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 ISO 14001:2015
Ανάπτυξης & Διαχείρισης 

Περιβαλλοντικού Συστήματος
 

 ISO 14064 
Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου 

 

για ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη

Το ISO 14001:2015, είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Ενέργειας και έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας των ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα

 Το ISO 14001:2015 βοηθά κάθε Φορέα Δημοσίου & Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως
μεγέθους, τύπου και φύσης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την περιβαλλοντική
διαχείριση που εφαρμόζει, τα οποία παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τους
πολίτες.    
  Το ISO 14001 είναι το διεθνές πρότυπο που συμβάλλει αποτελεσματικά στην υποστήριξη της
περιβαλλοντικής διαχείρισης κυρίως όμως στην  αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που οφείλεται
σε μέγιστο βαθμό στα αέρια του θερμοκηπίου(GHG). 
   Σημαντικό εργαλείο αλλά και απαίτηση του Εθνικού Περιβαλλοντικού Νόμου για τη διαχείριση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) και την αναφορά των εκπομπών αυτών από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή του Προτύπου ISO 14064-Ανθρακικό Αποτύπωμα, το οποίο
παρέχει λεπτομέρειες για τις αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση
και την έκθεση των αεριών του θερμοκηπίου ενός οργανισμού.
     Το Πρότυπο ISO 14064 είναι απαραίτητο για τον αποτελεσματικό υπολογισμό και την ορθή έκθεση
των αερίων του θερμοκηπίου καλύπτοντας αποτελεσματικά την αντίστοιχη νομοθετική απαίτηση του
Εθνικού Περιβαλλοντικού Νόμου.
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Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν 
το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

Επίτευξη νομικής συμμόρφωσης, καθώς η επαλήθευση Εκπομπών Αέριων Θερμοκηπίου αποτελεί νομική απαίτηση
από τον Εθνικό περιβαλλοντικό Νόμο
Αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος του οργανισμού και δυνατοτήτων μείωσής του
Αναγνώριση δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού
Παρουσίαση αξιόπιστων δεδομένων
Αύξηση της περιβαλλοντικής & ενεργειακής συνείδησης του προσωπικού του οργανισμού & της τοπικής κοινωνίας
Βελτίωση της εικόνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες, την τοπική κοινωνία και την Πολιτεία
Δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τοπικές δράσεις 

 Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος ISO 14064 περιλαμβάνουν:

Η Forum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου για την :
     Μελέτη Ανάπτυξης των Συστημάτων Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων σύμφωνα με το    
     ISO 14064 στους ΟΤΑ & Οργανισμούς Δημοσίου
     Εναρμόνιση των υπαρχόντων συστημάτων με το νέο Πρότυπο 
     Συνεχής παρακολούθηση εφαρμογής του Προτύπου Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων
     Εκπαίδευση στην εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του ISO 14064

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, όπως διαχείριση ενέργειας, απόβλητα, αέριοι ρύποι κ.λπ.
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς.
Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων για την βελτίωση του περιβάλλοντος
Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους
Ικανοποίηση περιβαλλοντικών ανησυχιών των πολιτών
Βελτίωση της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία για θέματα περιβάλλοντος
Προβολή του ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

     Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος ISO 14001 περιλαμβάνουν:

    Το Πρότυπο ISO 14001 είναι αυτό στο οποίο βασίστηκε η παγκόσμια δράση του ΟΗΕ με την ανάπτυξη των 17 στόχων για τη
Βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα να είναι το σημαντικότερο πρότυπο για την επίτευξη των στόχων αυτών και τη βιωσιμότητα του
πλανήτη μας.

Η Forum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου για την :
     Μελέτη Ανάπτυξης των Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας ISO 14001 στους
     ΟΤΑ & Οργανισμούς Δημοσίου 
     Εναρμόνιση των υπαρχόντων συστημάτων με το νέο Πρότυπο 
     Συνεχής παρακολούθηση εφαρμογής του Προτύπου Διαχείρισης 
     Ενέργειας και ενημέρωση προς την Διοίκηση
     Εκπαίδευση στην εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του ISO 14001:2015


