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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

της υπηρεσίας 

«Εφαρμογή, ανάπτυξη και προετοιμασία πιστοποίησης Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015» 

   

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας 

«Εφαρμογή, ανάπτυξη και προετοιμασία πιστοποίησης Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015», Δράση 2.4 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BSB – CIRCLECON “Knowing Circular 

Economy in Black Sea Basin τo οποίo συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Joint Operational Programme Black 

Sea Basin 2014-2020.  

  

 

1. Παρουσίαση του έργου  

Η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μία προτεραιότητα 

της Ε.Ε. από το 2015. Τον Μάρτιο του 2020 υιοθετήθηκε το “Νέο Σχέδιο Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία»  και αποτελεί τον βασικό πυλώνα του European 

Green Deal. Η κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας την ενιαία αγορά και το 

δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών, μπορεί να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση 

της ΕΕ και να προωθήσει τη δημιουργία και την επιχειρηματικότητα μεταξύ των 

ΜΜΕ.  

  

To έργο CirclEcon στοχεύει   

a) Στην προώθηση του μοντέλου στις χώρες των εταίρων   

b) Στην πληροφόρηση σε θέμα διαχείρισης και πρόληψης απορριμμάτων   

c) Στη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας στις χώρες της 

Mαύρης θάλασσας  

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:  

• Δέκα (2 ανά χώρα) Συναντήσεις Εργασίες με τη συμμετοχή 

υψηλόβαθμων στελεχών της Ε.Ε.  

• Πέντε (1 ανά χώρα) εθνικές μελέτες – αποτυπώσεις της κατάστασης των 

πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων & δράσεων κυκλικής οικονομίας  

• Δέκα (2 ανά χώρα) συναντήσεις – εκδηλώσεις ενημέρωσης των 

πολιτικών, διοικητικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών εταίρων  



    

 

 
 

• Την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης σε επίπεδο 

μεταπτυχιακού πιστοποιητικού για την Κυκλική Οικονομία σε 5 γλώσσες 

(Επέκταση του υφιστάμενου μεταπτυχιακού προγράμματος του Varna 

University)  

 

• Ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων (e-

Toolkit, e-Database, Smartphones Application) • Στοχευμένη εκπαίδευση 30 

στελεχών  

• Πιστοποίηση κατά ISO14000 των εταίρων του έργου  

• Δημιουργία νομικής οντότητας Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής  

Συνεργασίας (EGTC) στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας  

  

 

Εταιρικό Σχήμα  

1 VARNA FREE UNIVERSITY, Βουλγαρία (Επικεφαλής Εταίρος)  

2 GREEK EXPORTERS ASSOCIATION – SEVE, Ελλάδα  

3 European Regional Framework for Cooperation, Ελλάδα  

4 Odessa Municipal Institution 5Τ, Ουκρανία  

5 International Centre for Social Research and Policy Analysis, Γεωργία  

6 Samsun Metropolitan Municipality, Τουρκία  

  

 2. Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εφαρμογή, ανάπτυξη και την προετοιμασία 

πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

14001:2015. 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχει ως στόχο 

να μειώσει την περιβαλλοντική επίδραση του οργανισμού που το εφαρμόζει και 

να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική του απόδοση. Εντοπίζει τις διαδικασίες 

του οργανισμού που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται οι στόχοι που 

οδηγούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται και 

ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή 

εξασφαλίζει την επίτευξη τους. Παράλληλα καταγράφονται οι αρμοδιότητες του 

προσωπικού που εκτελεί αυτές τις διαδικασίες, το οποίο και εκπαιδεύεται 

κατάλληλα. 

Η επιθεώρηση κατά το ISO 14001 έχει δύο στάδια. 

 

1ο στάδιο: 

Το πρώτο στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης 

που διασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Αυτό συντελείται πάντα στις εγκαταστάσεις 

που λειτουργεί ο οργανισμός διότι κατά το στάδιο αυτό εξετάζονται η τοποθεσία, 

ο φυσικός χώρος όπου διατελούνται οι λειτουργίες, ο περιβάλλων χώρος όπως 

επίσης και η τεκμηρίωση του συστήματος. Επίσης, γίνεται εντοπισμός της  



    

 

 
 

 

νομοθεσίας (σχετικής με το περιβάλλον) στην οποία υπόκειται ο οργανισμός, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν σημειωθεί προφανείς παραλήψεις και 

μετρήσεις για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

 

2ο στάδιο 

Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται και αυτό στις εγκαταστάσεις του 

οργανισμού. Κατά το στάδιο αυτό αξιολογούνται οι πρακτικές που 

ακολουθούνται, εξετάζονται οι εγγραφές που τηρούνται και όλα αυτά με σκοπό 

να διασφαλιστεί ότι η πρακτική εφαρμογή του συστήματος πως είναι σύμφωνη 

με το ISO 14001 και σύμφωνα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 

τεκμηριωθεί.  

Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται τα κάτωθι: 

 Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, οι περιβαλλοντικές 

πλευρές, σημεία και επιδιώξεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή 

τους στις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. 

 Οι υπευθυνότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, η 

επικοινωνία εντός και εκτός της επιχείρησης, τα παράπονα 

πελατών (εάν υπάρχουν) και τυχόν μη συμμορφώσεις με τις 

άδειες, νομοθεσία, κανονισμούς κτλ. 

 Όλα τα τμήματα του οργανισμού και οι διαδικασίες που τα 

αφορούν αλλά και εφαρμόζονται από αυτές. 

 

Οι φάσεις του έργου έως την τελική πιστοποίηση, είναι οι εξής: 

 

1.  Διαγνωστική Ανασκόπηση 

Επιθεώρηση & καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης  και προτάσεις για την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015. 

 

2.  Ανάπτυξη του συστήματος 

Συγγραφή του Εγχειριδίου και των Διαδικασιών Διαχείρισης Περιβάλλοντος.   

 

3.  Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος – Εκπαίδευση Προσωπικού  

Υποστήριξη κατά την εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος - Εκπαίδευση 

προσωπικού. 

 

4.  Προετοιμασία πιστοποίησης 

Προετοιμασία για την επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης με εσωτερικό 

έλεγχο - Υποβολή αίτησης πιστοποίησης προς τον φορέα πιστοποίησης – 

Υποστήριξη για τυχόν Διορθωτικές Ενέργειες. 

 

 



    

 

 
 

Χρονοδιάγραμμα:   

Το χρονοδιάγραμμα του έργου υπολογίζεται σε έξι (6) μήνες.  

 

Τρόπος πληρωμής: Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του 

εντολοδόχου καθορίζεται στις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί με την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή. 

  

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου 

ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ-ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε 

τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. Στο ποσό της 

αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  


