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ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS 

 

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS – Eco 
Management and Audit Scheme) αποτελεί εθελοντικό σύστημα για εταιρείες και 

άλλους φορείς που δεσμεύονται να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη 

διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

 



…..ανασκόπηση 

» 1836/93  - ο πρώτος κανονισμός  του EMAS εισήχθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1993 ως 

εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής που επινοήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα βήμα προς την 
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης . Το  πεδίο εφαρμογής του αρχικά περιοριζόταν σε εταιρείες 
του βιομηχανικού τομέα. 
 
» ΕΚ /761/2001  («EMAS II») - Το 2001 εκδόθηκε ο αναθεωρημένος κανονισμός. Επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του EMAS σε όλους τους κλάδους των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, καθώς και η ενσωμάτωση του διεθνούς συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του προτύπου EN ISO 14001. 
 
» ΕΚ /1221/2009  («EMAS III")  - Το 2009, ο κανονισμός EMAS αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε για 
δεύτερη φορά. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιανουαρίου 2010. 
 
»  Ν. 10(Ι)/2012  - Ο Κανονισμός της ΕΕ υιοθετείται μέσω της εθνικής νομοθεσίας (εναρμόνιση) και 
συγκεκριμένα τον «περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και Οικολογικού Ελέγχου» Νόμο 2012. 

 



ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ EMAS 

• Το EMAS έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα 
τους. 

• Η καταχώριση στο μητρώο EMAS επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναδείξει τις 
ρυθμιστικές αρχές της και τη δέσμευση της για διαχείριση και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.  

• Το λογότυπο του EMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μάρκετινγκ και πωλήσεων, 
προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας εταιρείας. 

• Η εύκολη μεθοδολογία του Συστήματος επιτρέπει την εισαγωγή του σε όλους τους τομείς 
και μεγέθη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακόμα 
και αν μια επιχείρηση διαθέτει ελάχιστους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ή 
περιορισμένη εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη επί του θέματος.  

 



ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EMAS ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 



ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕXΟΥΝ ΣΤΟ EMAS 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EMAS 



ΚΟΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EMAS 

• Πάγια έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα εγκατάστασης και 
επαλήθευσης του συστήματος  

• Εξωτερικά κόστη για τυχόν πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για 
εφαρμογή του συστήματος 

• Εσωτερικά κόστη από την εφαρμογή του συστήματος από το προσωπικό 

• Κόστος εφαρμογής των μέτρων του συστήματος, π.χ. για εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού, διαχείριση αποβλήτων, κτλ 



ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EMAS 



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EMAS 

• Για να καταχωρηθεί στο μητρώο EMAS ένας οργανισμός πρέπει: 
• Να διενεργήσει περιβαλλοντική ανασκόπηση των περιβαλλοντικών πτυχών 
• Να αναπτύξει και να εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με 

βάση τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής ανασκόπησης 
• Να διενεργήσει εσωτερικό έλεγχο 
• Να συντάξει περιβαλλοντική δήλωση  

• Η αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση, το ΣΠΔ, η διαδικασία ελέγχου και η 
εφαρμογή της, και η περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να έχουν επαληθευτεί 
από διαπιστευμένο επαληθευτή περιβάλλοντος, ο οποίος πρέπει να 
επικυρώσει την περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού.  

  



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EMAS 

  
Περιβαλλοντική ανασκόπηση 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Γενικές απαιτήσεις 
Περιβαλλοντική πολιτική 

Προγραμματισμός 
Εφαρμογή και λειτουργία 

Έλεγχος των απαιτήσεων που ισχύουν 

Εσωτερικός έλεγχος και ανασκόπηση από τη διοίκηση 

Καταχώριση: Τμήμα Περιβάλλοντος 

Επαλήθευση και επικύρωση 

Περιβαλλοντική δήλωση EMAS 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

• Κάθε τριετία ο καταχωρημένος οργανισμός πρέπει: 

• Να μεριμνά για την επαλήθευση του ΣΠΔ και του προγράμματος ελέγχου 

• Να συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση και να φροντίζει για την επικύρωση της 

• Να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος έντυπο αίτησης καταχώρησης 

