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Πρόλογος της Διοίκησης 

 
 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για μια αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών μας, η οποία θα βασίζεται στην προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθεί και λαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών. 
 
Η στρατηγική αυτή, υλοποιείται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, με 
την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του διεθνούς προτύπου ISO 14001, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.  
 
Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η 
προστασία των εργαζομένων, καθώς και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής μας πολιτικής με 
στόχο τη πράσινη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της Περιφέρειας 
μας. 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ) αναπτύχθηκε και 
εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του διεθνούς Προτύπου ISO 14001, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 
761/2001, ΕΚ 196/2006 και ΕΚ 1221/2009 για το «Εco Management and Audit Scheme - 
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου» - EMAS. Το ΣΠΔ επιτηρείται 
ετησίως από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. 
 
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του EMAS, καθώς και της επαλήθευσης του ΣΔΠ από τον 
ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, συντάχθηκε η παρούσα Περιβαλλοντική Δήλωση, με 
σκοπό την παροχή των περιβαλλοντικών πληροφοριών του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου προς το κοινό και προς κάθε ενδιαφερόμενο. 
 
Τα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση αφορούν στην 
περιβαλλοντική πολιτική, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στις επιδόσεις και στα 
αποτελέσματα του ΠΤΑΒΑ, με βάση τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που έχει 
θέσει. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
2.1 Ιστορική Αναδρομή  
 
Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ιδρύθηκε τον 
Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και έχει έδρα στη Μυτιλήνη, Αργύρη Εφταλιώτη 3, Λέσβος. Είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου και συνεστήθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το 
Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο 
από 01-07-2011 τoν κ.  Γιακαλή Αθανάσιο, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 
 
2.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ περιλαμβάνονται: 

 Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, πιστώσεων 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημοσίου 
τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών 
φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν στα περιφερειακά, τα νομαρχιακά, τα 
τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων 
Επενδύσεων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος διαχειριστής για 
πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, 

τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση 
προγραμμάτων  που αναθέτουν στο Ταμείο τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι Ο.Τ.Α. α' 
και β' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι και η 
αμοιβή του Ταμείου.  

 Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.  
 Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού 

για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων. 
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΤΑΒΑ) παρέχει 
υπηρεσίες υλοποίησης,  διαχείρισης και πληρωμής έργων και δράσεων στα πλαίσια Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Πολιτική Περιβάλλοντος του ΠΤΑΒΑ καθορίζεται από 
τη διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και 
την υλοποίηση από τα μέλη του των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών: 
 
Απόλυτη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις λοιπές 
κανονιστικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται, κατά την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του 
 Παροχή των υπηρεσιών του με: 

1. σεβασμό στο Περιβάλλον και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
δραστηριότητάς του 

2. ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και των συνεργαζόμενων φορέων με σκοπό 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον με: 
1. αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
2. ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση / 

ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό 
3. αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό) 
4. προώθηση των οικολογικών προμηθειών, καθώς και ανάδειξη της τοπικής 

αγοράς φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών 
5. χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.  

Επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και 
ενδιαφερόμενα μέρη για:  

1. την κοινοποίηση της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
2. την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας, 

καθώς φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 
Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη:  

1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού. 
2. συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων της 

περιφέρειας. 
Έλεγχο εφαρμογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς 
βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

Συνεχής επιδίωξη και δέσμευση του ΠΤΑΒΑ είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 

πρόληψη της ρύπανσης. Το ΠΤΑΒΑ θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς 

και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι περιβαλλοντικοί σκοποί και 

στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και 

αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική είναι διαθέσιμη στο 
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κοινό στην ιστοσελίδα του ΠΤΑΒΑ: www.ptaba.gr. 

   
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Βορείου Αιγαίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη συνολική και ορθή διαχείριση 
των περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία 
του.  
 
Με το ΣΠΔ αναλύεται η λειτουργία του ΠΤΑΒΑ και προσεγγίζονται εκείνες οι παράμετροι 
που ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι 
τρόποι και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Το ΣΠΔ που 
εφαρμόζεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου αποτελείται από τα 
ακόλουθα:  
 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

που αφορά στις γενικές απαιτήσεις του EMAS, στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στους 
στόχους, στη δομή και οργάνωση του ΠΤΑΒΑ, στα καθήκοντα και στις 
υπευθυνότητες των αρμοδίων και τέλος στα περιβαλλοντικά θέματα της 
δραστηριότητάς του.  

 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

που αφορά τις γραπτές οδηγίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
διαδικασίες εφαρμογής του ΣΠΔ σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS.  

 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

που αφορά τις γραπτές οδηγίες στις οποίες περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης όλων 
των περιβαλλοντικών θεμάτων του ΠΤΑΒΑ. 
 

