
Τι συμβαίνει αν ένας φορέας έχει ήδη πιστοποιηθεί 
με ISO 14001 ή χρησιμοποιεί άτυπη πιστοποίηση 
βάσει του ΣΠΔ (Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης);
Τόσο το EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου) 
όσο και το πρότυπο ISO 14001 έχουν ως κοινό στόχο την εξασφάλιση της ορθής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εντούτοις συχνά θεωρούνται ανταγωνιστικά. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί ένα 
σκαλοπάτι για το EMAS. Στην πραγματικότητα, το πρότυπο EN ISO 14001:2004 
– απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του EMAS III. 

Η υιοθέτηση του προτύπου ISO 14001 ως στοιχείου του συστήματος διαχείρισης 
EMAS, θα επιτρέψει σε διάφορους φορείς να προχωρήσουν από το πρότυπο 
ISO 14001 στο EMAS δίχως περιττή αλληλεπικάλυψη προσπαθειών. Επιτυχής 
πιστοποίηση βάσει του ISO 14001 σημαίνει ότι έχουν γίνει τα πλέον σημαντικά 
βήματα προς την κατεύθυνση της καταχώρισης στο EMAS. Εν προκειμένω μεταξύ 
των προσθέτων απαιτήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

• αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση: Το EMAS επιβάλει αρχική περιβαλλοντική 
επισκόπηση η οποία πραγματοποιείται για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών 
πτυχών των επί μέρους φορέων. Ωστόσο, όταν ένας φορέας που διαθέτει ήδη 
ΣΠΔ έχει πιστοποιηθεί βάσει του ISO 14001 δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει 
επίσημη περιβαλλοντική επισκόπηση για να αναβαθμιστεί κατά τρόπο 
σύμφωνο προς την εφαρμογή του EMAS, εφόσον οι περιβαλλοντικές πτυχές 
που αναφέρονται στο Παράρτημα I λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο 
πιστοποιημένο ΣΠΔ•

• έγκριση από την κυβέρνηση όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις κείμενες 
διατάξεις: οι φορείς που έχουν καταχωριστεί στο EMAS οφείλουν να 
επιδεικνύουν πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία•

• δέσμευση για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων: Ενας φορέας 
που επιθυμεί να εγγραφεί στο EMAS θα πρέπει να δεσμευθεί ότι θα προσπαθεί 
να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις αξιολογούνται από επιθεωρητή περιβάλλοντος•

• συμμετοχή των εργαζομένων και επικοινωνία με το κοινό: οι φορείς που έχουν 
εγγραφεί στο EMAS οφείλουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ανοικτού διαλόγου 
με τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσα ενδιαφερομένων, των τοπικών αρχών και των προμηθευτών•

• επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση: κάθε φορέας οφείλει να παρέχει 
δημόσια δήλωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Η περιβαλλοντική 
δήλωση παραθέτει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα για την πραγμάτωση των 
περιβαλλοντικών στόχων και αναφέρει τα βήματα που θα πραγματοποιηθούν 
μελλοντικά για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
εκάστοτε φορέα.

Η αναβάθμιση στο επίπεδο των εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων – η 
μετάβαση από ένα άτυπο ΣΠΔ στο EMAS

Πέραν του προτύπου ISO 14001, υπάρχουν στην Ευρώπη πολυάριθμα ΣΠΔ. Αυτό 
αποτελεί αξιόλογο βήμα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, 
οι αυτοδεσμευόμενοι φορείς συχνά προσεγγίζουν τα όρια των υφιστάμενων 
συστημάτων και αισθάνονται την ανάγκη για ένα πιο απαιτητικό και φιλόδοξο 
ΣΠΔ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι εταιρείες μπορούν να αναβαθμιστούν από ένα ήδη υφιστάμενο ΣΠΔ 
στο EMAS, ώστε να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς για άριστη 
περιβαλλοντική διαχείριση. Η μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση στο EMAS» (Step Up 
to EMAS) διατίθεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

        http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Πού θα βρω περισσότερες 
πληροφορίες;
Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Ενας πρακτικός οδηγός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με απλά βήματα σχετικά 
με τον τρόπο προετοιμασίας των μικρομεσαίων για καταχώριση στο EMAS, είναι 
διαθέσιμος στην εργαλειοθήκη (Τoolkit) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην 
κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο με το EMAS. Η ακόλουθη εργαλειοθήκη 
παρουσιάζει τα απλά βήματα που οδηγούν στην εφαρμογή του EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει αρμόδιο φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την καταχώριση των φορέων και την παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα ειδικά κίνητρα 
για τους φορείς που έχουν εγγραφεί στο EMAS. Στοιχεία επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων σχετικά με τους αρμόδιους 
φορείς που λειτουργούν στη χώρα σας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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  Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) αποτελεί 
σύστημα προαιρετικής αυτοδέσμευσης της ΕΕ για εταιρίες και άλλους φορείς 
που δεσμεύονται να αξιολογούν, να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και των αγορών, 
οι προαναφερόμενοι επωφελούνται από τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Αφ΄ής στιγμής θεωρηθεί ως εξωτερικό 
κόστος, η αριστεία στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων καθίσταται τάχιστα 
επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται πιο 
σύνθετα και πολυάριθμα, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης με 
νέους τρόπους. Το EMAS προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση.