• Στα ενδιάμεσα έτη, ο οργανισμός οφείλει: 

• Να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της νομικής 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου  

• Να επικαιροποιεί την περιβαλλοντική δήλωση, η οποία να επικυρώνεται από 
επαληθευτή 

• Να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος την επικυρωμένη δήλωση μαζί με το 
έντυπο υποβολής αίτησης 

 



ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

Παρέκκλιση σε μικρούς οργανισμούς 

• Παρέκκλιση στη συχνότητα ανανέωσης της καταχώρισης μπορεί να δοθεί 
στην περίπτωση που ο επαληθευτής επιβεβαιώσει ότι: 

• Δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή σημαντικά 
τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα στα οποία συμβάλει ο οργανισμός 

• Δεν έχουν προγραμματιστεί ουσιαστικές αλλαγές  

• Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται μη επικυρωμένη 
επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση στα ενδιάμεσα έτη 

 



ΛΟΓΟΤΥΠΟ EMAS 

Χρήση του λογότυπου EMAS 

• Το λογότυπο του EMAS μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από 
καταχωρημένους οργανισμούς και μόνο για όσο διάστημα ισχύει η 
καταχώρηση τους. 

• Το λογότυπο πρέπει να φέρει τον αριθμό καταχώρισης του οργανισμού και να 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται 
στον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ. 

• Το λογότυπο δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα ή τις συσκευασίες τους. 

• Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που δημοσιεύονται από τον οργανισμό 
μπορούν να φέρουν το λογότυπο υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές 
παραπέμπουν στην πιο πρόσφατη περιβαλλοντική δήλωση από την οποία 
προέρχονται και έχουν επικυρωθεί από επαληθευτή. 

 



EMAS – Σχέδιο Χορηγιών 

• Για σκοπούς προώθησης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, εφαρμόζει ειδικό Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για 
την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS. Το 
Σχέδιο, αφορά την παροχή χορηγιών με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 
σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν 
να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

  

  



EMAS – Σχέδιο Χορηγιών 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ EMAS (Ευρώ) 

1.   
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή 

του Σ.Π.Δ. 
Μέχρι 2000 

1.   
Δαπάνες επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής 

Δήλωσης κατά EMAS. 
Μέχρι 500 

1.   ΣΥΝΟΛΟ Μέχρι 2500 

1.   
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS (συμπεριλαμβάνεται 

και η επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος). 
Μέχρι 500 

Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή 
υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος 
και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης. Το μέγιστο ύψος της χορηγίας 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 



ΛΟΓΟΤΥΠΟ EMAS 

 • Στην Κύπρο υπάρχουν καταχωρημένοι 85 
οργανισμοί/επιχειρήσεις. Από τις 85 καταχωρήσεις μόνον οι 
δύο είναι δημόσιοι οργανισμοί. 

 

• Στρατόπεδο Καλμπουρτζή στον Δελίκηπο. 

• Τμήμα Περιβάλλοντος (Αρμόδιος Φορέας) 

 

 





 
BRAVER LIFE 15 ENV/IT/000509  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος στηρίζει το έργο LIFE BRAVER (LIFE15-ENV/IT/000509) στο οποίο συμμετέχει ως 

εταίρος από την Κύπρο η εταιρεία Συμβούλων ENVITECH (Environmental Technology) Ltd και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Συμμετέχουν: Ιταλία, Τσεχία, Σλοβενία, Ισπανία , Κύπρος και όλα τα Τμήματα Περιβάλλοντος των χωρών που 

συμμετέχουν, ως υποστηρικτές. 1/10/2016  -  30/9/2019. 

 

Στόχοι:  

• Ενισχύσει της νομοθετικές ελάφρυνσης για  τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει το EMAS 

• Εντάξει το EMAS σε περισσότερα νομοθετήματα για να γίνει ποιο γνωστό 

• Να υιοθετηθεί ως μια μέθοδος εντοπισμού και καταγραφής περιβαλλοντικών ζητημάτων 

• Να αυξήσει τα κίνητρα στις SMEs 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

   

 Ευχαριστώ !!!  

Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία 
Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Τηλ: 22408923 
Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf 
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