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IONIS ART HOTEL

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ Α.Δ.

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη όινη νη εξγαδόκελνη ζηελ «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη
Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. δεζκεύνληαη λα ιάβνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ
Ξεξηβάιινληνο θαη πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο.
Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζπκκνξθώλνληαη κε ηε
ζρεηηθή Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία.



ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπκε



ε πξνώζεζε ησλ πξαθηηθώλ αλαθύθισζεο



ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελεξγεηαθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ



ε κείσζε ησλ βιαβεξώλ εθπνκπώλ καο



όπνπ είλαη εθηθηό, ε ρξήζε εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ λέαο θηιηθήο πξνο ην
πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο



όπνπ είλαη εθηθηό, ε ζπλεξγαζία κε Ξξνκεζεπηέο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε
ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ε εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ – Μελνδνρεηαθέο θαη
Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.»:


Έρεη πηνζεηήζεη ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ ην νπνίν
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 14001:2004 θαη ην
νπνίν εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο.
Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο παξαθνινπζείηαη, ζπληεξείηαη θαη
βειηηώλεηαη κέζα από πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη
αλαζθνπήζεσλ



Ξαξέρεη επαξθείο πόξνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε: ηερλνγλσζία,
θαηάιιειν εμνπιηζκό, εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλό πξνζσπηθό



Θαζηεξώλεη Ξεξηβαιινληηθνύο Πθνπνύο θαη Πηόρνπο, ε πινπνίεζε ησλ
νπνίσλ αλαζθνπείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Ξαξάιιεια γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο
παξάκεηξνη θαη δηεξγαζίεο, ώζηε λα εμαιείθνληαη ή λα κεηώλνληαη νη
αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο εηαηξείαο
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Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε καο κε ηελ
ηζρύνπζα Ξεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία
απνηεινύλ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Ζκεξνκελία:
εηαηξείαο θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζε όισλ ησλ
Γεληθόο Γηεπζπληήο:
εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ

Ζκεξνκελία:
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1. Διζαγυγή
Ζ εηαηξεία «ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. βξίζθεηαη ζηνλ
νηθηζκό Ιαγαλά ζηε Εάθπλζν.
Ρν μελνδνρείν ΗΝΛΗΠ απνηειεί έλα μελνδνρείν 4 αζηέξσλ κε 72 δσκάηηα
παξέρνληαο άξηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ.
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Δγτειρίδιο Περιβάλλονηος: Διζαγωγή

Ζ εηαηξεία ιακβάλνληαο ππόςε ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Ξεξηβάιινληνο.
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2. Ανηικείμενο
ηος
Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ

ςζηήμαηορ

Ζ εηαηξεία «ΙΟΝΙ» Ξενοδοσειακέρ και Σοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ ζηελ
πξνζπάζεηά ηεο λα δηακνξθώζεη πνιηηηθή θαη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ζρεηηθά κε
πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο έρεη θαζηεξώζεη θαη ζέζεη ζε εθαξκνγή Πύζηεκα
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο βάζε ησλ γεληθώλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξξνηύπνπ ISO
14001:2004. Ρν Ξξόηππν απηό απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα νπνηνδήπνηε
νξγαληζκό, ν νπνίνο επηζπκεί:
1. λα θαζηεξώζεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
2. λα εθαξκόζεη, λα δηαηεξεί
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

θαη

λα

βειηηώλεη

δηαξθώο

έλα

Πύζηεκα

3. λα δηαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ ζπκκόξθσζε κε ηε δεισκέλε ηνπ πνιηηηθή γηα ηελ
Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε
5. λα επηδηώθεη ηελ πηζηνπνίεζε / θαηαρώξεζε ζε κεηξών ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ γηα
ηελ δηαρείξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο από έλαλ
εμσηεξηθό νξγαληζκό ή
6. λα πξαγκαηνπνηεί έλαλ απηνπξνζδηνξηζκό θαη κία δηαθήξπμε ηεο ζπκκόξθσζεο
κε απηό ην Ξξόηππν
Ζ έθηαζε ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε
Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ, ε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη
θίλδπλνη θαη ε πνιππινθόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ.
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3. Όποι και Οπιζμοί ηος Πποηύπος
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη θαη
νξηζκνί:
1. επιθευπηηήρ
έλα άηνκν κε ηελ ηθαλόηεηα λα δηεμάγεη κία επηζεώξεζε
2. διαπκήρ βεληίυζη
δηεξγαζία πξναγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ
επίηεπμε βειηηώζεσλ ζηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε, ζε ζπκθσλία κε
ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνύ
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ζ δηεξγαζία δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ρώξα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνύ ηαπηόρξνλα
3. διοπθυηική ενέπγεια
ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο εληνπηζκέλεο κε ζπκκόξθσζεο
4. έγγπαθο
πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ
5. πεπιβάλλον
πεξηβάιισλ