Το EMAS III, ήτοι η τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού EMAS, που τέθηκε σε 
ισχύ στις 11 Ιανουαρίου 2010, καθιερώνει αρκετά νέα στοιχεία που βελτιώνουν την 
εφαρμοσιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παράλληλα με την προβολή 
και την εμβέλειά του.

Το EMAS είναι το πιο αξιόπιστο και δυναμικό σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ΣΠΔ) στην αγορά, με επιπλέον στοιχεία πέραν των απαιτήσεων 
του διεθνούς προτύπου για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης EΝ/ISO 
14001:2004 (Εφεξής: ISO 14001) . Η ανώτερη ποιότητα του EMAS βασίζεται στα 
εξής:

• αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη μέτρηση και την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων εν σχέση με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς 
καθώς και συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων•

• συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία εξασφαλίζεται μέσω 
κυβερνητικής εποπτείας·

• έντονη συμμετοχή των εργαζομένων•
• χρήση βασικών περιβαλλοντικών δεικτών με αποτέλεσμα τη συγκρισιμότητα 

των αποτελεσμάτων των επιμέρους συμμετεχόντων επί σειρά ετών•
• παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό μέσω της επικυρωμένης περιβαλλοντικής 

δήλωσης• και
• εγγραφή από δημόσια αρχή μετά από έλεγχο από διαπιστευμένο επιθεωρητή 

περιβάλλοντος με ειδική άδεια.

Το EMAS έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επιμέρους φορείς να βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά 
τους, π.χ. μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων.

Η καταχώριση στο EMAS επιτρέπει στους φορείς να αποδεικνύουν σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και οι πολίτες, 
ότι αξιολογούν, διαχειρίζονται και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους. Ο λογότυπος του EMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
μάρκετινγκ ή πωλήσεων για να προωθήσει τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις 
του φορέα.

Ποιός μπορεί να συμμετάσχει στο EMAS;
Το EMAS εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς και είναι ανοικτό σε όλους τους τύπους 
των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν 
τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Με την εισαγωγή του EMAS III, το αντίστοιχο 
καθεστώς επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν την καταχώριση στο EMAS 
και για φορείς από χώρες εκτός της ΕΕ (EMAS Global). 
Η εύκολη μεθοδολογία του EMAS επιτρέπει ακόμη και την εισαγωγή του εν 
λόγω συστήματος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜME), ακόμη και αν 
διαθέτουν ελάχιστους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ή περιορισμένη 
εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Οι αναθεωρημένοι κύκλοι ελέγχου βελτιώνουν 
τις δυνατότητες εφαρμογής του συστήματος στις ΜΜΕ. Η δυνατότητα για ενιαία 
εταιρική καταχώριση περιορίζει τις διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για 
τους φορείς με πολλαπλές εγκαταστάσεις. Για τις τοπικές αρχές, το EMAS βοηθά 
στον εξορθολογισμό των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και απαιτήσεων, π.χ. 
στη διοίκηση, στις κατασκευές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.
εγκαταστάσεις. Για τις τοπικές αρχές, το EMAS βοηθά στον εξορθολογισμό των 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και απαιτήσεων, π.χ. στη διοίκηση, στις 
κατασκευές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.

Κάθε φορέας που επιθυμεί να επωφεληθεί από την καταχώριση στο EMAS, 
καλείται να πράξει βήμα-βήμα τα εξής:

1.   Διενέργεια περιβαλλοντικής επισκόπησης
 Πρέπει να διεξάγει επαληθευμένο έλεγχο της αρχικής περιβαλλοντικής 
του επισκόπησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές 
των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του καθώς και 
των μεθόδων που χρησιμοποιεί για την αξιολόγησή τους, το εν προκειμένω 
ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις ακολουθούμενες πρακτικές και 
διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2.  Θέσπιση περιβαλλοντικής πολιτικής
Η καταχώριση του EMAS επιβάλει την υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής 
και την ανάληψη δεσμεύσεων τόσο για την τήρηση του συνόλου της 
αντίστοιχης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσο και για την συνεχή βελτίωση 
των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.

