσια βάση γίνεται ανασκόπηση της εφαρµογής του ΣΠ∆ σύµφωνα µε τη 

∆ιαδικασία ∆.13: «Ανασκόπηση ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση». 

Η ΟΠ∆ συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων συντάσσει την 

ετήσια έκθεση ανασκόπησης, από την αξιολόγηση της οποίας διατυπώνει προτάσεις 
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για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε αναθεώρηση ή εισήγηση νέων 

σκοπών, στόχων και περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Βάσει της έκθεσης 

ανασκόπησης λαµβάνονται αποφάσεις που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση του 

ΣΠ∆.  

Στην ετήσια έκθεση ανασκόπησης παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στα 

παρακάτω:  

• Τη συνολική εικόνα του ΣΠ∆ 

• Το βαθµό εφαρµογής και επιτυχίας κάθε διαδικασίας 

• Την ανταπόκριση κάθε τµήµατος 

• Το βαθµό εφαρµογής και επιτυχίας κάθε περιβαλλοντικού προγράµµατος 

• Τις αδυναµίες και τις νέες ανάγκες του ΣΠ∆ 

Για κάθε απόφαση προγραµµατίζονται οι απαραίτητες ενέργειες και καθορίζονται οι 

αρµόδιοι για την υλοποίησή τους. Επίσης, γίνεται ανασκόπηση των εκκρεµοτήτων 

από την  προηγούµενη συνάντηση και αναφορά της πορείας των ενεργειών που είχαν 

αποφασιστεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η εταιρεία, δεσµεύεται ώστε να αναπτύσσει τη δραστηριότητά σύµφωνα µε τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και µε θεµελιώδη κριτήρια την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και τη βέλτιστη αποκατάσταση των 

περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις δραστηριότητές της. 

Η λειτουργία στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των σχετικών 

κανονισµών, είναι προτεραιότητα της εταιρείας µας, καθώς και η διαχείριση και 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πέραν αυτού έχουµε υιοθετήσει 

µια προληπτική προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος και συνεχώς 

αναθεωρούµε προς το καλύτερο τους στόχους και τους σκοπούς της στρατηγικής µας. 

Με την ανάπτυξη του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο 

ISO 14001, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο 

περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσµεύεται για: 

• Αξιολόγηση,  έλεγχο και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των υφιστάµενων δραστηριοτήτων καθώς και η αξιολόγηση και πρόβλεψη των 

επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εφαρµογή νέων διαδικασιών ή 

τροποποιήσεων της παραγωγικής διαδικασίας.  

• Συµµόρφωση προς τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία, κανονισµούς αλλά 

και προς όλες τις άλλες απαιτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές.  

• Εφαρµογή κατάλληλων µέτρων και προγραµµάτων για την πρόληψη και τον 

περιορισµό ενδεχόµενης ρύπανσης, την προστασία των φυσικών αποδεκτών, 

καθώς επίσης και για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.  

• Η δέσµευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.  

• Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και  λήψη διορθωτικών και 

προληπτικών µέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τη 

νοµοθεσία ή από τους περιβαλλοντικούς στόχους που είχαν τεθεί.  

Με την ανάπτυξη του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο 

ISO 14001, η επιχείρηση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα µέριµνας για συνεχή 

εκπαίδευση του προσωπικού µε σκοπό την ευαισθητοποίησή του σε περιβαλλοντικά 

θέµατα και την εξοικείωση του µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της 

Εταιρίας. Επιπλέον σκοπός είναι η επικοινωνία µας µε όλους τους φορείς, αλλά και 
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τους προµηθευτές συνεργάτες κλπ να στηρίζεται σε αµοιβαία συνεργασία, κατανόηση 

και ανταλλαγή πληροφοριών µε κοινό γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος. 

Εξουσιοδοτείται ο Υπεύθυνος του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης να 

συντονίζει, εφαρµόζει, ελέγχει και µας ενηµερώνει για την απόδοση του 

περιβαλλοντικού συστήµατος της εταιρείας µε απόλυτο σεβασµό στην εθνική και 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Η ∆ιοίκηση δεσµεύεται γραπτώς για τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσµατικότητά του. Η 

πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO 14001:2004 από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης αποτελεί στόχο 

που εντάσσεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρίας. 

 

 

Ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΠ∆ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

∆.0 Σύνταξη ∆ιαδικασιών, Οδηγιών και Εντύπων 

∆.1 Αναγνώριση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών  

∆.2 Παρακολούθηση Νοµοθετικών και Λοιπών Απαιτήσεων 

∆.3 Καθορισµός Περιβαλλοντικών Σκοπών – Στόχων και 

Προγραµµάτων 

∆.4 ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

∆.5 ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων  

∆.6 Έλεγχος Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 

∆.7 ∆ιαχείριση Επικινδύνων Υλικών  

∆.8 ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

∆.9 Συντήρηση εξοπλισµού 

∆.10 Πρόληψη και Αντιµετώπιση Έκτακτων Περιστατικών 

∆.11 Μη συµµορφώσεις, ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες 

∆.12 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης 

∆.13 Ανασκόπηση ΣΠ∆ από τη ∆ιοίκηση 

∆.14  Εκπαίδευση προσωπικού 

∆.15 Επικοινωνία 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΤΥΠΑ ΣΠ∆ 

Ε1/∆.0 ∆ιανοµή ελεγχόµενων εγγράφων 

Ε2/∆.0 Κατάλογος αρχείων ΣΠ∆ 

Ε1/∆.1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών & Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

Ε1/∆2 Πηγές περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

Ε2/∆.2 Κατάλογος περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

Ε3/∆2 Καταγραφή περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

Ε1/∆.3 Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι 

Ε2/∆3 Περιβαλλοντικά προγράµµατα 

Ε1/∆.4 Ετήσιες ποσότητες στερεών αποβλήτων 

Ε1/∆.5 Ετήσιες ποσότητες υγρών αποβλήτων 

Ε1/∆6 Ετήσιες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων και αιωρούµενων σωµατιδίων 

στην ατµόσφαιρα 

Ε1/∆.7 Κατάσταση χρησιµοποιούµενων χηµικών ουσιών & επικινδύνων 

υλικών  

Ε1/∆.8 Καταγραφή µηνιαίας χρήσης υδατικών πόρων 

Ε1/∆.10 Αναφορά επικίνδυνου συµβάντος 

Ε1/∆.11 Αναφορά µη συµµόρφωσης & διορθωτικές ενέργειες 

Ε2/∆.11 Λίστα διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 

Ε1/∆.12 Προγραµµατισµός & καταγραφή εσωτερικών επιθεωρήσεων 

Ε2/∆.12 Αναφορά εσωτερικής επιθεώρησης 

Ε1/∆.13 Πρακτικά ανασκόπησης 

Ε1/∆.14  Προγραµµατισµός εκπαίδευσης  

Ε2/∆.14 Ατοµική καρτέλα εκπαίδευσης 

Ε1/∆.15 Εσωτερική επικοινωνία 

  



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

75 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
:Περιβαλλοντικές ∆ιαδικασίες 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από το 

προτεινόµενο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης για την τεκµηρίωσή του. 

Αναπτύχθηκαν συνολικά δεκαπέντε (15) διαδικασίες, όπως αυτές παρατίθενται στο 

Παράρτηµα ΙΙ του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στο Κεφάλαιο 4 της 

παρούσας εργασίας.  

 

∆ιαδικασία ∆.0 «Σύνταξη και έλεγχος διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και 

εντύπων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισµός της τυποποίησης των εγγράφων 

του ΣΠ∆ και της διαδικασίας ελέγχου τους κατά την εφαρµογή του συστήµατος. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία εφαρµόζεται σε όλα τα έγγραφα του ΣΠ∆ και αρµόδιος για την εφαρµογή 

της είναι ο ΥΠ∆.  

3. Περιγραφή 

Όλες οι περιβαλλοντικές διαδικασίες του ΣΠ∆ θα συντάσσονται µε συγκεκριµένη 

µορφή, η οποία θα φέρει τον ακόλουθο πίνακα, συµπληρωµένο κατά περίπτωση, στην 

αρχή του κειµένου της διαδικασίας. 

  

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ∆._ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:  ΣΕΛΙ∆Α: 1 από_ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
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Επιπλέον στο κείµενό της θα περιέχει τις ακόλουθες ενότητες: 

1. Σκοπός 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

3. Περιγραφή 

4. Έντυπα 

5. Αρχεία  

Όλα τα έντυπα που συνοδεύουν τις περιβαλλοντικές διαδικασίες του ΣΠ∆ θα 

συντάσσονται µε συγκεκριµένη µορφή, η οποία θα φέρει τον ακόλουθο πίνακα, 

συµπληρωµένο κατά περίπτωση, στην αρχή του κειµένου του κάθε εντύπου. 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε._/∆._ 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΣΕΛΙ∆Α: 1 από _ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Οποιοσδήποτε εµπλεκόµενος στο ΣΠ∆ των µεταλλείων µπορεί να ζητήσει 

αιτιολογηµένα από τον ΥΠ∆ την έκδοση νέων ή την αναθεώρηση ελεγχόµενων 

εγγράφων που βρίσκονται σε ισχύ. Ο ΥΠ∆, µετά από σχετικές συνεννοήσεις µε 

εµπλεκόµενους, προχωρεί στην έκδοση του εγγράφου. Όταν γίνονται αναθεωρήσεις 

εγγράφων, οι παλαιότερες εκδόσεις επιστρέφονται από τους αποδέκτες στον ΥΠ∆, ο 

οποίος  φροντίζει για την καταστροφή τους και την τήρηση ενός µόνου αντιγράφου µε 

την ένδειξη ΑΚΥΡΟ.  

Αρµόδιος για την διακίνηση των ελεγχόµενων εγγράφων είναι ο ΥΠ∆, ο οποίος και 

τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε τους αποδέκτες των εγγράφων. Ο κατάλογος 

τηρείται στο ειδικό έντυπο Ε1/∆.0: Λίστα ∆ιανοµής Ελεγχόµενων Εγγράφων. 