ρώξνο

ζηνλ

νπνίν

ιεηηνπξγεί

έλαο

νξγαληζκόο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ, ηνπ εδάθνπο, ησλ θπζηθώλ πόξσλ,
ηεο ρισξίδαο, ηεο παλίδαο, ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζε απηό ην θείκελν εθηείλεηαη από ηνλ
εζσηεξηθό ρώξν ελόο νξγαληζκνύ κέρξη ην γήηλν ζύζηεκα ζην ζύλνιν ηνπ
6. πεπιβαλλονηική πλεςπά (πεπιβαλλονηική παπάμεηπορ)
ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ελόο νξγαληζκνύ, ην
νπνίν κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Πεκαληηθή πεξηβαιινληηθή πιεπξά (παξάκεηξνο) είλαη απηή πνπ
έρεη ή κπνξεί λα έρεη πεξηβαιινληηθή επίπησζε
7. πεπιβαλλονηική επίπηυζη
θάζε κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ, είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή, ε νπνία πξνθύπηεη σο
απνηέιεζκα, ελ όισ ή ελ κέξεη, από ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηα πξντόληα ή ηηο
ππεξεζίεο ελόο νξγαληζκνύ
8. ζύζηημα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ
Έθδνζε 1
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ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη
νξγαλσηηθή δνκή, δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ, επζύλεο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο,
δηεξγαζίεο θαη κέζα γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή, επίηεπμε, αλαζθόπεζε θαη
δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
9. πεπιβαλλονηικόρ ανηικειμενικόρ ζκοπόρ
ν ζπλνιηθόο πεξηβαιινληηθόο ζηόρνο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν νξγαληζκόο ζέηεη πξνο επίηεπμε, θαη ν νπνίνο
πνζνηηθνπνηείηαη όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό
10.πεπιβαλλονηική επίδοζη
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ελόο νξγαληζκνύ,
κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη
ζηόρνπο.
11.πεπιβαλλονηική πολιηική
δήισζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηε
ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, ε νπνία παξέρεη έλα ζρέδην γηα δξάζε
θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ.

ιεπηνκεξήο απαίηεζε επίδνζεο, πνζνηηθνπνηεκέλε όπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηό,
γηα

ηνλ

νξγαληζκό

ή

ηκήκαηα

απηνύ,

ε

νπνία

πξνθύπηεη

από

ηνπο

πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί
θαη λα ηθαλνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί
ζθνπνί.
13.ενδιαθεπόμενο μέπορ
άηνκν ή νκάδα ε νπνία ελδηαθέξεηαη ή επεξεάδεηαη από ηελ πεξηβαιινληηθή
επίδνζε ελόο νξγαληζκνύ
14.εζυηεπική επιθεώπηζη
ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία επαιήζεπζεο κέζσ αληηθεηκεληθήο
ιήςεο θαη αμηνιόγεζεο απνδείμεσλ, γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ ην ζύζηεκα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελόο νξγαληζκνύ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηα θξηηήξηα
επηζεώξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ νξίδνληαη από
ηνλ νξγαληζκό, θαζώο θαη γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξγαζίαο
απηήο ζηε δηνίθεζε
Έθδνζε 1
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15.μη ζςμμόπθυζη
κε εθπιήξσζε κίαο απαίηεζεο
16.οπγανιζμόρ
εηαηξεία, ζσκαηείν, εκπνξηθόο νίθνο, επηρείξεζε, αξρή ή ίδξπκα, ηκήκα ή
ζπλδπαζκόο απηώλ, νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ
ηνκέα, πνπ έρνπλ ίδηεο ιεηηνπξγίεο θαη δηνίθεζε
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Γηα νξγαληζκνύο κε πεξηζζόηεξεο από κηα ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο,
κηα κόλε ιεηηνπξγηθή κνλάδα κπνξεί λα νξηζζεί σο νξγαληζκόο
17.πποληπηική ενέπγεια
ελέξγεηα πξνο εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κίαο πηζαλήο κε ζπκκόξθσζεο
18.ππόλητη πύπανζηρ
ρξήζε δηεξγαζηώλ, πξαθηηθώλ πιηθώλ ή πξντόλησλ κε ηελ νπνία απνθεύγεηαη,
ειαηηώλεηαη ή ειέγρεηαη ε ξύπαλζε θαη ε νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη
αλαθύθισζε,

