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Την 1η  Ιουλίου 2020 θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι όλοι αναλαμβάνουν ευθύνη για τους 
κινδύνους που θέτουν στο περιβάλλον. Το γενικό περιβαλλοντικό καθήκον (GED) [general environmental duty - (GED)] ισχύει για όλους 
τους κατοίκους της Βικτώριας. Σύμφωνα με το GED, πρέπει να κατανοήσουμε και να μειώσουμε τους κινδύνους μας για την υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον μέσω της ρύπανσης και των αποβλήτων. Το GED υποστηρίζει τους στόχους του Νόμου περί 
Προστασίας του Περιβάλλοντος 2017 (ο Νόμος) [Environment Protection Act 2017 (the Act)]. 

Θα συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουμε να κατανοήσουν πώς θα πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Θα παρέχουμε 
καθοδήγηση, συμβουλές και άλλη υποστήριξη. 

Για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις με το GED πρέπει: 

• να λάβουν πρακτικά βήματα 

• να χρησιμοποιούν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές εργασίας. 

 

Εργασία βάσει του GED 

Bάσει του GED οι περισσότερες επιχειρήσεις δε θα χρειαστούν να κάνουν τίποτα διαφορετικό. Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν ήδη 
καλές πρακτικές διαχείρισης που τις βοηθούν να συμμορφώνονται με το GED. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν: 

• συμμόρφωση με τις ευθύνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

• συμμόρφωση με πρότυπα κλάδου 

• χρήση των καλύτερων πρακτικών διαχείρισης του κλάδου 

• συμμόρφωση με άλλους νόμους που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

Απλά το GED καθιστά σαφές ότι πρέπει να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας για να μειώσετε τυχόν κινδύνους για το 
περιβάλλον. 

Εάν δεν σας είναι σαφές τι πρέπει να κάνετε για την προστασία του περιβάλλοντος, το GED μπορεί να σας βοηθήσει. Το GED σας δίνει, 
και σ’ εμάς, ένα σαφές πλαίσιο να ακολουθήσετε για να κατανοήσετε τους κινδύνους και να λάβετε μέτρα τους μειώσετε. 

Για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν πράττουν το σωστό, ο Νόμος καθιστά σαφείς τις υποχρεώσεις τους. Επίσης μας δίνει τα εργαλεία 
για να τις βρούμε και να τις συμμορφώσουμε. Με τον τρόπο αυτό θα εξισωθούν οι συνθήκες λειτουργίας για όλους. 

Τι είναι το GED; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός: «Ένα άτομο που ασκεί μια δραστηριότητα που μπορεί να 
προκαλέσει κινδύνους βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή στο 
περιβάλλον από ρύπανση ή απόβλητα, πρέπει να ελαχιστοποιήσει 
τους κινδύνους αυτούς, στο βαθμό που είναι λογικά δυνατό.» 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:  
www.epa.vic.gov.au 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 

Κατευθυντήριες γραμμές κλάδου: 

www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 

  

Μετάβαση στους νέους νόμους: 

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 

Κατανόηση των νέων νόμων: 
engagement@epa.vic.gov.au 

Λογικά δυνατό σημαίνει τοποθέτηση ελέγχων για τη διαχείριση του 
κινδύνου που είναι ίσοι με τον κίνδυνο. 

Σχετίζεται με την πιθανότητα να συμβεί βλάβη και τις πιθανές επιπτώσεις 
της βλάβης στο περιβάλλον. Αφορά επίσης: 

• ποιοι έλεγχοι είναι διαθέσιμοι 

• πόσο κοστίζουν 

• τι γνωρίζουν συνήθως οι επιχειρήσεις για τον κίνδυνο, αυτό 
ονομάζεται «επίπεδο γνώσεων» 

• ποιες είναι οι επιλογές τους για να την ελέγξουν. 

 

https://www.epa.vic.gov.au/about-us/response-to-epa-inquiry/environment-protection-amendment-act-2018
http://epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/newlaws
mailto:engagement@epa.vic.gov.au
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Κατανόηση του επιπέδου γνώσεων  

Το επίπεδο γνώσεων περιγράφει τι γνωρίζουν ή θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τη βλάβη ή τους κινδύνους βλάβης 
στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Περιγράφει επίσης τι γνωρίζουν σχετικά με τους ελέγχους που μπορούν να απαλλάξουν 
ή να μειώσουν αυτούς τους κινδύνους. 
 
Βάσει του GED, πρέπει να γνωρίζετε για τους κινδύνους που δύνανται να περιέχουν οι δραστηριότητες σας και πώς να τους μειώσετε. 
 
Για να αποκτήσετε αυτές τις γνώσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αξιόπιστες και φερέγγυες πηγές. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις 
πληροφορίες μέσω: 

• της επιχείρησης και του κλάδου σας 

• ρυθμιστικών αρχών και κυβερνητικών υπηρεσιών 

• ανεξάρτητων οργανισμών. 

Οι γνώσεις των επιχειρήσεων και του κλάδου δύνανται να περιλαμβάνουν: 

• επιχειρηματικά έγγραφα και διαδικασίες για την ασφαλή διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

• εγχειρίδια και πληροφορίες από προμηθευτές και εργολάβους 

• φύλλα δεδομένων ασφαλείας και επισήμανσης 

• οδηγίες κατασκευαστών για την ασφαλή χρήση προϊόντων 

• εκπαίδευση τρόπου χρήσης εξοπλισμού 

• ρυθμίσεις συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλομένων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

• έγγραφα, εγχειρίδια και οδηγίες από κλαδικές ενώσεις και κεντρικούς φορείς. 

Γνώσεις από ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες από την EPA και άλλες κυβερνητικές αρχές (περιλαμβανομένων των 
Sustainability Victoria και WorkSafe) μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• οδηγούς και τεχνικές σημειώσεις 

• αποφάσεις σχετικά με συμμόρφωση και αποτελέσματα αναγκαστικής εκτέλεσης 

• συμβουλές (περιλαμβανομένων συμβουλών που παρέχονται ειδικά στην επιχείρησή σας). 

Οι γνώσεις των ανεξάρτητων οργανισμών δύνανται να περιλαμβάνουν εκθέσεις από οργανισμούς όπως: 

• Πρότυπα Αυστραλίας [Standards Australia] 

• πανεπιστήμια 

• περιβαλλοντικούς μηχανικούς 

Το επίπεδο γνώσεων θα αλλάξει καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, συστήματα και διαδικασίες ή όταν υπάρχει νέος κίνδυνος. 

 

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στο επίπεδο γνώσεων  

Θα συνεργαστούμε με τους κλάδους για να αναπτύξουμε 
οδηγούς ώστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και 
να ελέγξουν τους κινδύνους. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: 

• παροχή πληροφοριών σχετικά με σημαντικά 
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα υγείας 

• υποστήριξη πρωτοβουλιών όπου η καθοδήγηση μπορεί 
να είναι χρήσιμη για την επιμόρφωση των επιχειρήσεων 
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς 

• επιμόρφωση των επιχειρήσεων αν μέλη του κλάδου δε 
συμμορφώνονται σοβαρά ή επανειλημμένα. 

 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ένωση του κλάδου 
σας. 

 

 

 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες πώς να διαχειριστείτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σας 

 
epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 

 
 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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