 
Το ΣΠΔ που εφαρμόζει το προσωπικό του ΠΤΑΒΑ βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες 
του EMAS και έχει σκοπό την τήρηση της Περιβαλλοντικής πολιτικής στο πεδίο της 
δραστηριότητας του ΠΤΑΒΑ και με την πεποίθηση ότι, η εφαρμογή του Συστήματος αυτού 
αναβαθμίζει το επίπεδο του Οργανισμού, διασφαλίζει την εφαρμογή της πολιτικής, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προς όφελος 
του περιβάλλοντος και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
 
Το ΣΠΔ που εφαρμόζει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στηρίζεται σε 
συγκεκριμένη Δομή και Οργάνωση του ΠΤΑΒΑ και σε καθιερωμένες διαδικασίες 
παρακολούθησης, μετρήσεων και καταγραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο άμεσο 
και ευρύτερο περιβάλλον, εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητές του.  
  
Στο πλαίσιο αυτά η Διοίκηση του ΠΤΑΒΑ έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, με σκοπό την ενιαία και υπεύθυνη προώθηση και εφαρμογή της 
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περιβαλλοντικής πολιτικής και του ΣΠΔ σε όλα τα τμήματα και δραστηριότητες του 
ΠΤΑΒΑ. 
 
Στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα, 
αρμοδιότητες, ενώ ο τρόπος επικοινωνίας με τη Διοίκηση, καθώς και τις άλλες Διευθύνσεις 
απεικονίζεται στο γενικό οργανόγραμμα του Οργανισμού (Παράρτημα Ι). Τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες αναφέρονται αναλυτικά στο ΣΠΔ.  
 
Βασικό στοιχείο του ΣΠΔ αποτελεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού του ΠΤΑΒΑ σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά 
και στην βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων.  
 
Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι η επιτυχία της εφαρμογής του ΣΠΔ περνάει μέσα από την 
συνειδητοποίηση των βασικών αρχών προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος, η οποία 
τελικά οδηγεί στην προσωπική, έμπρακτη συμβολή κάθε εργαζομένου. 
 
Αναλυτικότερα, το ΣΠΔ που εφαρμόζει το ΠΤΑΒΑ απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο 
Διάγραμμα Ροής ΣΠΔ – ΕΜΑS (Παράρτημα ΙΙ). 
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Ως περιβαλλοντικό θέμα ορίζεται κάθε στοιχείο της δραστηριότητας του ΠΤΑΒΑ, το οποίο 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 
 
Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται κάθε μεταβολή στο περιβάλλον είτε αρνητική, είτε 
θετική η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από την δραστηριότητα 
του ΠΤΑΒΑ. 
 
Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχει γίνει αναγνώριση και 
προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της 
δραστηριότητάς του προκειμένου, μέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας των 
αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του 
Οργανισμού. Η σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξετάζεται σε σχέση με: 
 
- πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος για τον προσδιορισμό των 

δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού που μπορεί να έχουν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

- δεδομένα που διαθέτει ο οργανισμός σχετικά με την επικινδυνότητα των εισροών πρώτων 
υλών και ενέργειας, των απορρίψεων, των αποβλήτων καθώς και των εκπομπών 

- απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών 

- περιβαλλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 
ρύθμισης 

- δραστηριότητες προμηθειών 

- σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, συντήρηση, χρήση, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και διάθεση των προϊόντων του οργανισμού 

- δραστηριότητες του οργανισμού με το σημαντικότερο περιβαλλοντικό κόστος και όφελος 
  

 
Τα βασικά περιβαλλοντικά θέματα κατά τη λειτουργία του ΠΤΑΒΑ είναι:  
 στερεά, ειδικά και επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός) 
 κατανάλωση φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό, χαρτί) 
 παραγωγή αερίων αποβλήτων (π.χ. καυσαέρια κεντρικής θέρμανσης) 
 
Πέρα από τα παραπάνω άμεσα περιβαλλοντικά θέματα προκύπτουν και έμμεσες θετικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα του ΠΤΑΒΑ, όπως μέσω: 
 της διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (π.χ. SHARP-Διαχείριση 

Υδατικών Πόρων, CLIMADAPT-Προστασία των Δασών από τη Κλιματική Αλλαγή), 
EUFOFINET – Προστασία Δασών από πυρκαγιές, και CARBONTOUR – LIFE 
ενεργειακό αποτύπωμα των τουριστικών μονάδων. 
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 των δράσεων που αυτοχρηματοδοτούνται από το ΠΤΑΒΑ (π.χ. εκπόνηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου, διαδικτυακή πύλη). 

 
Θετικές έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να προκύψουν από : 
 τις διοικητικές αποφάσεις και των αποφάσεων προγραμματισμού της Π.Β.Αιγαίου & 

των Υπουργείων 
 
Άλλες έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την αλληλεπίδραση 
του ΠΤΑΒΑ με τρίτα μέρη. 
Τα εν λόγω θέματα αφορούν: 

- θέματα που σχετίζονται με το οικολογικό των προϊόντων 
- περιβαλλοντικές επιδόσεις και πρακτικές των αναδόχων, υπεργολάβων και 

προμηθευτών. 
 

