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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004  & EMAS 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

 Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων 

 Προσελκύει πελάτες με περιβαλλοντική συνείδηση 

 Αποτελεί αναγνωρίσιμο σήμα και εργαλείο διαφήμισης-marketing  

 Ενισχύει τον κύκλο εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων  

 Παρέχει δυνατότητα συμμετοχής ή πριμοδότησης σε διαγωνισμούς και αναθέσεις  

 Εναρμονίζει την επιχείρηση με διεθνείς προδιαγραφές 

 Προσελκύει εταίρους και ανοίγει νέες αγορές 

 Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές 

 Συμμορφώνει την εταιρεία με τις νέες τάσεις και τους «άγραφους κανόνες» 

 Βελτιώνει τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 Εγκαθιστά εταιρική πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης με συστηματικό τρόπο 

 Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από ατυχήματα προερχόμενα από υλικά ή διεργασίες  

 Μειώνει το κόστος παραγωγής 

 Αποτρέπει τη ρύπανση και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο  

 Παρέχει κίνητρο και ευνοϊκό πλαίσιο για ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών  

 Εξασφαλίζει βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με τη θέσπιση δεικτών 

 Αναβαθμίζει το προσωπικό με την εκπαίδευση και την ανάληψη ευθυνών 

 Βελτιώνει την πληροφόρηση της διοίκησης  

 



  
 
 

   

                                                                                                

 

 

STUDCER 
 

Γερακάρη 7, 45 332 Ιωάννινα 
T: 2651 303753 – F: 2651 306109 
email: info@studcer.gr 
                                                                                                                                            

STUDCER 
Τομέας Υπηρεσιών  WasteEnergy A.E. 

ISO 14001:2004 και EMAS: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Τα Σύστηματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) είναι εργαλεία διαχείρισης για εταιρείες και άλλους 

οργανισμούς με σκοπό την αξιολόγηση, την καταγραφή και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους 

επιδόσεων. Υπάρχουν δύο πιστοποιημένα συστήματα: Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και το διεθνές πρότυπο ISO 14001. 

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχουν ως στόχο :  

 Τη Συμμόρφωση της Επιχείρησης με την Ισχύουσα για αυτή Νομοθεσία  

 Την Ελαχιστοποίηση των Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από τη λειτουργία των Επιχειρήσεων  

 Τη Διαρκή Βελτίωση των Τεχνικών που χρησιμοποιούνται  

 Τη Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας  

 Τη Μείωση της Κατανάλωσης Φυσικών Πόρων 

 

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) -  ISO 14001:2004 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την 

περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται. 

Αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή και άλλων σχημάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως 

είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπροσθέτως, έχει 

σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, 

ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης. 

Σκοπός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 είναι μέσα από την ανάλυση της 

δραστηριότητας της εταιρείας, να εντοπισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται και να 

ληφθούν άμεσα μέτρα παρακολούθησης και μείωσης αυτών των επιπτώσεων. 

Αυτό επιτυγχάνεται με: 

1. Μείωση της σπατάλης ενεργειακών πόρων και υλικών 

2. Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών 

3. Διαχωρισμό αποβλήτων και ανακύκλωση τους 

4. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 

5. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού 

6. Εξοικονόμηση νερού  

7. Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον πρώτων υλών 

8. Ανακυκλώσιμες συσκευασίες 

9. Εκπαίδευση του προσωπικού σε ορθές πρακτικές διαχείρισης 

10. Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (διαρροές, ατυχήματα, πυρκαγιά κα)  

 

 

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS 

 

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις 
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σε διαρκή βάση. Το πιστοποιεί το ΥΠΕΧΩΔΕ και η συμμετοχή σε αυτό επιβεβαιώνεται με τη χρήση του 

λογότυπου του EMAS. Το EMAS απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου, με 

σκοπό τον έλεγχο, την τεκμηρίωση και τον περιορισμό των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις 

του καθορίζονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009/ΕΕΚ και περιλαμβάνουν εξολοκλήρου τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO 14001:2004, δίνοντας έμφαση στη διεξαγωγή αυτοελέγχων και στη δημοσιοποίηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων μέσα από τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις. Στόχοι του EMAS είναι: 
 

 η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που 

εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών 

 η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και 

 η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για 

επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο 

 

Κανένα από τα δύο Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν υπαγορεύει όρια εκπομπών ή 

απαιτούμενους στόχους, ωστόσο και τα δύο παρέχουν ένα πλαίσιο υγιούς περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι 

κύριες διαφορές μεταξύ των δύο προτύπων είναι: 
 

 Το ΙSO 14001 έχει Διεθνή ισχύ ενώ το EMAS είναι Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Το EMAS εφαρμόζεται για συγκεκριμένους χώρους (μία επιχείρηση με περισσότερα από ένα 

υποκαταστήματα - εγκαταστάσεις πρέπει να καταχωρήσει κατά EMAS ξεχωριστά το κάθε 

υποκατάστημα), κάτι που δεν ισχύει για το ISO 14001 

 

 

ΟΦΕΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τα οφέλη απο την πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

ISO 14001 ή EMAS,  προσαρμοσμένου σωστά στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής: 

Εξωτερικά Οφέλη 

 Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

 Ελαχιστοποιεί το ρίσκο  - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων οφειλομένων σε παραβάσεις  

 Προσελκύει πελάτες με περιβαλλοντική συνείδηση. Η πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρησης 

κερδίζει την εμπιστοσύνη της ολοένα αυξανόμενης μερίδας πελατών που επιλέγουν με βάση τις 

πρακτικές των εταιρειών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Εναρμονίζει την επιχείρηση με διεθνείς προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό  

 Αποτελεί εργαλείο διαφήμισης-marketing λόγω αναγνωρισιμότητας του σήματος ποιότητας και του τι 

αντιπροσωπεύει. Η αναγνωρισιμότητα του σήματος και του τί σημαίνει η εφαρμογή και πιστοποίηση ISO 

14001 & EMAS παρέχει ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης 
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 Ενισχύει τον κύκλο εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας λόγω 

βελτίωσης της επωνυμίας της επιχείρησης και της εικόνας της ως συνεργάτη που συμβαδίζει με την 

έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility). 

 Παρέχει δυνατότητα συμμετοχής ή πριμοδότησης σε διαγωνισμούς και αναθέσεις στους οποίους 

σχετικά πιστοποιητικά περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Προσελκύει εταίρους και ανοίγει νέες αγορές. Η πιστοποίηση ποιότητας συμβάλλει στην δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών και την είσοδο σε νέες αγορές με 

πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα  

 Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές. Η πιστοποίηση ISO 

14001 και EMAS αποτελεί απόδειξη ότι ο εκσυγχρονισμός είναι μέρος του σχεδιασμού και της 

λειτουργίας της επιχείρησης, πράγμα που έχει άμεση αντανάκλαση στο κύρος που εμπνέει η επιχείρηση  

 Εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις νέες τάσεις και τους «άγραφους κανόνες» αναφορικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

 Βελτιώνει τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία 

 

Εσωτερικά Οφέλη 

 Εγκαθιστά πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της εφαρμογής ενός οργανωμένου συστήματος. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων, των πρακτικών 

διαδικασιών, των διεργασιών και των πόρων που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της 

εταιρείας όσον αφορά στο περιβάλλον και την προώθηση της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών 

 Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από ατυχήματα προερχόμενα από υλικά ή διεργασίες  

 Μειώνει το κόστος παραγωγής. Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η αποτελεσματική 

διαχείριση των απορριμμάτων και η γενικότερη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας συμβάλλουν 

στην σημαντική μείωση του παραγωγικού κόστους. 

