ISO 14001
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Το ISO 14001 αποτελεί το πιο διαδεδομένο Διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση των
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Στόχος της εφαρμογής είναι η οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση,
με παράλληλη κάλυψη των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων ή τις γενικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή τις γενικές υποχρεώσεις όπως
ισχύουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Το ISO 14001 είναι ένα γενικό πρότυπο το οποίο μπορεί να
προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα
από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Οφέλη επιχείρησης από την ύπαρξη
τεκμηριωμένου ΣΠΔ (ISO 14001):
✓ Δυνατότητα βελτίωσης και αποδοτικότερης χρήσης της
ενέργειας, των φυσικών πόρων και αξιοποίηση
αποβλήτων, δράσεις που οδηγούν στη μείωση του
κόστους λειτουργίας της εταιρείας
✓ Συνεισφορά στην σταδιακή ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης σε όλο το προσωπικό και τη διοίκηση
✓ Βελτίωση των οργανωτικών δομών
✓ Εντοπισμός αδύναμων σημείων και εφαρμογή μεθόδων για
συνεχή βελτίωση
✓ Εξασφάλιση της τήρησης των νομοθετικών και άλλων
απαιτήσεων με δυνατότητα τεκμηρίωσης της
συμμόρφωσης προς τις αρμόδιες αρχές και όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
✓ Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού και
δημιουργία προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον
✓ Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing του
οργανισμού
✓ Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών. Δυνατότητα χρήσης
πιστοποίησης ως υποστηρικτικό μέσο εισόδου σε αγορές
και διαγωνισμούς

Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC:
-

Αξιολόγηση υφιστάμενου επιπέδου
οργάνωσης και υποδομών

-

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την
αξιοποίηση ευκαιριών οργάνωσης και
βελτίωσης

-

Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων
(Εγχειριδίου, Διαδικασιών, έντυπων)

-

Εκπαίδευση προσωπικού

-

Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του
ISO 14001

-

Εσωτερική επιθεώρηση όλων των
διαδικασιών

-

Υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης

-

Παρακολούθηση και υποστήριξη
συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις
υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική
πιστοποίηση

-

Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα
σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση:
IDEC A.E. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, Πειραιάς - Τηλ. κέντρο: 210 4286227 - e-mail: info@idec.gr,
www.idec.gr

