Τι είναι το ISO 50001
Το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο Σύστηµα για την
∆ιαχείριση Ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι Οργανισµοί που το
ακολουθούν, έχουν εγκατεστηµένες διεργασίες για την ορθή
διαχείριση της ενέργειας. Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και
περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας
συνεχώς αυξάνεται, η εφαρµογή του ISO 50001 µπορεί να αποτελέσει
ένα χαµηλού κόστους εργαλείο για την διασφάλιση της
αποτελεσµατικής χρήσης της ενέργειας για τον οργανισµό, και τη
συµµετοχή της στην προσπάθεια για διάσωση των ορυκτών πόρων της
γης και τη µείωση του κόστους. Το Σύστηµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
είναι δοµηµένο µε παρόµοιο τρόπο µε εκείνο του προτύπου ISO 14001.
Οργανισµοί που έχουν ήδη εφαρµόσει ή σχεδιάζουν να εφαρµόσουν
το ISO 14001, µπορούν να ενοποιήσουν τις απαιτήσεις των συστηµάτων
διαχείρισης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε µια πιο παραγωγική διεργασία
εφαρµογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήµατα και την
προστιθέµενη αξία ενός συστήµατος διαχείρισης, µε τη µορφή της
µείωσης του κόστους ενέργειας.
Γιατί να επιλέξετε την BQC
Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισµένα
από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται µε
πιστοποιηµένους επιθεωρητές και εµπειρογνώµονες από όλον τον
κόσµο διασφαλίζοντας την απαραίτητη γνώση και εµπειρία σε
οποιοδήποτε αντικείµενο.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους
Οργανισµούς, ανεξαρτήτως µεγέθους, τοµέα ή γεωγραφικής
περιοχής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε µια ενεργοβόρο βιοµηχανία
ή µια εταιρεία που λειτουργεί µε πολλά υποκαταστήµατα και
εγκαταστάσεις, καταναλώνοντας µεγάλες ποσότητες ενέργειας.
Τα οφέλη που προσφέρει
Η εφαρµογή και πιστοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης
ενέργειας από έναν οργανισµό µπορεί να του αποφέρει αρκετά
οφέλη, όπως:
Βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πηγών και σχετικών
µε την ενέργεια περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
Μείωση κόστους ενέργειας
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, καθώς η επίδειξη ενδιαφέροντος για
την διαχείριση ενεργειακών πόρων και η προσπάθεια προστασίας
του πλανήτη από το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µπορεί να
βελτιώσει τη δηµόσια εικόνα της επιχείρησης και να προσελκύσει
περιβαλλοντικά ευαίσθητους πελάτες

