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Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015 εισάγει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την
προηγούμενη έκδοση του προτύπου ISO 14001:2004 και αναμένεται ότι θα επηρεάσει
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία
από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) προκειμένου το πρότυπο να προσαρμοστεί
καταλληλότερα σε μια παγκόσμια αγορά που τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλάζει αλλά
και για να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις του αντικατοπτρίζουν συνεχώς τις ανάγκες των
ενδιαφερομένων μερών.
Η TUV ACADEMY έχοντας γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων που θα
προκύψουν από την νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, έχει σχεδιάσει νέο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με:
• Τη δομή και το σκοπό του Annex SL, τους νέους ορισμούς και τη σχέση μεταξύ
εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων
• Το Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού, το πεδίο εφαρμογής καθώς και το
Λειτουργικό Περιβάλλον που σχετίζεται με το ΣΠΔ της Επιχείρησης
• Πως έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις για την εμπλοκή της Διοίκησης (Ηγεσία)
• Πως διαφοροποιείται ο σχεδιασμός των επιθεωρήσεων με την υιοθέτηση της δομής
του Annex SL και πως κατανοούνται οι έννοιες «απειλές» και «ευκαιρίες»
• Πως επηρεάζονται οι απαιτήσεις για τις υποστηρικτικές και λειτουργικές διεργασίες
• Πως έχουν επηρεαστεί οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση
• Οι αλλαγές από την μια έκδοση στην άλλη
• Πως οι αλλαγές επηρεάζουν την επιθεώρηση και τις απαιτούμενες ικανότητες των
επιθεωρητών και ειδικά σε σχέση με:
- Τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα
- Το πεδίο εφαρμογής του ΣΠΔ
- Τις διεργασίες του ΣΠΔ και την αλληλεπίδρασή τους
- Την Ανώτατη Διοίκηση με την Ηγεσία
- Την διακινδύνευση και τις ευκαιρίες που αφορούν στα περιβαλλοντικά θέματα
και στο πλαίσιο του οργανισμού
- Τη φιλοσοφία του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών
- Τη διαχείριση των διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανατίθενται σε
τρίτους
- Τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
- Την παρακολούθηση και μέτρηση
- Τη βελτίωση
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα
της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (συμβούλους, υπεύθυνους ΣΠΔ επιχειρήσεων κλπ)
και θα εκδοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης TUV ACADEMY.

Συμπληρώστε τη συνημμένη δήλωση για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας
Επικοινωνήστε μαζί μας στο μας στο 210 5220920 ή στο training@tuvaustriahellas.gr