3.   Δημιουργία ενός ΣΠΔ
Με βάση τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επισκόπησης και την 
πολιτική (στόχοι), ο εκάστοτε φορέας οφείλει να καθιερώσει ΣΠΔ. Το ΣΠΔ 
θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής 
του, όπως ορίζεται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του. Το σύστημα 
διαχείρισης πρέπει να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους στόχους, τα μέσα, 
τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις ανάγκες επιμόρφωσης, τα συστήματα 
παρακολούθησης και επικοινωνίας.

4.   Διενέργεια εσωτερικού περιβαλλοντικού ελέγχου
Μετά την εφαρμογή του ΣΠΔ πρέπει να πραγματοποιείται περιβαλλοντικός 
έλεγχος. Ο έλεγχος αξιολογεί ιδίως εάν το σύστημα διαχείρισης έχει 
συγκροτηθεί και είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα και την πολιτική του 
φορέα. Ελέγχει επίσης εάν συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις των 
κείμενων κανονιστικών διατάξεων για το περιβάλλον.

5.   Προετοιμασία περιβαλλοντικής δήλωσης
Ο φορέας οφείλει να παρέχει δημόσια δήλωση των περιβαλλοντικών 
του επιδόσεων. Η περιβαλλοντική δήλωση παραθέτει τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα για την πραγμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων και 
αναφέρει τα βήματα που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά για τη συνεχή 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του.

6.   Ανεξάρτητη επαλήθευση από επιθεωρητή ελέγχου του EMAS
Η περιβαλλοντική επισκόπηση, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η 
ελεγκτική διαδικασία και η περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να εξεταστούν 
και να επαληθευτούν από επιθεωρητή του EMAS, ο οποίος είναι 
αναγνωρισμένος από φορέα διαπίστευσης του EMAS σε κράτος μέλος.

7.   Καταχώριση από αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους
Η επικυρωμένη δήλωση αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα του EMAS για 
εγγραφή και δημοσιοποίηση.

8.  Αξιοποίηση της επαληθευμένης περιβαλλοντικής δήλωσης
Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το μάρκετινγκ 
για αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις, για την αξιολόγηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και για τις συμβάσεις προμηθειών. Ο εκάστοτε 
φορέας δύναται να χρησιμοποιεί πληροφορίες από την επικυρωμένη 
δήλωση για να προωθεί τις δραστηριότητές του στην αγορά με το λογότυπο 
του EMAS, να αξιολογεί τους προμηθευτές ως προς τις απαιτήσεις του EMAS 
και να προτιμά προμηθευτές που έχουν καταχωριστεί στο EMAS

Τι είναι το EMAS; 
Η σταδιακή εφαρμογή του 
EMAS 

Ποιά είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή 
στο EMAS;
Το EMAS προσφέρει πολλά οφέλη σε όσους συμμετέχουν σε αυτό. Μεταξύ 
αυτών συμπεριλαμβάνονται:

(I)  Βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων
• υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική διαχείριση 
• αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων και χαμηλότερο κόστος·

(II) Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών
• εγγύηση πλήρους συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική  
     νομοθεσία·
• μειωμένος κίνδυνο επιβολής προστίμων λόγω της  
      περιβαλλοντικής νομοθεσίας·
• κανονιστικές ελαφρύνσεις·
• πρόσβαση σε κίνητρα για την άρση ρυθμιστικών φραγμών· 

(III) Βελτιωμένη αξιοπιστία, φήμη και διαφάνεια
• ανεξάρτητα επικυρωμένες περιβαλλοντικές πληροφορίες·
• χρήση του λογότυπου του EMAS ως εργαλείου μάρκετινγκ·
• αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αγορές όπου είναι  
 σημαντικές οι διαδικασίες οικολογικής παραγωγής·
• καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες, την τοπική και την  
  ευρύτερη κοινωνία και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές·

(IV)    Ενισχυμένη χειραφέτηση και κίνητρα για τους εργαζομένους 
• βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας·
• μεγαλύτερη δέσμευση των υπαλλήλων·
• μεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος.

Ολα τα προαναφερθέντα έχουν ως αποτέλεσμα τα τρία χαρακτηριστικά 
στοιχεία του EMAS:

  Επιδόσεις – Αξιοπιστία – Διαφάνεια
Ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν οικονομικά κίνητρα στους 
φορείς που συμμετέχουν στο EMAS. Για παράδειγμα, 
ανάλογα με την έδρα τους, οι φορείς του EMAS, 
μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ των επιθεωρήσεων, μείωση των τελών 
αδειοδότησης, συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης 
και βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το εθνικό αρμόδιο φορέα στο δικό σας κράτος μέλος.

          http://ec.europa.eu/environment/emas