Τα αρχεία που τηρούνται για κάθε διαδικασία περιγράφονται αναλυτικά στο «πεδίο 5» 

της εκάστοτε διαδικασίας. Τηρείται κατάλογος των αρχείων του ΣΠ∆ (Ε2 ∆.0: 

Κατάλογος Αρχείων ΣΠ∆). 
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Ο ΥΠ∆ µεριµνά για τη δηµιουργία αντίγραφου ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων 

του ΣΠ∆ των µεταλλείων και την ελεγχόµενη πρόσβαση του προσωπικού στα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

4. Έντυπα  

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα: 

Ε1/∆.0: ∆ιανοµής Ελεγχόµενων Εγγράφων και Ε2/∆.0: Κατάλογος Αρχείων ΣΠ∆. 

5. Αρχεία  

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.0: ∆ιανοµής Ελεγχόµενων Εγγράφων και Ε2/∆.0: 

Κατάλογος Αρχείων ΣΠ∆. 

 

∆ιαδικασία ∆.1 «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι περιγραφή της µεθοδολογίας µε την οποία 

αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις 

µεταλλευτικές της εγκαταστάσεις, ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστεί στη συνέχεια 

ποιες από αυτές µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των της εταιρείας που 

έχουν αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον και ειδικότερα στις παρακάτω: 

• Τη γεωλογική έρευνα 

• Τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

• Την εξόρυξη 

• Τον εµπλουτισµό και  

• Τη διακίνηση του µεταλλεύµατος 

Αρµόδια για την αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών είναι η 

Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας. 

3. Περιγραφή 

Ως περιβαλλοντικές πλευρές ορίζονται τα στοιχεία εκείνα των δραστηριοτήτων, των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, για τα 

οποία υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. 
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Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή στο περιβάλλον (θετική ή 

αρνητική) που προέρχεται στο σύνολό της ή εν µέρει από τις περιβαλλοντικές πλευρές 

των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. 

Η αναγνώριση Περιβαλλοντικών Πλευρών στα µεταλλεία γίνεται ανά επιµέρους 

δραστηριότητα. Για την ευκολότερη παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών 

που σχετίζονται µε τις επιµέρους δραστηριότητες, γίνεται διάκριση τους σε ενότητες 

και για κάθε µία από αυτές  αναγνωρίζονται οι Περιβαλλοντικές Πλευρές και κατ’ 

ελάχιστον εξετάζονται τα παρακάτω: 

� Εκποµπές στον αέρα 

� Απορρίψεις στο νερό 

� Απορρίψεις στο έδαφος 

� Θόρυβος 

� Χρήση νερού 

� Χρήση ενέργειας 

� Χρήση – διαχείριση επικινδύνων 

� Εκπεµπόµενη ενέργεια, π.χ. Θερµότητα, δονήσεις, ακτινοβολία 

� Παραγόµενα Απόβλητα και Παραπροϊόντα 

Για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών η Οµάδα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, λαµβάνει υπόψη της και τα παρακάτω στοιχεία, όπου είναι δυνατό: 

� α’ ύλες και υλικά, ή υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της 

δραστηριότητας 

� το χώρο στον οποίο ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα και τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις που µπορεί να έχει µε το περιβάλλον 

� τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας 

� τις κανονικές και τις µη-κανονικές συνθήκες λειτουργίας της δραστηριότητας  

Σε κάθε δραστηριότητα οι περιβαλλοντικές πλευρές µπορεί να σχετίζονται µε 

«στοιχεία» που εισρέουν (inputs) στη δραστηριότητα ή/και «στοιχεία» που εκρέουν 

(outputs) από τη δραστηριότητα. 

Μετά την καταγραφή των περιβαλλοντικών πλευρών ανά δραστηριότητα, 

καταγράφονται οι σχετιζόµενες µε αυτές τις πλευρές επιπτώσεις (θετικές και 

αρνητικές). Τα αποτελέσµατα της καταγραφής αποτυπώνονται στο έντυπο Ε1/∆.1 

«Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών & περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Στη συνέχεια 
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γίνεται ο προσδιορισµός της σηµαντικότητας των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές πλευρές.  

Ο προσδιορισµός της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών γίνεται έµµεσα 

µε τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας των σχετιζόµενων µε αυτές επιπτώσεων.  

Οι Περιβαλλοντικές  Επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν για κάθε Περιβαλλοντική 

Πλευρά ανά δραστηριότητα, αξιολογούνται από την Οµάδα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους: 

� την Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας. 

� Τις οριακές τιµές που υπαγορεύονται από τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και 

πιθανά σχέδια οδηγιών που µελλοντικά θα ενσωµατωθούν στην νοµοθεσία, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που θέτουν συγκεκριµένες 

αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

� τις απόλυτες τιµές των µετρήσιµων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (αέριοι 

ρύποι, αναλύσεις αποβλήτων, ενεργειακές καταναλώσεις, όγκος ουσιών που 

απορρίπτονται σε συγκεκριµένους αποδέκτες κ.λ.π.).  

Το σύστηµα βαθµολόγησης της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών και 

επιπτώσεων πλευρών βασίζεται στη χρήση περιβαλλοντικών και επιχειρηµατικών 

κριτηρίων που ταιριάζουν κατά το δυνατόν περισσότερο µε τις δραστηριότητες των 

µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

• Κριτήριο 1: Νοµοθετική Συµµόρφωση 

• Κριτήριο 2: Σοβαρότητα της επίπτωσης  

• Κριτήριο 3: Συχνότητα/ Πιθανότητα να συµβεί  

• Κριτήριο 4: Επίπτωση στη δηµόσια εικόνα και στα ενδιαφερόµενα µέρη 

 

Για κάθε κριτήριο δίνεται µια κλίµακα βαθµολόγησης από το 1 µέχρι το 4, ανάλογα 

κάθε φορά µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κριτήριο για το οποίο 

αξιολογείται η συγκεκριµένη περιβαλλοντική πλευρά/ επίπτωση. 
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Κριτήριο 1- Νοµοθετική Συµµόρφωση: Το κριτήριο αξιολογεί αν η περιβαλλοντική 

πλευρά/ επίπτωση καλύπτεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αν ναι, αν υπάρχει 

νοµοθετική συµµόρφωση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Βαθµός Συσχέτιση 

- 

0 

∆εν υπάρχει νοµοθεσία σχετική µε την περιβαλλοντική πλευρά ή 

επίπτωση 

Αµελητέος 

1 

Υπάρχει σχετική νοµοθεσία αλλά δεν τίθενται ποιοτικοί ή ποσοτικοί 

περιορισµοί που να αφορούν τη δραστηριότητα 

Χαµηλός 

2 

Υπάρχει νοµοθεσία όπου τίθενται ποιοτικοί ή ποσοτικοί περιορισµοί 

και υπάρχει συµµόρφωση  

Μεσαίος 

3 

Υπάρχει σχετική νοµοθεσία µε ποιοτικούς ή ποσοτικούς 

περιορισµούς και υπάρχουν λίγες ασυνεχείς υπερβάσεις 

Υψηλός 

4 

Από τη νοµοθεσία τίθενται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισµοί και 

δεν υπάρχει συµµόρφωση 

Κριτήριο 2 - Σοβαρότητα της επίπτωσης στο περιβάλλον: Το κριτήριο αξιολογεί τη 

σοβαρότητα της επίπτωσης στο περιβάλλον είτε σχετικά µε το είδος των εισροών από 

και των εκροών ροής στο περιβάλλον, είτε σχετικά µε την ποσότητα της εκροής.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Βαθµός Συσχέτιση 

Αµελητέος 

1 

Αµελητέα (ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιπτώσεις της πλευράς 

στο περιβάλλον ή δεν υπάρχουν εισροές φυσικών πόρων) 

Χαµηλός 

2 

Μικρή (η περιβαλλοντική πλευρά έχει µικρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον ή υπάρχουν µικρές εισροές φυσικών πόρων) 

Μέτριος 

3 

Μέτρια (οι επιπτώσεις της πλευράς στο περιβάλλον µπορούν 

να θεωρηθούν σηµαντικές ή σηµαντικές είναι οι εισροές 

φυσικών πόρων) 

Υψηλός 

4 

Σηµαντική (η περιβαλλοντική πλευρά είναι ιδιαιτέρως σοβαρή 

και ανεπιθύµητη προς το περιβάλλον ή οι εισροές φυσικών 

πόρων είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές) 
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Κριτήριο 3 - Συχνότητα/ πιθανότητα εµφάνισης της επίπτωσης: Το κριτήριο αξιολογεί τη 

συχνότητα εµφάνισης της περιβαλλοντικής επίπτωσης λαµβάνοντας υπόψη και τη 

χρονική της διάρκεια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Βαθµός Συσχέτιση 

Αµελητέος 

1 
Απίθανη εµφάνιση 

Χαµηλός 

2 
Σπάνια εµφάνιση  

Μέτριος 

3 
Συχνή εµφάνιση 

Υψηλός 

4 
Συνεχής εµφάνιση 

Κριτήριο 4 - Σχέσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη: Το κριτήριο αξιολογεί τις σχέσεις της 

εταιρείας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό τα παράπονα, 

τις καταγγελίες κλπ που δέχεται η εταιρεία σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Βαθµός Συσχέτιση 

Αµελητέος 

1 

Αµελητέα (∆εν υπάρχουν παράπονα / διαµαρτυρίες / 

καταγγελίες) 

Χαµηλός 

2 

Μικρή (Υπάρχει 1 παράπονο / διαµαρτυρία / καταγγελία 

ετησίως) 

Μέτριος 

3 

Μέτρια (Υπάρχουν έως 5 παράπονα / διαµαρτυρίες / 

καταγγελίες ετησίως) 

Υψηλός 

4 

Μεγάλη (Υπάρχουν πάνω από 5 παράπονα/ διαµαρτυρίες / 

καταγγελίες ετησίως) 

 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια έχουν ίση βαρύτητα. Κάθε επίπτωση βαθµολογείται σε 

κάθε κριτήριο χωριστά και ο µέσος όρος της βαθµολογίας δίνει το Συνολικό Βαθµό 

Σηµαντικότητας της επίπτωσης. Επιπτώσεις που έχουν Συνολικό Βαθµό 

Σηµαντικότητας πάνω από 2.75, αντιστοιχούν σε σηµαντικές πλευρές και πρέπει να 
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λαµβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα στη θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και 

στόχων, σύµφωνα και µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 

> ή = 2.75 Επιβάλλεται άµεση ενέργεια και έλεγχος 

> ή = 2.25 

< 2.75 
Ενέργεια ή και έλεγχος απαιτούνται στο κοντινό µέλλον 

< 2.25 

Ενέργεια ή και έλεγχος είναι χρήσιµα, αλλά δεν 

απαιτούνται άµεσα. Περιοδική επισκόπηση πρέπει να 

γίνεται για τυχόν αλλαγές. 

