ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ISO 14001 θαη EMAS
Σν ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (ΠΣΑΒΑ) παξέρεη ππεξεζίεο πινπνίεζεο,
δηαρείξηζεο θαη πιεξσκήο έξγσλ θαη δξάζεσλ ζηα πιαίζηα Δζληθώλ θαη Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. Η
Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΣΑΒΑ θαζνξίδεηαη από ηε δηνίθεζε, ε νπνία δεζκεύεηαη γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο ζε όια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηελ πινπνίεζε από ηα κέιε ηνπ ησλ αθόινπζσλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ:
Απόισηε ζσκκόρθφζε κε ηελ περηβαιιοληηθή λοκοζεζία θαη ηης ιοηπές θαλοληζηηθές
απαηηήζεης ζηης οποίες σπόθεηηαη, θαηά ηελ σιοποίεζε ηφλ δραζηερηοηήηφλ ηοσ
 Παροτή ηφλ σπερεζηώλ ηοσ κε:
1. ζεβαζκό ζην Πεξηβάιινλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ
2. επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
 Πρόιευε ηες ρύπαλζες, ώζηε λα κελ σποβαζκίδεηαη ηο περηβάιιολ κε:
1. απνθπγή ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ
2. ειαρηζηνπνίεζε, νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη αμηνπνίεζε / αλαθύθισζή ηνπο, όπνπ
απηό είλαη εθηθηό
3. απνδνηηθή ρξήζε θαη εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ (ελέξγεηα, λεξό)
4. πξνώζεζε ησλ νηθνινγηθώλ πξνκεζεηώλ, θαζώο θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο
θηινπεξηβαιινληηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
5. ρξήζε θαηάιιεινπ αληηξξππαληηθνύ εμνπιηζκνύ.
Δπηθοηλφλία κε όιοσς ηοσς αρκόδηοσς θαη εκπιεθόκελοσς θορείς, θαζώς θαη
ελδηαθερόκελα κέρε γηα:
1. ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
2. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζώο θνξέσλ ηνπ
επξύηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
Παροτή όιφλ ηφλ απαραίηεηφλ πόρφλ θαη κέζφλ κε ηε:
1. ρξήζε ηνπ πιένλ ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ.
2. ζπλερή ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο.
Έιεγτο εθαρκογής όιφλ ηφλ δηεργαζηώλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηες ζσλετούς βειηίφζες ηοσ
σζηήκαηος Περηβαιιοληηθής Γηατείρηζες.
πλερήο επηδίσμε θαη δέζκεπζε ηνπ ΠΣΑΒΑ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε πξόιεςε ηεο
ξύπαλζεο. Σν ΠΣΑΒΑ ζέηεη πξνο επίηεπμε επηκέξνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο, νη νπνίνη είλαη
κεηξήζηκνη θαη επηηεύμηκνη. Οη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί θαη ζηόρνη απηνί αμηνινγνύληαη εηεζίσο σο πξνο
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο θαη αλαζεσξνύληαη εθόζνλ απαηηείηαη. Η παξνύζα Πεξηβαιινληηθή
Πνιηηηθή είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλό ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΣΑΒΑ: www.ptaba.gr.
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