επεμεξγαζία,

αιιαγέο

δηεξγαζηώλ,

κεραληζκνύο

ειέγρνπ,

απνδνηηθή ρξήζε κέζσλ θαη ππνθαηάζηαησλ πιηθώλ
ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ρα δπλεηηθά νθέιε από ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο πεξηιακβάλνπλ
ηελ

κείσζε

ησλ

αξλεηηθώλ

πεξηβαιινληηθώλ

επηπηώζεσλ,

βειηησκέλε

19.διαδικαζία
ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο γηα λα δηεμαρζεί κία δξαζηεξηόηεηα ή δηεξγαζία
20.καηαγπαθή εγγπάθυν
δηαηππσκέλα επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ή παξνρή ζηνηρείσλ εθηειεζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ
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4. ύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ
Απαιηήζειρ

Γιασείπιζηρ

–

4.1. Γενικά

σήμα 1: Πηνηρεία επηηπρνύο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ πξνηύπνπ ISO 14001:2004 ε εηαηξεία
«ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο έρεη εθαξκόζεη έλα Πύζηεκα
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηύπνπ ISO 14001:2004.
Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πεξηγξάθεηαη ζε κία ζεηξά εγγξάθσλ πνπ
θαινύληαη «Έγγπαθα Σεκμηπίυζηρ ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ
Γιασείπιζηρ», κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή, ε
Γέζκεπζε, νη Πθνπνί γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο.
Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαιπηηθά απαξηίδεηαη από:
α) Δγσειπίδιο Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ: Ξεξηιακβάλεη ηελ Ξεξηβαιινληηθή
Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη δίλεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ
ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινύζεζήο ηνπ.
β) Γιαδικαζίερ / Οδηγίερ Δπγαζίαρ: Ξεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθηεινύληαη,
παξαθνινπζνύληαη, επαιεζεύνληαη θαη αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Έθδνζε 1
Ζκεξνκελία 01-07-2010
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Ρα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απεηθνλίδνληαη ζην αθόινπζν σήμα 1
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δ) Μελέηη Ανάλςζηρ και Αξιολόγηζηρ Πεπιβαλλονηικών Παπαμέηπυν:
Ξεξηγξάθεη όιεο ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο, ηηο επηπηώζεηο
ηνπο, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο.
δ) Ένηςπα: Σξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ
πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, κε
ηα νπνία παξαθνινπζείηαη θαη επαιεζεύεηαη ε εθηέιεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο.
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ε) Απσεία Πεπιβάλλονηορ: Ξαξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
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4.2. Πεπιβαλλονηική Πολιηική
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ πξνηύπνπ, ε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο
«ΗΝΛΗΠ» Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ είλαη
λα θαζηεξώζεη ηελ Ξνιηηηθή ηεο γηα ην Ξεξηβάιινλ θαη λα ζέζεη θαζαξά ηνπο
πεξηβαιινληηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο, αμηνινγώληαο ηηο αλάγθεο
θαη παξέρνληαο ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.

Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή εγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή,
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε όιν ην
πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο αηνκηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, θαη
είλαη δηαζέζηκε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Ζ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ
παξόληνο εγρεηξηδίνπ.
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Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη θαηάιιειε γηα ηε θύζε, ην εύξνο, θαη
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο
θαη ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα ζε νπνηαδήπνηε ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεηηθή
θαη θαλνληζηηθή απαίηεζε. Δπηπιένλ, είλαη ηεθκεξησκέλε, ελώ ε εθαξκνγή ηεο
παξαθνινπζείηαη κέζα από δηαδηθαζίεο αλαζθνπήζεσλ.
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4.3. σεδιαζμόρ
4.3.1. Πεπιβαλλονηικέρ Παπάμεηποι
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.3.1 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη εξεπλήζεη
ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο κε ζθνπό λα εληνπίζεη
πνηεο από απηέο έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ, θαη όπνπ είλαη δπλαηό λα
κεηξεζνύλ απηέο νη επηπηώζεηο. Ρα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο
θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη
Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ (Δ-01.4).
Ζ ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ απνηειεί
έλα παξάγνληα (κεηαμύ άιισλ) ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ
πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα
πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο θαη δξάζεο.

Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ηεο εηαηξείαο
αλαζεσξνύληαη θαη ελεκεξώλνληαη ζαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθήο
Δπηζεώξεζεο Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
4.3.2. Νομοθεηικέρ και άλλερ απαιηήζειρ
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.3.2 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη
αλαγλσξίζεη ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο ζρεηηθνύο θώδηθεο
πξαθηηθήο, νη νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο.
Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη
ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ.
Ζ Γηαδηθαζία Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν
αλαγλώξηζεο θαη ζπιινγήο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ
αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ
ελεκεξσκέλσλ εθδόζεώλ ηνπο.
Ζ Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο λνκνζεζίαο.
Πηελ πεξίπησζε αιιαγώλ ζηε λνκνζεζία νη νπνίεο απαηηνύλ από ηελ εηαηξεία λα
αιιάμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο, νη ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ζα ηξνπνπνηεζνύλ.
4.3.3. κοποί, ηόσοι και Πεπιβαλλονηικά Ππογπάμμαηα Γπάζηρ
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.3.3 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζέζεη
Πθνπνύο θαη Πηόρνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ. Θάζε ρξόλν ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζηε
ζύζθεςε Αλαζθόπεζεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο αλαζθνπεί ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Ξεξηβαιινληηθέο Ξαξακέηξνπο νη νπνίεο πεξηέρνληαη
ζηε Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ θαη
Έθδνζε 1
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Νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
παξακέηξσλ δίλνληαη ζηε Γηαδηθαζία Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε
Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ».
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επηιέγεη πνηεο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ζθνπνί θαη
ζηόρνη γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν.
Κε ζθνπό ηελ επηινγή ησλ Πθνπώλ θαη Πηόρσλ, ε εηαηξεία ιακβάλεη ππόςε:







Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο
Ρε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ
Ρε ζρεηηθή λνκνζεζία
Ρηο απόςεηο ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ
Ζ αλάγθε λα εκπνδηζηεί γεληθά ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
Ρελ αλαγθαηόηεηα / εθηθηόηεηα επηηπρνύο επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ
αληίζηνηρσλ Ξεξηβαιινληηθώλ Πηόρσλ

Γηα θάζε Πθνπό ή Πηόρν ζρεδηάδεηαη έλα Ξξόγξακκα Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο ην
νπνίν αλαθέξεη ην ζθνπό ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο δηαρείξηζεο
ηνπο έξγνπ, ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.

Ζ Γηαδηθαζία Γ-03 «Ξεξηβαιινληηθνί Πθνπνί θαη Πηόρνη» πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ θαη ζρεδηαζκνύ ησλ
Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο.
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Πε θάζε πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ Ξξνγξακκάησλ
Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο.
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4.4. Δθαπμογή και Λειηοςπγία
4.4.1. Πόποι, πόλοι, δομή και εςθύνερ
Ζ εηαηξεία παξέρεη ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ εθαξκνγή,
ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη
πόξνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνύ, ηελ ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ ηερλνινγία θαη ρξεκαηνδνηηθνύο
πόξνπο.
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.4.1 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζαθέο θαη
μεθάζαξν νξγαλόγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ.
Όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ελεκεξσζεί επαξθώο ζρεηηθά κε ην
νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα είλαη ζαθέο ηη θαη από πνηόλ εθηειείηαη.