 

Οι επικεφαλής των αντιστοίχων δραστηριοτήτων έχουν την ευθύνη να ενηµερώνουν τον ΥΠ∆, 

σε περιπτώσεις πιθανών αλλαγών στο τρόπο µε τον οποίο ασκούνται οι εν λόγω 

δραστηριότητες, ώστε να ανιχνεύονται πιθανές νέες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις ή προοπτικές 

εµφάνισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως αποτέλεσµα νέων περιβαλλοντικών πλευρών.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.1: 

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων 

5. Αρχεία 

Από την Εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και 

επιπτώσεων, τα οποία τηρούνται σε διαρκές αρχείο. 
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∆ιαδικασία ∆.2 «Παρακολούθηση και αναθεώρηση νοµοθετικών και άλλων 

απαιτήσεων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο παρακολούθησης του 

συνόλου των νοµοθετικών απαιτήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και την 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που έχουν σχέση µε τις 

δραστηριότητες των µεταλλείων. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. 

Αρµόδιος για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι ο ΥΠ∆, ο 

οποίος ενηµερώνει σχετικά τους υπευθύνους για τις διάφορες δραστηριότητες των 

µεταλλείων. Ο ΥΠ∆ είναι επίσης αρµόδιος για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της 

λειτουργίας των µεταλλείων ως προς τις θεσµοθετηµένες περιβαλλοντικές 

υποχρεώσεις. 

3. Περιγραφή 

Ο ΥΠ∆ έχει τη γενική ευθύνη για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

και τη διαµόρφωση θέσεων σε υπό έκδοση ελληνικές ή κοινοτικές οδηγίες, 

κανονισµούς ή άλλες ρυθµίσεις. Η ενηµέρωσή του σε θέµατα περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας γίνεται µέσω επικοινωνίας µε αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος ή άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων και φορέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, µε διεθνείς φορείς και µε το Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

καθώς και από το διαδίκτυο, τη συµµετοχή του σε ηµερίδες, εκπαιδευτικά σεµινάρια 

κλπ. Η συχνότητα µε την οποία ο ΥΠ∆ ενηµερώνεται από τις παραπάνω πηγές 

εξαρτάται από τις τρέχουσες εξελίξεις. 

Ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε την ΟΠ∆ είναι αρµόδιος για τα παρακάτω: 

• Τον εντοπισµό όλων των εν ισχύ νόµων και κανονισµών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες και υπηρεσίες των 

µεταλλείων. 

• Τη συλλογή της κατάλληλης νοµοθεσίας. 

• Την παρακολούθηση σε περιοδική βάση στις πηγές δεδοµένων για τη 

διασφάλιση της έγκαιρης καταγραφής των νέων διατάξεων. 
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• Τον έλεγχο της τήρησης της νοµοθεσίας από τα διάφορα τµήµατα των 

µεταλλείων σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα.  

Ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε την ΟΠ∆ µεταφράζει τις απαιτήσεις εφαρµογής της 

νοµοθεσίας και εισηγείται την ανάληψη των κατάλληλων περιβαλλοντικών µέτρων και 

ζητά την αντίστοιχη, όπου απαιτείται, από τη ∆ιοίκηση έγκριση για τους οικονοµικούς 

πόρους. Επίσης, ο ΥΠ∆ εξετάζει την ανάγκη τροποποίησης των αντικειµενικών 

σκοπών και στόχων και κατ’ επέκταση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων, ανάλογα 

µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει.  

Ο ΥΠ∆ είναι αρµόδιος για την ενηµέρωση του Καταλόγου Περιβαλλοντικής 

Νοµοθεσίας και λοιπών απαιτήσεων σύµφωνα µε το έντυπο Ε2/∆.2: Κατάλογος 

Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας και την τήρηση φακέλου µε όλα τα έγγραφα της 

νοµοθεσίας και λοιπών απαιτήσεων. Σε περίπτωση κατάργησης εγγράφου νοµοθεσίας, 

ο ΥΠ∆ ενηµερώνει τον Κατάλογο και αποµακρύνει το σχετικό έγγραφο από το φάκελο 

νοµοθεσίας.  

Ο Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας αφορά στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία τη σχετική µε το περιβάλλον που αφορά στη λειτουργία των µεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων και περιέχει κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που φορούν σε γενικά θέµατα 

περιβάλλοντος, ατµόσφαιρα, θόρυβο, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα, τοξικές και 

επικίνδυνες χηµικές ουσίες και λοιπές απαιτήσεις. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα Ε1/∆.2: 

Πηγές Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, Ε2/∆.2: Κατάλογος Περιβαλλοντικής 

Νοµοθεσίας, Ε3/∆.2: Καταγραφή της νοµοθεσίας 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα  αρχεία από τα 

συµπληρωµένα έντυπα: Ε1/∆.2: Πηγές Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, Ε2/∆.2: 

Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, σε συνεχή βάση, Ε3/∆.3: Καταγραφή της 

νοµοθεσίας σε συνεχή βάση, καθώς και τα εξωτερικά έγγραφα περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας σε συνεχή βάση 
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∆ιαδικασία ∆.3. «Καθορισµός περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και 

προγραµµάτων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διατήρηση σε αρχεία των περιβαλλοντικών 

σκοπών και στόχων της εταιρείας και η δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων για την 

επίτευξη του κάθε σκοπού καθώς και της τακτικής αναθεώρησής τους ώστε να 

αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των της εταιρείας που 

έχουν αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον.  

Η Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας (ΟΠ∆) προσδιορίζει 

περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και συντάσσει τα σχετικά περιβαλλοντικά 

προγράµµατα για την επίτευξή τους. Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα εγκρίνονται από 

τη ∆ιοίκηση, ώστε να είναι δυνατή και η δέσµευση των απαραίτητων οικονοµικών 

πόρων για την υλοποίησή τους.  

Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων παρακολουθούν 

την πρόοδο τους και εισηγούνται κατάλληλες τροποποιήσεις.    

3. Περιγραφή 

Η θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων εξυπηρετεί τις περιβαλλοντικές 

δεσµεύσεις της εταιρείας αναφορικά µε το συνεχή έλεγχο για συµµόρφωση µε τη 

νοµοθεσία, τη διερεύνηση για τον εντοπισµό νέων τρόπων εκτέλεσης των υφιστάµενων 

λειτουργιών των µεταλλείων, έτσι ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από τις δραστηριότητές τους και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής τους. Για 

τους σκοπούς της πληρότητας της διαδικασίας αλλά και της ευκολότερης κατανόησης 

και εφαρµογής της από τους εµπλεκόµενους σε αυτή, παρατίθενται οι παρακάτω 

βασικοί ορισµοί:  

• Περιβαλλοντικός σκοπός: Συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συµφωνία µε 

την περιβαλλοντική πολιτική, την οποία η ίδια η εταιρεία θέτει για επίτευξη.  

• Περιβαλλοντικός στόχος: Λεπτοµερής απαίτηση για την εταιρεία, η οποία 

προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να 

καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί 

σκοποί. 



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

86 

 

• Περιβαλλοντικό πρόγραµµα: Ο τρόπος µε τον οποίο η εταιρεία καθορίζει να 

υλοποιήσει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της. 

Για την επιλογή των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων αξιοποιούνται οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των µεταλλείων, οι οποίες 

αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η εταιρεία θεσπίζει αντικειµενικούς 

και εξειδικευµένους σκοπούς καθώς και µετρήσιµους στόχους, όπου αυτό είναι εφικτό, 

στόχους για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της που µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι 

σκοποί και οι στόχοι των µεταλλείων ενδεικτικά µπορεί να αφορούν στη µείωση της 

χρήσης πρώτων υλών, στην αύξηση της ανακύκλωσης (πχ χαρτί, µπαταρίες, µέταλλα, 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός κλπ) και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 

διεργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η διαδικασία αναθεώρησης των περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών 

επαναλαµβάνεται σε ετήσια βάση, εκτός κι αν προκύπτουν σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από νέες δραστηριότητες ή σηµαντικές τροποποιήσεις στις υπάρχουσες, 

οπότε µπορεί να επισπευσθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή ο ΥΠ∆ εξετάζει κατά πόσο οι 

νέοι προτεινόµενοι σκοποί συµµορφώνονται µε την περιβαλλοντική πολιτική της 

εταιρείας.  Αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της ΟΠ∆, οι σκοποί και οι στόχοι 

οριστικοποιούνται . 

Ο ΥΠ∆ αναπτύσσει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των 

σκοπών και των στόχων µέσω της δηµιουργίας προγραµµάτων. Παράλληλα, 

πραγµατοποιείται αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών και στόχων µε 

συναντήσεις του ΟΠ∆ και των υπευθύνων για κάθε σκοπό και στόχο. Στο τέλος κάθε 

έτους γίνεται αναθεώρηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών και στόχων και οι 

πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη των σκοπών και 

στόχων του επόµενου έτους.  

Η ΟΠ∆ σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση αποφασίζουν για τα περιβαλλοντικά 

προγράµµατα µε τα οποία θα υλοποιηθούν οι διάφοροι περιβαλλοντικοί σκοποί και 

στόχοι. Το κάθε περιβαλλοντικό πρόγραµµα αφού καταρτιστεί και οριστεί το 

χρονοδιάγραµµα και εγκριθούν οι απαιτούµενοι πόροι για την υλοποίησή του, γίνεται 

γνωστό στο προσωπικό ώστε να ενηµερωθεί για τις υποχρεώσεις που έχει στα πλαίσια 

υλοποίησής του. Το περιβαλλοντικό πρόγραµµα πρέπει να αναθεωρείται σε ετήσια 

βάση, προκειµένου να ενσωµατώνονται σε αυτό τυχόν νέοι σκοποί και στόχοι ή να 
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δηµιουργούνται νέα αν αυτό έχει επιτευχθεί. Ο ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τους 

υπευθύνους κάθε τµήµατος που αφορά το πρόγραµµα παρακολουθεί την εφαρµογή του. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα Ε1/∆.3: 

Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι και Ε2/∆.3: Περιβαλλοντικά Προγράµµατα.  