 Αποτρέπει τη ρύπανση και συμβάλλει στη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου που προκύπτει 

από τη λειτουργία του οργανισμού 

 Παρέχει κίνητρο και ευνοϊκό πλαίσιο για την μελλοντική ανάπτυξη περιβαλλοντικά καινοτόμων 

διαδικασιών παραγωγής 

 Εξασφαλίζει διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με τη θέσπιση δεικτών για μέγιστο 

έλεγχο και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης. 
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 Αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό με την εκπαίδευση του και την συμμετοχή στην τήρηση του 

προτύπου,  που απαιτεί από τους εργαζόμενους να επωμιστούν συγκεκριμένες ευθύνες και ρόλους 

 Συμβαλλει στον αίσθημα ασφάλειας του προσωπικου μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της 

ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας 

 Βελτιώνει την πληροφόρηση της διοίκησης. Η οργανωτική αναβάθμιση, τα σημεία ελέγχου και οι δαφώς 

καθορισμένες διαδικασίες έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη, πληρέστερη και έγκαιρη πληροφόρηση 

της διοίκησης. 

 Ενθαρρύνει την εσωτερική επικοινωνία. Η εφαρμογή των διαδικασιών του προτύπου ανοίγει νεόυς και 

πιο αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας στην επιχείρηση. 

 Επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης. Η εφαρμογή του προτύπου με την εισαγωγή 

συστηματικοποιημένων διεργασιών και συστημάτων ελέγχου συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης 

και της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Διαγνωστική Μελέτη - Αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση και 

γίνεται ακριβής προσδιορισμός των υφιστάμενων μεθόδων και του τρόπου διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας Συγκεκριμένα διεξάγεται:  

 Αρχική περιβαλλοντική επιθεώρηση και ανάλυση των χώρων της επιχείρησης 

 Καταγραφή των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και εξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και των παρελθόντων συμβάντων 

 Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των 

διεθνών κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων πρακτικών και διαδικασιών διαχείρισης και των 

αρχείων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 
 

2. Καθορισμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Στόχων και Προγραμμάτων. Σε αυτό το στάδιο σε συνεργασία 

με τη Διοίκηση καθορίζονται σημαντικά έγγραφα του συστήματος. Ορίζεται η Περιβαλλοντική Πολιτική 

της επιχείρησης και οι στόχοι. που σχετίζονται με αυτή, στοιχεία που θα αποτελέσουν την βάση πάνω 

στην οποία θα οικοδομηθεί το σύστημα, και καθορίζεται η Οργανωτική Δομή εάν δεν υπάρχει  
 

3. Ανάπτυξη Διαδικασιών και Αρχείων – Αναθεώρηση Υφιστάμενων. Μέσω συνεντεύξεων με το 

προσωπικό καταγράφονται οι υπάρχουσες διαδικασίες, και γίνεται αναθεώρηση των υφιστάμενων 

διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και 

εισαγωγή νέων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη. Οι διαδικασίες οριστικοποιούνται και 

εγκρίνονται από τη Διοίκηση. H ανάπτυξη διοικητικών διαδικασιών περιλαμβάνει την Ανάπτυξη Μέτρων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (προσδιορισμός των βέλτιστων μέτρων διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων σε συμφωνία με τις Νομοθετικές απαιτήσεις), την Ανάπτυξη Σχεδίων Έκτακτης 

Ανάγκης (προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης) την 

Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Προσωπικού, την Διαδικασία Ελέγχου εγγράφων και αρχείων, 

Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, Ανασκόπησης από την Διοίκηση κ.α. 
 

4. Εκπαίδευση Προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος. Αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο 

πρακτικής εφαρμογής του συστήματος και περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα 

όπως οι κανόνες ατομικής υγιεινής και ο ορθός χειρισμός  των προϊόντων 
 

5. Εφαρμογή του συστήματος. Tο Σύστημα Περιβαλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται δοκιμαστικά για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εφαρμόζονται στην πράξη όλες οι προβλεπόμενες από το σύστημα 

διαδικασίες και οδηγίες και αξιολογείται η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα τους ώστε να  γίνουν 

οι απαραίτητες αλλαγές. Το στάδιο αυτό διαρκεί αρκετά μεγάλο διάστημα, προκειμένου να προκύψουν 

αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεδομένα. 
 

6. Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας. Γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις για να εντοπιστεί 

ο βαθμός τήρησης όλων των αναγκαίων διαδικασιών και να καθοριστούν βελτιώσεις με βάση αυτές.  
 

7. Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κριθεί απαραίτητο.  

8. Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστήματος κατά τα πρότυπα ISO 14001:2004  / EMAS 

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης από ανεξάρτητο επιθεωρητή 

προερχόμενο από τον προεπιλεγμένο φορέα πιστοποίησης. Συνήθως διαρκεί μία μέρα και περιλαμβάνει 

αρχικά αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις 

περιβαλλοντικές της πλευρές, αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης και αξιολόγηση της εφαρμογής 

του. Η πιστοποίηση της επιχείρησης γίνεται μόνο αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί πλήρης 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προτύπου και περιλαμβάνει έκδοση του πιστοποιητικού 

και καταχώρηση της επιχείρησης στον κατάλογο πιστοποιημένων πελατών του φορέα πιστοποίησης.  Το 

πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια, με ελέγχο κάθε χρόνο από  επιθεωρητή του Φορέα Πιστοποίησης. 

Για μικρές επιχειρήσεις ο χρόνος ισχύς των πιστοποιητικών δύναται να επεκταθεί στα τέσσερα χρόνια με 

μία ενδιάμεση (στα δύο χρόνια) αξιολόγηση. 
 

9. Διορθωτικές ενέργειες μετά τη πιστοποίηση 
 

10. Παρακολούθηση – Συντήρηση Συστήματος Μετά την πιστοποίηση οι σύμβουλοι μας παρέχουν 

υποστήριξη στην επιχείρηση εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του συστήματος, την συντήρηση του 

και την συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του. 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα λάβετε και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά είναι: 

 

1. Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ISO 14001:2004 ή 

Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS 
 

2. Υπηρεσίες συμβούλων σε κάθε βήμα της παραπάνω διαδικασίας από την σύνταξη και εφαρμογή του 

Συστήματος, μέχρι την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. 
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3. Εσωτερική επιθεώρηση για την προετοιμασία των ετήσιων επιθεώρησεων κατά τα τρία έτη ισχύος  του 

πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας που θα λάβει η επιχείρηση σας. 
 

4. Εγκατάσταση ΣΠΔ προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της εταιρείας σας, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της. 
 

5. ΣΠΔ που θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή τις προϋποθέσεις ένταξης σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα. 
 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO14001 και  EMAS είναι μία δύσκολη 

υπόθεση γιατί συνδέεται με επενδύσεις δαπανηρές. Η αλήθεια είναι ότι οι (πιθανές) απαιτούμενες 

επενδύσεις συνδέονται μόνο με την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων που είναι συνδεδεμένοι με την 

άδεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης. Από εκεί και πέρα, η στοχοθέτηση και η επίτευξη των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων πρωτίστως έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο για την επιχείρηση και 

δευτερευόντως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απαίτηση του προτύπου. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών της επιχείρησης που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, τον αριθμό των 

μονάδων που θα πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις 

παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Σύμφωνα με την 

εμπειρία μας, αν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος 

κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. 

Όσον αφορά στο κόστος, τα συγκεκριμένα πρότυπα έχουν πολύ μεγαλό εύρος κοστολόγησης, ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας. Για το λόγο αυτό δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε 

ενδεικτικές προσφορές στο παρόν έγγραφο. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να 

συναντηθείτε με τους Συμβούλους μας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση τους κόστους 

και χρόνου εγκατάστασης του προτύπου για την δική σας επιχείρηση.  

 

 

 

 