Ζ εηαηξεία νξίδεη έλαλ εθπξόζσπν ηεο δηνίθεζεο γηα ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο (πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο – ΓΞ) πνπ έρεη ππεπζπλόηεηα
θαη δηθαηνδνζία λα βεβαηώλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ΔΛ ISO 14001:2004
εθαξκόδνληαη θαη δηαηεξνύληαη ζηελ εηαηξεία.
Ρν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κέζσλ (νηθνλνκηθνί πόξνη, ηερλνινγία θιπ)
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΞΓ (πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα όια ηα ζπζηήκαηα ηεο
εηαηξείαο) γηα ηελ επηζεώξεζε θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.
4.4.2. Δκπαίδεςζη, Δςαιζθηηοποίηζη και Δπάπκεια
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.4.2 ηνπ πξνηύπνπ, όιν ην ππάξρνλ
πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη νη λένη εξγαδόκελνη ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
πεξηβάιινληνο ε νπνία πεξηιακβάλεη:




Ρελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή
Ρηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξείαο
Δηζαγσγή ζην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο

Θάζε εξγαδόκελνο εθπαηδεύεηαη ζρεηηθά κε:




ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία ηνπ
ηπρόλ Πρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Ππκβάλησλ
ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο παξέθθιηζεο από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηνπο αθνξνύλ

Πηελ πεξίπησζε εξγαζηώλ πνπ είλαη δπλαηό νη δξαζηεξηόηεηά ηνπο λα πξνθαιεί
ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηινγή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ.
Έθδνζε 1
Ζκεξνκελία 01-07-2010
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Γηα θάζε ζέζε ππεπζύλνπ πνπ ππάξρεη ζην νξγαλόγξακκα έρνπλ δηαηππσζεί νη
ππεπζπλόηεηεο πνπ αθνξνύλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηε Γ-04 «Νξγάλσζε θαη
πεπζπλόηεηεο».
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Πηε Γηαδηθαζία Γ-05 «Γηαρείξηζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ» πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο
επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία κε ζθνπό ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
4.4.3. Δπικοινυνία
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.4.3 ηνπ πξνηύπνπ, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη
πινπνηεζεί δηαδηθαζίεο κε ζθνπό ηελ παξαιαβή, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ
αληαπόθξηζε ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο από εμσηεξηθέο πεγέο ζε ζέκαηα
πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ παξαπόλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ
γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηξίηνπο.
Νη απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θνηλνπνηνύληαη ζην
πξνζσπηθό κέζσ ησλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γηαδηθαζηώλ / Νδεγηώλ
Δξγαζίαο πνπ ηνπο αθνξνύλ.

Ζ Γηαδηθαζία Γ-06 «Δπηθνηλσλία» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ.
4.4.4. Σεκμηπίυζη ηος ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ
Όπσο έρεη παξαπάλσ πεξηγξαθεί ζην παξόλ εγρεηξίδην θαη όπσο απαηηείηαη από ηελ
παξάγξαθν 4.4.4 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία ΗΝΛΗΠ Μελνδνρεηαθέο θαη Ρνπξηζηηθέο
Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. έρεη αλαπηύμεη έλα Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν
απνηειείηαη από:



Δγρεηξίδην Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
Γηαδηθαζίεο / Νδεγίεο Δξγαζίαο

θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα:




Κειέηε Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ
Έληππα
Αξρεία Ξεξηβάιινληνο

4.4.5. Έλεγσορ Δγγπάθυν
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.4.5 ηνπ πξνηύπνπ, ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη
θαη πινπνηήζεη δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο (Γηαδηθαζία Γ-07 «Έιεγρνο Δγγξάθσλ») έηζη ώζηε:





λα κπνξνύλ λα εληνπίδνληαη
λα αλαζεσξνύληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη όηαλ είλαη απαξαίηεην
λα εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο
λα απνκαθξύλνληαη ηα άθπξα έγγξαθα από ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο

Έθδνζε 1
Ζκεξνκελία 01-07-2010
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Νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ απαηηεί άκεζε πξνζνρή,
θνηλνπνηείηαη άκεζα ζην πξνζσπηθό κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσο ηεο εηαηξείαο.
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4.4.6. Δπισειπηζιακόρ Έλεγσορ
Όπσο απαηηείηαη από ηελ παξάγξαθν 4.4.6 ηνπ πξνηύπνπ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκόζεη ε
εηαηξεία, ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηεο
λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ
παξακέηξσλ θαη ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο γηα ην πεξηβάιινλ.
Έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαζώο θαη θξηηήξηα
ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ θαηαζηάζεηο ηέηνηεο,
πνπ εάλ δελ ηεξεζνύλ ζπζηεκαηηθά ζα παξαηεξεζνύλ απνθιίζεηο από ηελ πνιηηηθή
θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηεο.
Δπηπιένλ, έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεξεί δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εληνπηζκέλεο
ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο ησλ αγαζώλ, εμνπιηζκνύ θαη ππεξεζηώλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εηαηξεία, θαη θνηλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
απαηηήζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο.