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.3: Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι και Ε2/∆.3:  

Περιβαλλοντικά Προγράµµατα. 

 

∆ιαδικασία ∆.4: «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να τεκµηριώσει τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία 

διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά την άσκηση των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στις µεταλλευτικές της εγκαταστάσεις. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες  από τις οποίες παράγονται 

στερεά απόβλητα. 

Αρµόδιοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ο επιβλέπων µηχανικός κάθε 

εργοταξίου για τα στείρα υλικά της εκµετάλλευσης (υπερκείµενα του µεταλλεύµατος) 

και ο ΥΠ∆ για τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων που παράγονται από τις κύριες και τις 

βοηθητικές εργασίες (χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και λιπαντικά, µπαταρίες, 

σιδηροϋλικά και λοιπά ανακυκλώσιµα).  

3. Περιγραφή 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των µεταλλείων  

περιλαµβάνουν κατά βάση τα υπερκείµενα της εκµετάλλευσης (στείρα), υλικά, τα 

οποία µεταφέρονται µε χωµατουργικά φορτηγά και αποτίθενται στο έδαφος στον 

προκαθορισµένο από το σχεδιασµό της εκµετάλλευσης χώρο απόθεσης στείρων υλικών 

εντός των µεταλλείων. Μέρος των στείρων (ασβεστολιθικών), µπορεί να οδηγείται σε 

αξιοποίηση για την παραγωγή αδρανών παραπροϊόντων ή για τη χρήση ως υλικά 

οδοποιίας. 
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Τα εξαρτήµατα των µηχανηµάτων (σιδηροϋλικά) που αντικαθίστανται, διαχωρίζονται 

και αποθηκεύονται σε καθορισµένους χώρους των µεταλλείων, από όπου προωθούνται 

σε εταιρείες ανακύκλωσης σιδηροϋλικών. 

Τα χρησιµοποιηµένα λάδια και λιπαντικά περισυλλέγονται σε ειδικές δεξαµενές ή 

βαρέλια κατάλληλης χωρητικότητας σε καθορισµένους χώρους και προωθούνται στην 

ανακύκλωση από εταιρείες που έχουν άδεια συλλογής, µεταφοράς και προσωρινής 

αποθήκευσης.  

Οι χρησιµοποιηµένες µπαταρίες των µηχανηµάτων αποθηκεύονται προσωρινά σε 

ειδικούς κάδους που υπάρχουν στα µεταλλεία και προωθούνται για ανακύκλωση µέσω 

αδειοδοτηµένης εταιρείας διαχείρισης. 

Τα χρησιµοποιηµένα ελαστικά και οι ιµάντες µεταφορικών ταινιών συλλέγονται και 

αποθηκεύονται προσωρινά στους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, από όπου 

διατίθενται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης χρησιµοποιηµένων ελαστικών. 

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού παραδίδονται σε 

αδειοδοτηµένες εταιρίες για ανακύκλωση. 

Τα οικιακά απορρίµµατα και συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους απορριµµάτων του 

εκάστοτε ∆ήµου οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριµένα σηµεία εντός του χώρου των 

µεταλλείων  και αποµακρύνονται προς το χώρο απόρριψης του ∆ήµου. 

Το χαρτί και οι χάρτινες συσκευασίες συλλέγονται σε κάδους εντός του χώρου των 

γραφείων και αποµακρύνονται προς ανακύκλωση από το ∆ήµο µε ευθύνη της 

γραµµατείας. Οι ποσότητες των παραγόµενων στερεών αποβλήτων καταγράφονται σε 

έντυπο Ε1/∆.4:  «Ετήσιες Ποσότητες Στερεών Αποβλήτων», από τον ΥΠ∆. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.4: 

Ετήσιες ποσότητες στερεών αποβλήτων. 

5. Αρχεία 

Τα συµπληρωµένα από τον ΥΠ∆ έντυπα Ε1/∆.1120: Ετήσιες Ποσότητες Στερεών 

Αποβλήτων διατηρούνται συνεχώς.  
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∆ιαδικασία ∆.5: «∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να τεκµηριώσει τον τρόπο, µε τον οποίο η εταιρεία 

διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

που λαµβάνουν χώρα στις µεταλλευτικές της εγκαταστάσεις. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η ∆ιαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των µεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, από τις οποίες παράγονται υγρά απόβλητα. Υπεύθυνος για την τήρηση 

της διαδικασίας είναι ο ΥΠ∆.  

3. Περιγραφή 

Τα µόνα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των µεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων είναι τα αστικά λύµατα, καθώς δε γίνεται επεξεργασία του 

µεταλλεύµατος και έτσι δεν παράγονται άλλου είδους υγρά απόβλητα. Επιπλέον, τα 

βρόχινα νερά που τυχόν συγκεντρώνονται στις κλειστές εκσκαφές, κατεισδύουν 

έγκαιρα εντός των γεωλογικών σχηµατισµών και δεν απαιτείται άντληση υδάτων από 

τα κοιτάσµατα. Σε περίπτωση πληµµύρας χρησιµοποιούνται αντλίες για την 

αποµάκρυνση των νερών της βροχής. 

Τα αστικά λύµατα προέρχονται από τα Γραφεία και το Συνεργείο.  

Οι εργασίες που λαµβάνουν χώρα στις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας  

είναι τέτοιες που δεν απαιτείται σύστηµα διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Τα γραφεία 

είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης. Τα αστικά λύµατα από το συνεργείο 

συλλέγονται σε βόθρους και στη συνέχεια αποµακρύνονται από εξωτερικό εργολάβο. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε.1/∆.5: 

Ετήσιες Ποσότητες Υγρών Αποβλήτων 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα Έντυπα Ε1/∆.5: Ετήσιες Ποσότητες Υγρών Αποβλήτων, τα οποία 

διατηρούνται συνεχώς. 
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∆ιαδικασία ∆.6 «Έλεγχος ατµοσφαιρικής ρύπανσης» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η εταιρεία 

πραγµατοποιεί τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των εκποµπών αερίων 

ρύπων που παράγονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα 

στις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και την επίδραση αυτών στην ποιότητα της 

ατµόσφαιρας. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στις 

µεταλλευτικές εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγονται αέριοι ρύποι. 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο των αερίων εκποµπών είναι ο ΥΠ∆. 

3. Περιγραφή 

Κατά τη λειτουργία των µεταλλείων παράγονται αέρια ρύποι και σκόνη που 

προέρχονται από διάφορες δραστηριότητες και λαµβάνονται κατά περίπτωση, όπου 

είναι δυνατόν, τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό και την αντιµετώπισή τους. 

Αέριοι ρύποι παράγονται από τη χρήση εκρηκτικών υλών, από τους 

πετρελαιοκινητήρες και από το πετρέλαιο θέρµανσης που χρησιµοποιείται στα κτίρια 

των γραφείων. Οι κύριες πηγές εκποµπής σκόνης είναι οι δραστηριότητες της 

αποκάλυψης του µεταλλεύµατος, της διάτρησης, της γόµωσης και πυροδότησης των 

εκρηκτικών υλών και της µεταφοράς και απόθεσης του µεταλλεύµατος και των στείρων 

υλικών καθώς και οι δραστηριότητες της θραύσης, τριβής, κοσκίνισης και 

οµογενοποίησης του µεταλλεύµατος. 

Οι εκρηκτικές ύλες προέρχονται από εργοστασιακούς προµηθευτές, ώστε να πληρούν 

συγκεκριµένες προδιαγραφές και να διασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος µε αέριους ρύπους. 

Οι πετρελαιοκινητήρες που χρησιµοποιούνται είναι σύγχρονης τεχνολογίας και έχουν 

προδιαγραφές εκποµπής καυσαερίων εντός των θεσµοθετηµένων εθνικών και 

ευρωπαϊκών ορίων. 

Γίνεται προσπάθεια, να χαράσσονται µε τέτοιο τρόπο οι οδικές διαδροµές, ώστε οι 

αποστάσεις κίνησης των οχηµάτων να είναι οι µικρότερες δυνατές και άρα η 

κατανάλωση καυσίµων να ελαχιστοποιείται και συνεπώς να ελαχιστοποιούνται και οι 

εκποµπές ρύπων. 
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Οι εκποµπές αερίων ρύπων που παράγονται από τις εστίες καύσης πετρελαίου 

θέρµανσης στα γραφεία, δεν θεωρούνται σηµαντικές. 

Οι εξορυκτικές εργασίες και η φόρτωση – µεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και 

στείρων υλικών γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος, 

και συγκεκριµένα λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή εκποµπής 

σκόνης: 

� Σχεδιασµός εκσκαφών κλειστού τύπου 

� Χρήση κατάλληλα εξοπλισµένων διατρητικών φορείων 

� ∆ιαβροχή δρόµων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες  

� Χαµηλή ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων στους χωµάτινους δρόµους 

� Κάλυψη καρότσας φορτηγών 

� Μεταφορά µε βαρέως τύπου φορτηγά  

Στις δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις τριβής, κοσκίνισης, 

εµπλουτισµού και οµογενοποίησης λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα 

προκειµένου να περιορίζεται κατά το δυνατόν η εκποµπή σκόνης στην ατµόσφαιρα, 

ήτοι λειτουργεί σύστηµα αποκονίωσης κατά τη διεργασία θραύσης και κατά την 

αποθήκευση του υλικού, γίνεται διαβροχή του υλικού µε σύστηµα καταιονισµού ύδατος 

στα απαραίτητα σηµεία, όπου υπάρχουν πτώσεις υλικών και κατά τις ηµέρες που 

πνέουν πολύ ισχυροί άνεµοι στην περιοχή, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής διακοπής 

της λειτουργίας των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

Πραγµατοποιούνται µετρήσεις σε αντιπροσωπευτικό αριθµό θέσεων των 

συγκεντρώσεων αιωρουµένων σωµατιδίων, καυσαερίων και βαρέων µετάλλων µία 

φορά ετησίως από διαπιστευµένο εργαστήριο. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

καταγράφονται στο έντυπο Ε1/∆.6: Συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων και 

αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.6: 

Συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων και αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα. 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.6: Συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων και αερίων 

ρύπων στην ατµόσφαιρα   
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∆ιαδικασία ∆.7 «∆ιαχείριση επικίνδυνων υλικών» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να τεκµηριώσει τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία 

διαχειρίζεται τις χηµικές ουσίες και τα άλλα υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την 

άσκηση των δραστηριοτήτων της στις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των µεταλλείων στις οποίες 

χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες και άλλα υλικά. 

