Ind 2
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περιγραφή
Ο δείκτης εκφράζει των αριθμό των μονάδων της περιοχής ευθύνης του ΟΡΘ, στις
οποίες έχει εγκατασταθεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Σημασία του δείκτη
Ο δείκτης Ind 2 καταγράφει τις μονάδες με εγκατεστημένο Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και παρουσιάζει την τάση αύξησης ή μείωσής τους
στην ΕΠΘ. Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποσκοπεί στη συνεχή
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των μονάδων μέσα από την οργάνωση ενός
εσωτερικού μηχανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο διασφαλίζει
(α) συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, (β) επίτευξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής και (γ) προστασία του περιβάλλοντος σε ισορροπία με τις
κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες της μονάδας.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Ο αριθμός των μονάδων με εγκατεστημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
υπολογίζεται από δημοσιευμένα μητρώα των οργανισμών πιστοποίησης για τα έτη
που έχουν εκδοθεί. Από τα μητρώα των οργανισμών πιστοποίησης γίνεται άθροιση
των καταγραφών για τις μονάδες με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Πορεία του δείκτη
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, οι μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης
που έχουν εγκατεστημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και έχουν
πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ήταν 3 το 1999, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σε 8 το
2006. Η αύξηση των πιστοποιήσεων στο χρονικό αυτό διάστημα μπορεί ποσοστιαία
να είναι μεγάλη, ωστόσο ο αριθμός των πιστοποιημένων μονάδων εξακολουθεί να
είναι σχετικά μικρός.
Αντίστοιχα, οι βιομηχανικές μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης που έχουν
πιστοποιηθεί κατά EMAS είναι 7 για το έτος 2007. Στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας, οι μονάδες που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS για το ίδιο έτος
αναφοράς είναι συνολικά 58. Οι επιχειρήσεις που έχουν ως έδρα την ΕΠΘ
αντιστοιχούν επομένως σε ποσοστό 12% του συνόλου των μονάδων με
εγκατεστημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Όπως είναι αναμενόμενο, οι
περισσότερες μονάδες που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS έχουν έδρα την Ευρύτερη
Περιοχή της Αθήνας και τη Στερεά Ελλάδα, καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται σε 40
(ποσοστό της τάξης του 70% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων).

Όσον αφορά στην πιστοποίηση κατά ISO 14001 που αποτελεί το πλέον διαδεδομένο
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέχρι και τον μήνα Ιούνιο του έτους 2008,
έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 25 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι εν λόγω
πιστοποιήσεις αναφέρονται στα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από 4 ιδιωτικές
εταιρίες πιστοποίησης και πιο συγκεκριμένα τις εταιρίες «Bureau Veritas», «QMS
CERT», «ΤÜV Austria Hellas» και «ΤÜV Hellas».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τιμή του δείκτη Ind 2 δίνεται κατά προσέγγιση,
καθώς ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων μονάδων στην ΕΠΘ είναι άγνωστος
από τη στιγμή που η κάθε εταιρία ή επιχείρηση μπορεί να πιστοποιηθεί από
οποιονδήποτε φορέα πιστοποίησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση του
καταλόγου των πιστοποιήσεων από τον εν λόγω φορέα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί
ότι οι ιδιωτικές εταιρίες που παραχώρησαν στοιχεία πιστοποιήσεων, καταλαμβάνουν
το μεγαλύτερο μερίδιο της σχετικής αγοράς στην Ελλάδα.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι
αποσπασματικά και η σχετική πληροφορία δεν είναι συμβατή μεταξύ των διαφόρων
διαθέσιμων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επομένως, με δεδομένη και
τη σημασία του τομέα της βιομηχανίας στη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε
μια αστική περιοχή όπως είναι αυτή της ΕΠΘ, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση
της διαχρονικής πορείας των τιμών του δείκτη για τη στενή παρακολούθηση της
βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής.