Γ-01 «Δληνπηζκόο θαη Αμηνιόγεζε Ξεξηβαιινληηθώλ Ξαξακέηξσλ»
Γ-02 «Ξαξαθνινύζεζε Λνκνζεζίαο»
Γ-08 «Γηαρείξηζε Απνβιήησλ»
Γ-09 «Απνζήθεπζε θαη Θαζαξηόηεηα»
Γ-10 «Ππληήξεζε»
Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα»
4.4.7. Δηοιμόηηηα και Ανηαπόκπιζη ζε Έκηακηα Πεπιζηαηικά
Ζ εηαηξεία εθαξκόδεη ηα θαηάιιεια Πρέδηα Ξξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ
πεξηζηαηηθώλ ώζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά όιεο ηηο θαηαζηάζεηο κε
θαλνληθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο.
Παλ επείγνληα (έθηαθηα) πεξηζηαηηθά ζεσξνύληαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ηελ παξέθθιηζε από ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ζνβαξέο
επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ν πεύζπλνο Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο εμεηάδεη
ζπζηεκαηηθά όια ηα ελδερόκελα παξνπζίαζεο θαζώο θαη πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο
εθδήισζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ αλά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα. Δπίζεο
θαηαξηίδεη όπνπ απαηηείηαη σέδια Ππόλητηρ και Ανηιμεηώπιζηρ Δκηάκηυν
Αναγκών, ηα νπνία εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή.
Ν .Ξ.Γ. έρεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ. Έρεη ηελ επζύλε
πινπνίεζεο αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο ησλ Πρεδίσλ Ξξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ, επηιέγεη ηνλ πεύζπλν Δθαξκνγήο Πρεδίνπ θαη δηαηεξεί ηα
ζρεηηθά αξρεία Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Ξεξηζηαηηθώλ.
Έθδνζε 1
Ζκεξνκελία 01-07-2010
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Νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ
ηεο εηαηξείαο:
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Πηελ Γηαδηθαζία Γ-11 «Έθηαθηα Ππκβάληα» αλαθέξνληαη ηξόπνη ειέγρνπ έθηαθησλ
ζπκβάλησλ θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζήο ηνπο.
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4.5. Έλεγσορ
4.5.1. Παπακολούθηζη και Μέηπηζη
Γηα λα δηελεξγείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ειεγρόκελν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν
θαη λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ, έρεη θαζνξηζηεί πνηεο παξάκεηξνη
ζα παξαθνινπζνύληαη κέζα από ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο.
Ππγθεθξηκέλα παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη λεξνύ θαη θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο απηώλ. Δπηπιένλ θαζνξίδεηαη
ε πξόνδνο πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Γξάζεο,
αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζην έληππν Δ-12.1 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε».
Ρν εκπιεθόκελν πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη θαη θαηαξηίδεηαη ζηελ παξαθνινύζεζε