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, χρήση) των χηµικών ουσιών 

υλικών και των άλλων υλικών είναι οι προϊστάµενοι των αντίστοιχων τµηµάτων, όπου 

γίνεται η χρήση τους, για την παραλαβή, την ορθή χρήση και την αποθήκευσή τους.  

3. Περιγραφή 

Οι χηµικές ουσίες και τα άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται στα µεταλλεία  της 

εταιρείας είναι: 

• το πετρέλαιο κίνησης, που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία των 

µηχανηµάτων και µεταφέρεται στους χώρους των µεταλλείων µε βυτιοφόρα 

φορτηγά. Στο πετρέλαιο αποθηκεύεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες δεξαµενές 

καυσίµων.  

• οι εκρηκτικές ύλες, που χρησιµοποιούνται κατά τη φάση της εξόρυξης. Η 

µεταφορά τους στα µεταλλεία γίνεται µε κατάλληλα φορτηγά και η κατανάλωση 

τους γίνεται εντός του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί αποθήκευσή τους. Σε 

περίπτωση που υπάρχει περίσσεια υλικού, αυτό επιστρέφεται άµεσα στον 

προµηθευτή.  

• οι λιπαντικές ουσίες και τα ορυκτέλαια, που χρησιµοποιούνται στις εργασίες 

συντήρησης για τη λίπανση του εξοπλισµού. Η προµήθεια των λιπαντικών 

ανάλογα µε το είδος τους γίνεται σε βαρέλια, δοχεία ή και φορητές δεξαµενές, 

ενώ η αποθήκευσή τους γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους.  

• τα χηµικά αντιδραστήρια, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του χηµείου 

της εταιρείας, παραλαµβάνονται σε κλειστές συσκευασίες έτσι ώστε να µην 

υπάρχει κίνδυνος διαρροής προς το περιβάλλον. 

Η παραλαβή των επικινδύνων υλικών και των χηµικών ουσιών τους γίνεται από τον 

υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος µαζί µε τα συνοδευτικά ∆ελτία ∆εδοµένων 
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Ασφαλείας του Υλικού (MSDS). Στα MSDS διατίθενται πληροφορίες για τις µεθόδους 

ασφαλούς χρήσης τους και για τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση τους για την 

υγεία των εργαζοµένων. Χρήσιµες πληροφορίες από τα MSDS, αναρτώνται στους 

χώρους αποθήκευσης και χρήσης των υλικών, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από τον ΥΠ∆. 

Στη συνέχεια διανέµονται στα αρµόδια τµήµατα προς χρήση και φυλάσσονται µε 

προσοχή σε αντίστοιχους χώρους των συνεργείων, εργαστηρίων. 

Στο έντυπο Ε1/∆.7: Κατάσταση χρησιµοποιούµενων χηµικών ουσιών και υλικών 

καταγράφονται οι ποσότητες των υλικών που παραλαµβάνονται και αποθηκεύονται 

στους χώρους των µεταλλείων.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.7: 

Κατάσταση Χρησιµοποιούµενων χηµικών ουσιών και υλικών. 

5. Αρχεία 

Από την Εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.7. 

 

∆ιαδικασία ∆.8. «∆ιαχείριση υδατικών πόρων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να τεκµηριώσει τον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται η διαχείριση των υδατικών πόρων που χρησιµοποιούνται κατά την 

άσκηση των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η ∆ιαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στις 

µεταλλευτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνεται χρήση υδατικών πόρων. Υπεύθυνος 

για τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ο ΥΠ∆. 

3. Περιγραφή 

Οι ανάγκες των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε συνοψίζονται στις παρακάτω 

χρήσεις: 

� Γίνεται χρήση βιοµηχανικού νερού για τη διαβροχή µε ειδικά διαµορφωµένα 

αυτοκίνητα των εργοταξιακών δρόµων, όπου διακινούνται τα προϊόντα 

εκσκαφής. Η χρήση αυτή περιορίζεται στους θερινούς µήνες. Επιπλέον 
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χρησιµοποιείται βιοµηχανικό νερό για τη διαβροχή δαπέδων εργασίας (π.χ. στα 

συνεργεία), και τη συντήρηση και το πλύσιµο του µηχανολογικού εξοπλισµού.  

� Γίνεται χρήση νερού ποτίσµατος κατά την περίοδο φύτευσης και συντήρησης 

των φυτών, όπου πραγµατοποιούνται εργασίες αποκατάστασης.  

� Γίνεται χρήση πόσιµου νερού στο κτίριο των γραφείων και στα εργοτάξια, το 

οποίο προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης.  

Το νερό για βιοµηχανική χρήση προέρχεται από ειδικά διαµορφωµένη λίµνη όµβριων 

υδάτων που βρίσκεται στο χώρο των µεταλλείων. Το νερό ποτίσµατος προέρχεται από 

κατάλληλες γεωτρήσεις, για τις οποίες η εταιρεία διαθέτει τις απαιτούµενες άδειες 

χρήσης υδατικών πόρων. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.8: 

Καταγραφή µηνιαίας χρήσης υδατικών πόρων  

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.8 για την διαχείριση των υδατικών πόρων. 

 

∆ιαδικασία ∆.9. «Συντήρηση εξοπλισµού» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να τεκµηριώσει τον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται η συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των 

µεταλλείων ο οποίος συνδέεται µε δραστηριότητες που µπορεί να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής και 

ασφαλούς λειτουργίας του. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή αφορά στη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και 

των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι 

οι προϊστάµενοι των αντίστοιχων τµηµάτων και ο ΥΠ∆. 

3. Περιγραφή 

Συντήρηση είναι το σύνολο των ενεργειών που αποβλέπουν στο να διατηρήσουν τον 

εξοπλισµό και τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. 
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Η συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού πραγµατοποιείται: 

• Προληπτικά: Η προληπτική συντήρηση πραγµατοποιείται είτε σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα είτε µετά από έλεγχο του εξοπλισµού.  

• Λόγω βλάβης: Η συντήρηση του εξοπλισµού σε αυτή την περίπτωση 

εφαρµόζεται όταν παρατηρείται αστοχία στην λειτουργία του εξοπλισµού, 

ανεξάρτητα από το πότε ήταν προγραµµατισµένος να συντηρηθεί ή όταν το 

επιβάλλουν ειδικές συνθήκες. Στην περίπτωση, αυτή το άτοµο που εντοπίζει το 

πρόβληµα ενηµερώνει τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος και τον 

υπεύθυνο συντήρησης για την αποκατάσταση της βλάβης.  

Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός των µεταλλείων καταγράφεται σε κατάλληλο 

κατάλογο, από τον υπεύθυνο συντήρησης της εταιρείας. Ο κατάλογος 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ενηµερώνεται όταν γίνονται νέες εργασίες 

συντήρησης, αγοράζεται νέος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός ή γίνεται απόσυρση 

του υπάρχοντος. 

Για τον προγραµµατισµό, την καταγραφή των εργασιών συντήρησης του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού χρησιµοποιείται το βιβλίο συντήρησης που υπάρχει 

για το κάθε µηχάνηµα ή εγκατάσταση που λειτουργεί στα µεταλλεία. 

4. Έντυπα 

Για την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας δεν χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα 

έντυπα. 

5. Αρχεία 

Από την Εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία του Καταλόγου 

Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού και του συµπληρωµένου Βιβλίου Συντήρησης 

κάθε µηχανήµατος ή εγκατάστασης. 
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∆ιαδικασία ∆.10. «Ετοιµότητα κι ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά» 

 

1. Σκοπός  

Η εταιρεία έχει λάβει µέριµνα ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας 

προκειµένου να ανταποκριθεί άµεσα σε τυχόν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 

ατυχήµατα που µπορούν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις δραστηριότητες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης των µεταλλείων και αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι ο Μηχανικός 

Ασφαλείας των µεταλλείων, ο ΥΠ∆ και κατά περίπτωση όλοι όσοι εργάζονται στις  

µεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

3. Περιγραφή 

Για κάθε δραστηριότητα των µεταλλείων γίνεται ανάλυση επικινδυνότητας, ώστε να 

αποτιµηθεί η πιθανότητα ατυχήµατος ή η πιθανότητα να παρουσιαστεί κάποια 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια αναπτύσσονται διαδικασίες αντιµετώπισης 

έκτακτης ανάγκης για κάθε δραστηριότητα, για την οποία έχει προσδιοριστεί µεγάλη 

πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήµατος. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι το 

προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου έχει λάβει γνώση 

των διαδικασιών αυτών. Για τη διασφάλιση της ετοιµότητα και ανταπόκρισης σε 

τέτοιες καταστάσεις στα τα µεταλλεία συστηµατικά ασκήσεις ετοιµότητας καθώς και 

κατάλληλος συντονισµός µε τις τοπικές αρµόδιες αρχές. Τέλος, γίνεται περιοδικός 

έλεγχος των διαδικασιών αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και αναθεώρησή τους, όταν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς επίσης και σε συνέχεια ενός ατυχήµατος ή µιας 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Πιθανές έκτακτες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των 

µεταλλείων είναι η πυρκαγιά, η έκρηξη, κάποιο ατύχηµα (συµπεριλαµβανοµένης της 

βλάβης εξοπλισµού) και φυσικά φαινόµενα.  

Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων η εταιρεία έχει εκπονήσει «Σχέδιο 

Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων», το οποίο προβλέπει ένα συστηµατικό 

πρόγραµµα προετοιµασίας και αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Ανάλογα µε το περιστατικό, ο Συντονιστής του Σχεδίου 

αποφασίζει για την εφαρµογή ή µη εφαρµογή του Σχεδίου στο σύνολό του ή µόνο σε 

κάποια τµήµατά του.  
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Κάθε συµβάν που συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ατύχηµα καταγράφεται από 

τον ΥΠ∆ στο έντυπο Ε1/∆.10 Αναφορά Επικίνδυνου Συµβάντος σε συνεργασία µε τον 

Συντονιστή του Σχεδίου.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.10: 

Αναφορά Επικίνδυνου Συµβάντος 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.10 Αναφορά Επικίνδυνου Συµβάντος.  

 

∆ιαδικασία ∆.11. «Μη συµµορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες» 

 

1. Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισµός των αποκλίσεων που 

παρατηρούνται κατά την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

προσβλέποντας στη διόρθωσή τους. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η πρόληψη των 

µη συµµορφώσεων και όχι η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Για το λόγο αυτό οι 

διαπιστούµενες µη συµµορφώσεις θα πρέπει να αποτελούν αφορµή για την πρόληψη 

παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή έχει εφαρµογή στο σύνολο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης των µεταλλείων. Αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι όλο το προσωπικό που 

οι δραστηριότητες και τα καθήκοντά του σχετίζονται µε πιθανές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και το ΣΠ∆. Αρµόδιος για την τήρηση και την εφαρµογή της διαδικασίας 

είναι ο ΥΠ∆. Ο ΥΠ∆ ενηµερώνει τους αρµόδιους των δραστηριοτήτων 

(Προϊσταµένους) για την ύπαρξη µη συµµόρφωσης και συντονίζει την εύρεση 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών σε συνεργασία µε τους εκάστοτε αρµόδιους, 

καθώς επίσης παρακολουθεί την ολοκλήρωση και την αποτελεσµατικότητα των 

προτεινόµενων ενεργειών.  
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3. Περιγραφή  

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων του ΣΠ∆ (ή και 

κατά την επιθεώρηση για πιστοποίηση) εµφανιστούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του 

προτύπου, αυτές αποκαλούνται µη συµµορφώσεις ή παρατηρήσεις και 

κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:  

• Κύρια µη συµµόρφωση, η οποία αναφέρεται στην παντελή έλλειψη, ή πληµµελή 

καταγραφή µια διαδικασίας ή στη µη εφαρµογή της.  

• Απλή µη συµµόρφωση, η οποία αναφέρεται σε παρατηρούµενη απόκλιση 

περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας διαδικασίας. 

• Παρατήρηση, η οποία αναφέρεται σε µεµονωµένη παρατηρούµενη απόκλιση 

στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας διαδικασίας που θα µπορούσε να εξελιχτεί 

σε µη συµµόρφωση ή σε παρατηρούµενη απόκλιση σε στοιχείο της 

τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του ΣΠ∆, το οποίο είναι πιθανή αιτία 

µελλοντικής µη συµµόρφωσης. 

Οι µη-συµµορφώσεις µπορεί να προέρχονται από µη ικανοποίηση νοµοθετικών και 

λοιπών απαιτήσεων, προβλήµατα στην εφαρµογή του ΣΠ∆, αποτελέσµατα εσωτερικών 

επιθεωρήσεων του ΣΠ∆, αποτελέσµατα των εξωτερικών επιθεωρήσεων του ΣΠ∆ από 

το Φορέα Πιστοποίησης, δυνητικές µη συµµορφώσεις και ιδέες για βελτίωση κ.α. 

Η αιτία της µη - συµµόρφωσης εξετάζεται από τον ΥΠ∆ σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 

της δραστηριότητας κατά περίπτωση προκειµένου να αναληφθούν οι απαιτούµενες 

διορθωτικές ενέργειες και οι προληπτικές για την αποτροπή της επανάληψης του 

προβλήµατος. Η εύρεση της διορθωτικής/προληπτικής ενέργειας περιλαµβάνει µελέτη 

της µη-συµµόρφωσης, εντοπισµό αιτιών και επιλογή λύσης, καθώς επίσης καθορισµό 

των απαραίτητων ενεργειών, του υπεύθυνου υλοποίησης και ηµεροµηνίας 

ολοκλήρωσης. 

Οι διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες καταγράφονται στο έντυπο Ε1/∆.11 ∆ιορθωτικές 

και Προληπτικές Ενέργειες. Στο ίδιο πεδίο σηµειώνεται ο υπεύθυνος για την εφαρµογή 

της κάθε διορθωτικής/προληπτικής ενέργειας και η ηµεροµηνία υλοποίησής της. Για 

την έγκριση των προτεινόµενων ενεργειών ακολουθείται η ιεραρχία ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα και το µέγεθος του προβλήµατος. 

Ο ΥΠ∆ αρχειοθετεί τα συµπληρωµένα έντυπα των διορθωτικών και προληπτικών 

ενεργειών σε ειδικό φάκελο. Με βάση το αρχείο αυτό, ο ΥΠ∆ παρακολουθεί την 

ολοκλήρωση των προτεινόµενων ενεργειών, και επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητά 
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τους. Για την καλύτερη παρακολούθηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 

τηρείται από τον ΥΠ∆ βάση δεδοµένων ∆ιορθωτικών & Προληπτικών Ενεργειών (Ε2/ 

∆.11). 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα 

Ε1/∆.11: ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες και Ε2/∆.11: Λίστα ∆ιορθωτικών και 

Προληπτικών Ενεργειών. 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.11: ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες και Ε2/∆.11: 

Λίστα ∆ιορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών. 

 

∆ιαδικασία ∆.12. «Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται η εσωτερική επιθεώρηση της εφαρµογής ολόκληρου του ΣΠ∆ ή 

κάποιων επιλεγµένων διαδικασιών ή κάποιας µεµονωµένης διαδικασίας του ΣΠ∆ 

προκειµένου να ελεγχθεί η αποδοτικότητα του συστήµατος και του βαθµού 

συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και την 

αναγνώριση των παρεκκλίσεων από το προβλεπόµενο.  

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

των µεταλλείων. Αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι η Οµάδα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, οι Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης και άλλα στελέχη της εταιρείας, κατά περίπτωση. 

3. Περιγραφή 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει την αξιολόγηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης 

και την εξακρίβωση της συµµόρφωσής του µε την περιβαλλοντική πολιτική της 

εταιρείας, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η συµµόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις 

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Το πεδίο των ελέγχων που διενεργούνται στις 

µεταλλευτικές εγκαταστάσεις µπορεί να κυµαίνεται από τον έλεγχο µιας απλής 
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διαδικασίας έως τον έλεγχο πολύ σύνθετων δραστηριοτήτων. Τα τµήµατα που κάθε 

φορά επιθεωρούνται πρέπει να ειδοποιούνται σε επαρκές χρονικό διάστηµα πριν από 

την πραγµατοποίηση του ελέγχου.  

Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους συντάσσεται από τον ΥΠ∆ το πρόγραµµα των 

τακτικών εσωτερικών επιθεωρήσεων του ΣΠ∆ για το επόµενο έτος. Το πρόγραµµα 

αυτό καταγράφεται στο έντυπο Ε1/∆.12 (Προγραµµατισµός – Καταγραφή Εσωτερικών 

Επιθεωρήσεων). 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους και το αναγκαίο 

ανθρώπινο δυναµικό για την υλοποίηση των προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων. Τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγµατοποιούν κατάλληλα στελέχη της εταιρείας, όπως 

περιγράφεται στα επόµενα, µε την προϋπόθεση ότι ο επιθεωρητής δεν θα είναι 

ταυτόχρονα και επιθεωρούµενος, θα είναι δηλαδή ανεξάρτητος από το επιθεωρούµενο 

τµήµα και δεν θα συµµετέχει στις διαδικασίες που επιθεωρούνται. Οι εσωτερικοί 

επιθεωρητές ορίζονται από τον ΥΠ∆ και εκπαιδεύονται από ειδικούς συµβούλους 

περιβάλλοντος για το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Σε 

περιπτώσεις που αυτό κριθεί σκόπιµο, µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν επιθεωρητές 

εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας. 

Κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων, συντάσσεται η αντίστοιχη αναφορά 

επιθεώρησης στο έντυπο Ε2/∆.12. Στην αναφορά καταγράφονται τα ευρήµατα της 

επιθεώρησης καθώς και οι παρεκκλίσεις και µη συµµορφώσεις που εντοπίστηκαν, οι 

αιτίες που οδήγησαν τους επιθεωρούµενους στη µη συµµόρφωση και η προτεινόµενη 

λύση. 

Μετά το τέλος της Εσωτερικής Επιθεώρησης η αναφορά που προκύπτει αναλύεται από 

τον ΥΠ∆ και τον αρµόδιο για την επιθεωρούµενη ∆ιαδικασία υπεύθυνο και 

προτείνονται οι αντίστοιχες διορθωτικές/ προληπτικές ενέργειες καθώς και ο χρόνος 

υλοποίησής τους.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα  

Ε1/∆.12: Προγραµµατισµός - Καταγραφή Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ε2/∆.12: 

Αναφορά Επιθεώρησης. 

5. Αρχεία 
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Από την Εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.12: Προγραµµατισµός - Καταγραφή Εσωτερικών 

Επιθεωρήσεων και Ε2/∆.12: Αναφορά Επιθεώρησης.  

 

∆ιαδικασία ∆.13. «Ανασκόπηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

από τη ∆ιοίκηση» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η περιγραφή των ενεργειών, βάσει των οποίων 

πραγµατοποιείται η Ανασκόπηση της ∆ιοίκησης. Η Ανασκόπηση της ∆ιοίκησης 

στοχεύει στην εκτίµηση της κατάστασης εφαρµογής του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης και στην εξασφάλιση της συνεχιζόµενης καταλληλότητας, επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητάς του.  

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η ∆ιαδικασία αυτή αφορά το σύνολο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

των µεταλλείων. Αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι: 

• ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

• η Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

• ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

• άλλα στελέχη της εταιρείας, κατά περίπτωση 

3. Περιγραφή 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό και τη 

σύνταξη της ανασκόπησης σε ετήσια βάση. Για τη σύνταξη της έκθεσης ανασκόπησης 

πραγµατοποιείται σχετική συνάντηση στην οποία εξετάζονται τα παρακάτω: 

• Η καταλληλότητα, η ακρίβεια και η αποτελεσµατικότητα της περιβαλλοντικής 

πολιτικής. 