Ζ Γηαδηθαζία Γ-12 «Ξαξαθνινύζεζε θαη Κέηξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.
4.5.2. Αξιολόγηζη ςμμόπθυζηρ
Πύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνο ζπκκόξθσζε, ε εηαηξεία θαζηεξώλεη θαη
δηαηεξεί δηαδηθαζία γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο
εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο (Γ-02 «Έιεγρνο Λνκνζεζίαο»).
Ζ εηαηξεία πξέπεη λα αμηνινγεί ηε ζπκκόξθσζε ηνπ θαη πξνο ηηο ππόινηπεο
απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη. Ζ αμηνιόγεζε απηή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ
αμηνιόγεζε πνπ αθνξά ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ή λα θαζηεξώζεη μερσξηζηή
δηαδηθαζία.
Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ηεξνύληαη αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πεξηνδηθήο αμηνιόγεζεο.
4.5.3. Μη ςμμόπθυζη, Γιοπθυηική και Πποληπηική Δνέπγεια
Θάζε κε ζπκκόξθσζε ή πεξηβαιινληηθό πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη θαη εξεπλάηαη,
ιακβάλνληαη ελέξγεηεο ειέγρνπ ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, θαη όηαλ
είλαη απαξαίηεην δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ιακβάλνληαη κε ζθνπό ηελ
απνθπγή επαλεκθάληζήο ηνπ.
Όπνπ είλαη
απαξαίηεην, νη
δηαδηθαζίεο
ηξνπνπνηνύληαη.
Ζ Γηαδηθαζία Γ-13 «Ξεξηβαιινληηθά Γεγνλόηα – Γηνξζσηηθέο θαη Ξξνιεπηηθέο
Δλέξγεηεο» πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ εκθαληδόκελσλ πεξηβαιινληηθώλ
ζπκβάλησλ, ησλ αλαθνξώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο από ηξίηνπο θαη ηηο
δηνξζσηηθέο / πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ηεο επαλεκθάληζήο ηνπ.
Έθδνζε 1
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απηώλ.
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4.5.4. Απσεία
Ρν Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απαηηεί γηα δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
πνπ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ εγγξάθσλ θάζε ελέξγεηαο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηα ιεγόκελα Αξρεία
Ξεξηβάιινληνο.
Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξώζεη κεζόδνπο γηα ηελ ζπιινγή, ηαμηλόκεζε, αξρεηνζέηεζε,
δηαηήξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αξρείσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο.
Ν ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θάπνηνπ αξρείνπ θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη:
Ρελ νξζή αξρεηνζέηεζε όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηεινύλ ην
αξρείν, ζε θαθέινπο όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία όπσο θσδηθό
θαη πεξηγξαθή εγγξάθνπ, εκεξνκελία αξρεηνζέηεζεο, απαηηνύκελνο
ρξόλνο δηαηήξεζεο θάζε αξρείνπ, εκεξνκελία θαηαζηξνθήο
 Ρελ αθεξαηόηεηαο ηεο θύιαμεο
 Ρνλ εύθνιν εληνπηζκό (εύθνιε πξόζβαζε, αιθαβεηηθή θαηάηαμε ησλ
θαθέισλ)
Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ εληύπσλ θάζε ελέξγεηαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα θάπνην
ρξνληθό δηάζηεκα εμππεξεηνύλ:




Ρελ ιήςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ
Ρνλ έιεγρν ηεο Ξιεξόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ππζηήκαηνο
Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
Ρελ αλαζθόπεζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έγηλαλ γηα
αληηκεηώπηζε παξεκθεξώλ πεξηπηώζεσλ κε ζπκκόξθσζεο

Ζ πξόζβαζε ζηα Αξρεία Ξεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή από ην πξνζσπηθό ηεο
εηαηξείαο θαηόπηλ γξαπηήο έγθξηζεο από ηνλ πεύζπλν Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο.
Αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεξνύληαη ζε εθεδξηθά αληίηππα.
Ζ Γηαδηθαζία Γ-14 «Έιεγρνο
ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.

Αξρείσλ»

αλαθέξεηαη

ζηηο

απαηηήζεηο

ηεο

4.5.5. Δπιθεώπηζη ςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ
Ζ εηαηξεία δηεμάγεη ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εζσηεξηθέο
επηζεσξήζεηο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αιιά
θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Νη εζσηεξηθέο
επηζεσξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη θαηά
πόζνλ ην Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο:





ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Ξξνηύπνπ ISO 14001:2004
εθαξκόδεηαη πιήξσο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ
παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπλερή βειηίσζε
θάλεη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ
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Θαηά ηνλ έιεγρν εμεηάδνληαη θπξίσο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε:







κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο
κε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ
εμνπιηζκνύ
κε ηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ
κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ εθαξκνδόκελνπ
Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ
κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο απηνύ

Ζ Γηαδηθαζία Γ-15 «Δζσηεξηθή Δπηζεώξεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.

Ζ Γηαδηθαζία Γ-16 «Αλαζθόπεζε από ηε Γηνίθεζε» αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.
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4.5.6. Αναζκόπηζη από ηη Γιοίκηζη
Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο αλαζθνπεί ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ην
Πύζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδόκελε
θαηαιιειόηεηα ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζπγθαιεί
ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα ζπζθέςεηο ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο.
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