• Η καταλληλότητα, η ακρίβεια και η αποτελεσµατικότητα των περιβαλλοντικών 

στόχων και σκοπός καθώς και ο βαθµός υλοποίησης των προγραµµάτων.  

• Η συνολική καταλληλότητα, ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα του ΣΠ∆. 

• Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων που έχουν διεξαχθεί. 

• Η επάρκεια και η καταλληλότητα της εκπαίδευσης των εργαζοµένων.  

• Η κατάσταση προτάσεων για βελτίωση που έχουν υποβληθεί.  
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Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη συνάντηση ανασκόπησης καταγράφονται 

στο έντυπο Ε1/∆.13: Πρακτικά Ανασκόπησης που τηρούνται µε ευθύνη του ΥΠ∆. 

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιείται το έντυπο Ε1/∆.13: 

Πρακτικά Ανασκόπησης 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.13: Πρακτικά Ανασκόπησης: 

 

∆ιαδικασία ∆.14. «Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζοµένων» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο γίνεται ο 

καθορισµός των αναγκών εκπαίδευσης των εργαζοµένων, ώστε να υιοθετήσουν στάσεις 

και συµπεριφορές για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και να 

ενηµερωθούν για τη σηµασία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στο σύνολο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης των µεταλλείων. και αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

εταιρείας σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αρµόδιοι για την εφαρµογή της είναι 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, οι ∆ιευθυντές των τµηµάτων και ο ΥΠ∆. 

3. Περιγραφή 

Για κάθε εργαζόµενο στην εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής επιµόρφωση σε 

γενικά θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον και σε συγκεκριµένα θέµατα ανάλογα µε 

την ειδικότητά του.  

Στο τέλος κάθε έτους ο ΥΠ∆, µε ζητά από τα τµήµατα της εταιρείας να καθορίσουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού ευθύνης τους. Στη συνέχεια αφού 

συγκεντρωθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζοµένων, καθορίζονται οι 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το ποιοι από το προσωπικό θα εκπαιδευτούν, από ποιους θα 

πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση και ποιο θα είναι το περιεχόµενό της. Μετά και τον 

καθορισµό των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτικών αναγκών, ακολουθεί ο σχεδιασµός 

της εκπαίδευσης και τέλος παρέχεται η εκπαίδευση που έχει προγραµµατισθεί. 
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Η προετοιµασία, η οργάνωση, η παρακολούθηση της υλοποίησης και γενικά όλα τα 

διαδικαστικά θέµατα κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος εκτελούνται από τον ΥΠ∆. Ο 

ΥΠ∆ συντάσσει τον Προγραµµατισµό Εκπαίδευσης (έντυπο Ε1/∆.14) µε τα 

αντικείµενα εκπαίδευσης, τους συµµετέχοντες, την προγραµµατισθείσα διάρκεια και 

ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης, τον τόπο και τους εκπαιδευτές. 

Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µέσω σεµιναρίων και διαλέξεων ανάλογα µε την 

περίπτωση και από ανθρώπους που έχουν εµπειρία σε ΣΠ∆ και στα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα και κινδύνους της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Η εκπαίδευση που δέχεται κάθε 

εργαζόµενος καταγράφεται στο έντυπο Ε2/∆.14 Ατοµική Καρτέλα Εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, κάθε εργαζόµενος εκπαιδεύεται πλήρως στα θέµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης που αφορά το αντικείµενο στο οποίο θα εργασθεί (συµπεριλαµβανόµενων 

των περιβαλλοντικών πλευρών/επιπτώσεων, καθώς και του ρόλου του και των 

υποχρεώσεων του ως προς την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις τιθέµενες 

απαιτήσεις). 

Κάθε νέος εργαζόµενος µετά την πρόσληψή του, ανεξάρτητα απ' τις αρµοδιότητες τις 

οποίες αναλαµβάνει, ενηµερώνεται από τον ΥΠ∆ για την Περιβαλλοντική Πολιτική 

των µεταλλείων και τις γενικές αρχές και απαιτήσεις του ΣΠ∆.  

Η εταιρεία απαιτεί από τρίτους (εργολάβους, προµηθευτές, κλπ) που εργάζονται για 

λογαριασµό της και εµπλέκονται σε δραστηριότητες που άπτονται της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ή εκτελούν έργο που µπορεί να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, να χρησιµοποιούν προσωπικό που διαθέτει την απαιτούµενη εκπαίδευση.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα 

Ε1/∆.14: Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης και Ε2/∆.14: Ατοµική Καρτέλα Εκπαίδευσης. 

5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.14: Προγραµµατισµός Εκπαίδευσης και Ε2/∆.14: Ατοµική 

Καρτέλα Εκπαίδευσης. 
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∆ιαδικασία ∆.15: «Επικοινωνία» 

 

1. Σκοπός 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισµός του τρόπου εσωτερικής 

επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων της εταιρείας και εξωτερικής επικοινωνίας µε τρίτα 

µέρη, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, εργολάβους, προµηθευτές κλπ.  

2. Εφαρµογή και αρµοδιότητες 

Η διαδικασία αφορά στο σύνολο των εργαζοµένων ανεξαρτήτως θέσης. Αρµόδιος για 

την εφαρµογή της ∆ιαδικασίας είναι ο ΥΠ∆. 

3. Περιγραφή 

Εσωτερική επικοινωνία είναι οι επαφές µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της Εταιρείας 

καθώς και του προσωπικού που σχετίζονται µε Περιβαλλοντικά θέµατα. Η εσωτερική 

επικοινωνία θα υλοποιείται µε τη χρήση των παρακάτω: 

• Πίνακες ανακοινώσεων 

• Ενηµερωτικά φυλλάδια 

• Συναντήσεις µεταξύ του προσωπικού και σύνταξη των πρακτικών των 

συναντήσεων 

• Ενηµερωτικά σηµειώµατα και emails 

Εξωτερική επικοινωνία είναι οι επαφές µε τις ∆ηµόσιες αρχές, κοινωνικές οµάδες, τις 

συνεργαζόµενες εταιρίες που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά θέµατα και ενδεχοµένως 

επιπτώσεις. 

Η εταιρεία χρησιµοποιεί διάφορους µηχανισµούς µε σκοπό την αποτελεσµατική 

επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

ανεπίσηµες συζητήσεις µε υπεύθυνους του αρχών κλπ. 

Για την επικοινωνία µε αρµόδιους φορείς της πολιτείας, την ευθύνη έχει ο ∆/ντής 

Περιβάλλοντος ενώ σε περίπτωση απουσίας αυτού τον αναπληρώνει ο ΥΠ∆. Τα αρχεία 

για όλες τις εξωτερικές επικοινωνίες διατηρούνται από τον ΥΠ∆.  

4. Έντυπα 

Για την ορθή εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας χρησιµοποιούνται τα έντυπα 

Ε1/∆.15: Έντυπο εσωτερικής επικοινωνίας και Ε2/∆.15: Έντυπο εξωτερικής 

επικοινωνίας. 
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5. Αρχεία 

Από την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας προκύπτουν τα αρχεία µε τα 

συµπληρωµένα έντυπα Ε1/∆.15: Έντυπο εσωτερικής επικοινωνίας και Ε2/∆.15: Έντυπο 

εξωτερικής επικοινωνίας. 

6. Σχετικά έγγραφα 

Σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας είναι τα παρακάτω έγγραφα: 

� ISO 14001:2004 κεφ. 4.4.3., ΕΠ∆ κεφ. 4.4.3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
: Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωµένου Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µεταλλευτικής εταιρείας 

κατά ISO 14001. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε πλήρως το Εγχειρίδιο 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και συντάχθηκε η Περιβαλλοντική Πολιτική της 

εταιρείας. Παρουσιάζονται, επίσης, δεκαέξι (16) ∆ιαδικασίες και είκοσι δύο (22) 

Έντυπα, ως εργαλεία για την υλοποίηση και εφαρµογή του προτεινόµενου Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Σηµειώνεται ότι, καθώς η ανάπτυξη και η εφαρµογή 

ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι µια συνεχής και δυναµική 

διαδικασία, το προτεινόµενο σύστηµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες διαφορετικών εταιρειών της εξορυκτικής βιοµηχανίας.  

Η υιοθέτηση και η πιστοποίηση Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης γίνεται 

ολοένα και πιο διαδεδοµένη στις επιχειρήσεις της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Όµως, ο 

συγκεκριµένος κλάδος παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την 

εφαρµογή των συστηµάτων αυτών, κυρίως λόγω (α) της, εκ της φύσεως των 

δραστηριοτήτων του κλάδου, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και (β) των εµπλεκοµένων 

µερών που περιλαµβάνουν, µε ουσιαστικό και κρίσιµο ρόλο, τις αρµόδιες αρχές, τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις και τον κοινωνικό ιστό.  

Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος διαπιστώθηκαν τα κρίσιµα σηµεία για την 

αποτελεσµατική υλοποίηση και εφαρµογή του από µια µεταλλευτική εταιρεία, τα οποία 

συνοψίζονται, όπως παρακάτω: 

• Ουσιαστικής σηµασίας είναι η δέσµευση της ανώτατης ∆ιοίκησης για την 

καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης να υποστηρίζεται και να βελτιώνεται σε συνεχή βάση και να είναι 

διαθέσιµοι οι απαραίτητοι (υλικοί και ανθρώπινοι) πόροι για τους σκοπούς του.  

• Καθοριστικό ρόλο παίζει η ευελιξία και η ευκολία στη χρήση του συστήµατος, 

ώστε να µην αποτελεί µεγάλο επιπλέον βάρος στην καθηµερινή εργασία, κάτι 

που θα απέτρεπε τους εργαζόµενους από την προσεκτική και απαρέγκλιτη 

τήρηση των διαδικασιών και τη συµπλήρωση των απαραίτητων εντύπων 

τεκµηρίωσής του. 

• Απαραίτητη είναι η σύσταση της Οµάδας Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, της 

οποίας τα µέλη θα πρέπει να προέρχονται από όλα τα επιµέρους τµήµατα της 
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εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκροτηµένη και σφαιρική θεώρηση του 

συνόλου των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. 

• Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η προσεκτική και εύστοχη επιλογή του Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ώστε να είναι ένα άτοµο που έχει τόσο την 

κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση και την καλή γνώση του συνόλου των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τον 

καθιστούν ικανό για να επωµιστεί το µεγαλύτερο βάρος της λειτουργίας και 

εφαρµογής του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.  

• Σηµαντικό σηµείο της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η εφαρµογή της αρχής 

της Συνεχούς Βελτίωσης καθώς όχι µόνο αποτελεί δείκτη αναγνώρισης των 

προσπαθειών της εταιρείας απέναντι στο περιβάλλον, αλλά επιπλέον αυξάνει 

την εµπιστοσύνη όλων των εµπλεκοµένων µερών.  

• Σηµαντική διάσταση έχει η δοκιµαστική εφαρµογή του συστήµατος για ικανό 

χρονικό διάστηµα µετά το σχεδιασµό του και πριν την πιστοποίησή του από 

διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, καθώς µόνο µέσα από την εφαρµογή του σε 

όλο το εύρος της δραστηριότητας της εταιρείας, είναι δυνατόν να εντοπιστούν 

σηµεία αδυναµίας και να δροµολογηθούν οι απαραίτητες προς την 

ουσιαστικότερη εφαρµογή του συστήµατος τροποποιήσεις.   

Το προτεινόµενο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µπορεί να αποτελέσει ένα 

χρήσιµο εργαλείο για τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τα κίνητρα και µέσα  

να βελτιώνουν συνεχώς την περιβαλλοντική τους επίδοση και κατ’ επέκταση τους 

δείκτες απόδοσης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Η επιτυχής εφαρµογή του 

Συστήµατος στηρίζεται, επίσης, στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των εταιρειών µέσω 

κατάλληλων πολιτικών, όπως, π.χ., την επέκταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

στις πιστοποιηµένες εταιρείες (Ν.4014/2011/Κεφ.Α, άρθρο 8, παρ. 2).  

Η µεταλλευτική εταιρεία µπορεί να εκµεταλλευτεί το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης ώστε να οδηγηθεί µέσω της δυνητικής εξοικονόµησης ενέργειας, της 

εγκατάστασης και παρακολούθησης σηµείων ελέγχου, καθώς και της θέσπισης  

αντικειµενικών στόχων µείωσης του λειτουργικού της κόστους. Επιπλέον, είναι 

σηµαντικό να γίνει αντιληπτή η συνεισφορά του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης στη διευθέτηση των νοµικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων µιας 

µεταλλευτικής εταιρείας, αλλά και στην αντιµετώπιση του κινδύνου δυσφήµισης της 

επιχείρησης από µια ενδεχόµενη περιβαλλοντική αστοχία. 
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Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυξανόµενων των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας αυξάνονται και οι απαιτήσεις των εµπλεκόµενων µερών για µια φιλικότερη 

προς το περιβάλλον λειτουργία της εξορυκτικής βιοµηχανίας, η ιεράρχηση των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων και η οργανωµένη διευθέτησή τους µε τη χρήση 

δοκιµασµένων εργαλείων διαχείρισης γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Ιδιαίτερη 

σηµασία πρέπει να δίνεται από τις εταιρείες κατά την πρακτική εφαρµογή των 

συστηµάτων αυτών ώστε να αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία ενσωµατωµένα στην 

καθηµερινή δραστηριότητά τους και να µην µετατρέπονται σε µη αποδοτικές 

επιπρόσθετες εργασίες γραφειοκρατικού τύπου. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και βιβλιογραφία, η εφαρµογή Συστηµάτων 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης οδηγεί σε αύξηση των καταγραφόµενων 

περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, καθώς ενθαρρύνεται η δηµοσιοποίησή τους 

προκειµένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων 

µερών. Το θέµα αυτό έχει αµφίσηµες επιπτώσεις στη διαµόρφωση θετικής άποψης για 

την υιοθέτηση τέτοιων συστηµάτων από τις εταιρείες του µεταλλευτικού κλάδου, 

καθώς θεωρούν ότι βραχυπρόθεσµα θα δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα µε τα 

εµπλεκόµενα µέρη. Μακροπρόθεσµα, όµως, αναµένεται να βελτιώσει την 

περιβαλλοντική απόδοση των επιχειρήσεων, καθώς παρέχεται ο κατάλληλος 

µηχανισµός διαχείρισης και µείωσης τέτοιων περιστατικών. 
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Παράρτηµα Ι: Περιβαλλοντικά Έντυπα  

 

Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.0 «Σύνταξη και έλεγχος διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και 

εντύπων» 

  

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆.0 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ∆ιανοµή Ελεγχόµενων 

Εγγράφων 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Κωδικός Ονοµασία Ελεγχόµενου Εγγράφου 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Υπογραφή παραλαβής Ηµεροµηνία 
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆.0 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Κατάλογος Αρχείων ΣΠ∆ ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

 

Α/Α 
Τίτλος Φακέλου – Ονοµασία 

Εγγράφου 

Είδος 

Εγγράφου 

∆ιάρκεια 

Τήρησης 

Αρχείου 

Παρατηρήσεις 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.1 «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πλευρών» 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆1 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΤΜΗΜΑ Ή 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Περιβαλλοντική 

Πλευρά 

Περιβαλλοντική 

Επίπτωση 

∆υνατότητα 

ελέγχου 

Νοµοθετική 

συµµόρφωση 

Σοβαρότητα Συχνότητα Σχέσεις µε 

ενδιαφερόµενα 

µέρη 

Συνολικός 

Βαθµός 

Σηµαντικότητας 

Σηµαντική 

πλευρά/επίπτωση 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Εκποµπές στον αέρα         

Απορρίψεις στο 

έδαφος 

        

Απορρίψεις σε 

υπόγεια ύδατα 

        

Απορρίψεις σε 

επιφανειακά ύδατα 

        

Χρήση νερού         

Χρήση ενέργειας         

Χρήση/ διαχείριση 

επικινδύνων υλικών 

        

∆ονήσεις         

Παραγόµενα 

απόβλητα και 

παραπροϊόντα 

        

∆ιάφορα          
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.2 «Παρακολούθηση και αναθεώρηση νοµοθετικών και 

άλλων απαιτήσεων» 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆2 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΗΓΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΠΗΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆2 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε3/∆2 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 2 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Νοµοθετική διάταξη Σχετική ή όχι Τµήµατα και δραστηριότητες που αφορά 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

   

   

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

   

   

Γ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

   

   

∆. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ 

   

   

Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

   

   

Στ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   

   

Ζ. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

   

   

Η. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

   

   

Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.3. «Καθορισµός περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραµµάτων» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆3 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ∆ραστηριότητα Αντικειµενικός 

Σκοπός 

Μετρήσιµος  

Στόχος 

Κατηγορία Περιβαλλοντικό 

Πρόγραµµα 

Υπεύθυνος Χρόνος 
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆3 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
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∆ιαδικασία ∆.4: «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆4 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

     

     

     

     

     

     

     

 

Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.5: «∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆5 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΓΡΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΡΥΠΟΥ 

ΟΡΙΑΚΗ 

ΤΙΜΗ 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.6 «Έλεγχος ατµοσφαιρικής ρύπανσης» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆6 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΡΥΠΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΡΥΠΟΥ 

ΟΡΙΑΚΗ 

ΤΙΜΗ 

     

     

     

     

     

 

Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.7 «∆ιαχείριση επικίνδυνων υλικών» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆7 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ή 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.8. «∆ιαχείριση υδατικών πόρων» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆8 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α Υ∆ΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.10. «Ετοιµότητα κι ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆.10 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΚΡΗΞΗ  

∆ΙΑΡΡΟΗ  

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΒΛΑΒΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΛΛΟ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΙΤΙΑ: 

ΕΠΙΤΟΠΟΥ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (τραυµατίες, εκκένωση περιοχής κλπ.): 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.11. «Μη συµµορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆11 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΑΙΤΙΑ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:  Απόκλιση στην εφαρµογή του ΣΠ∆   

ΑΝΑΦΕΡΩΝ:  Νέα νοµοθετική απαίτηση  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Εσωτερική επιθεώρηση  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
 

Εξωτερική επιθεώρηση  

Α/Α. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 

Απόκλιση περιβαλλοντικών  

παραµέτρων 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAI AITIA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΩΣ ΟΚ 

     

     

     

     

     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆11 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΛΙΣΤΑ 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Α/Α ∆ραστηριότητα Μη συµµόρφωση ∆ιορθωτική 

ενέργεια 

Ηµεροµηνία Κατάσταση 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Σχεδιασμός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για Μεταλλευτική Εταιρεία 

127 

 

Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.12. «Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆12 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

& ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΕΤΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 

Ή/ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

    

    

    

    

    

    

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆12 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1-10 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.13. «Ανασκόπηση Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης από τη ∆ιοίκηση» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆13 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Περιβαλλοντική Πολιτική 

 
 

2. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 

 
 

3. Περιβαλλοντική Επίδοση 

 

 

4. Βαθµός επίτευξης των περιβαλλοντικών σκοπών και 

στόχων 

 

 

5. ∆ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που έχουν 

ληφθεί κατά το παρελθόν 

 

 

6. ∆ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που έχουν 

ληφθεί κατά το παρελθόν 

 

 

7. Αλλαγές που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν και 

πιθανόν να επηρεάζουν το Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της επιχείρησης.  

 

 

8. Άλλες απαιτήσεις  
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.14. «Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζοµένων» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆14 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

 

 

 

Α/Α Αντικείµενο Συµµετέχοντες ∆ιάρκεια 

Ηµεροµηνία & τόπος 

διεξαγωγής Εκπαιδευτές Παρατηρήσεις 
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε2/∆14 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΚΑΡΤΕΛΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

Ονοµατεπώνυµο: Θέση εργασίας:   

Πτυχίο/Σπουδές Ηµεροµηνία 

  

  

  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Εκπαιδευτής Ηµεροµηνία 
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Έντυπα ∆ιαδικασίας ∆.15: «Επικοινωνία» 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε1/∆15 

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΕΛΙ∆Α: 1 από 1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 

   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Από:   Προς:  

Ηµεροµηνία:  Αρ. Πρωτ.:  

Θέµα:  

 

 