Αναλυτικότερα τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και η αξιολόγηση τους παρουσιάζονται στο 
σχετικό έντυπο του ΣΠΔ (Παράρτημα ΙΙΙ). 
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Ετησίως τίθενται περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα 
που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΤΑΒΑ. Για 
την παρακολούθηση της επίδοσης έχουν θεσπιστεί δείκτες. Για την επίτευξη των ευρύτερων 
αυτών σκοπών, καθώς και των συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι σκοποί, οι στόχοι, οι δείκτες και τα 
προγράμματα εφαρμογής του ΠΤΑΒΑ έχουν ως εξής: 
 

Σκοποί Στόχοι Δείκτης 
Ποσοτ/ση  
στόχου Προθεσμία 

Περιβαλλοντικά 
Προγράμματα 

(ΠΠ) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διατήρηση των 
φυσικών πόρων 

1. Βελτίωση της 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας 
Δ1 2% 

Δεκέμβριος 2014 
 

ΠΠ 1: Πρόγραμμα 
Βελτίωσης της 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 
έτους ΔΕΝ 

επιτεύχθηκε και το 
πρόγραμμα 

συνεχίζεται με ΤΟΝ 
ΊΔΙΟ στόχο 

2. Μείωση της 
κατανάλωσης νερού 

Δ2 2% 
Δεκέμβριος 2014 

 

ΠΠ 2: Πρόγραμμα 
Μείωσης 

κατανάλωσης 
νερού  

Ο στόχος του 
προηγούμενου 

έτους  επιτεύχθηκε 
και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με ΤΟΝ 

ΊΔΙΟ στόχο 

3. Αποδοτική χρήση 
χαρτιού 

Δ3 2% 
Δεκέμβριος 2014 

 

ΠΠ 3: Αποδοτική 
χρήση και 

ανακύκλωση 
χαρτιού 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 

έτους  επιτεύχθηκε 
και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με ΤΟΝ 

ΊΔΙΟ στόχο 

4. Μείωση Κατανάλωσης
πετρελαίου 

Δ4 2% 
Δεκέμβριος 2014 

 

ΠΠ 1: Πρόγραμμα 
Βελτίωσης της 
ενεργειακής 

αποδοτικότητας 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 

έτους  επιτεύχθηκε 
και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με ΤΟΝ 

ΊΔΙΟ στόχο 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
αποβλήτων 

5. Ανακύκλωση 
χαρτιού  

Δ5 2% 
Δεκέμβριος 2014 

 

ΠΠ 3: Αποδοτική 
χρήση και 

ανακύκλωση 
χαρτιού 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 
έτους  ΔΕΝ 

επιτεύχθηκε και το 
πρόγραμμα 

συνεχίζεται με ΤΟΝ 
ΊΔΙΟ στόχο 

6. Ανακύκλωση 
υλικών εναλλακτικής 

διαχείρισης  
Δ6 100% Δεκέμβριος 2014 Οδηγία 1 

Το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με τον 

ίδιο στόχο 
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Διαφύλαξη 
ανθρώπινων 
πόρων και 
αποφυγή 
ρύπανσης 

8. Ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας 

Δ8 100% Δεκέμβριος 2014 

ΠΠ 5: Πρόγραμμα 
ασφάλειας στην 

εργασία  
 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 

έτους επιτεύχθηκε 
και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με τον 

ίδιο στόχο 

8.1 Αποφυγή 
ρύπανσης 

   

ΠΠ 10: Πρόγραμμα 
αντικατάστασης 
κλιματιστικών  

 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 

- 100% Ιούνιος 2014 

ΠΠ 12: Προμήθεια 
και τοποθέτηση 
ανεμιστήρων 

οροφής 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚ
Ε 

8.2 Διάθεσης των 
λυμάτων στο 

αποχετευτικό δίκτυο 
(απαιτήσεις 

νομοθεσίας Ε1β 221 
ΦΕΚ 138Β/1965)  

- 100% Δεκέμβριος 2014 

ΠΠ 11: Ενωση στο 
δίκτυο με την  

ΔΕΥΑΛ (πρωην 
ΔΕΥΑΛ(*) 

 

 

Προώθηση 
Περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίηση
ς στην τοπική 
κοινωνία 

9. Προώθηση 
περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων (30 % 
των προγραμμάτων 
που υλοποιούνται να 

αφορούν 
περιβαλλοντικά 

θέματα) 

Δ7 30% 
Δεκέμβριος 2014 

 

ΠΠ 6: Πρόγραμμα 
προώθησης 

Περιβαλλοντικών 
Προγραμμάτων 

 

Ο στόχος του 
προηγούμενου 

έτους επιτεύχθηκε 
και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται με τον 

ίδιο στόχο 

 
 
(*) (αποτελεί έμμεση περιβαλλοντική πλευρά εφόσον το κτήριο δεν ανήκει στο ΠΤΑΒΑ). 
Σημειώνεται ότι το ΠΤΑΒΑ δεν μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της ΔΕΥΑΛ 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΔ Περιγραφή Μον. Μετρ/υπάλληλο* 
Επιδόσεις 

2012 2013 
Δ1 Κατανάλωση 

ενέργειας 
Kw/υπάλληλο 10431/9=1.159 

1.27 τόνοι CO2 
11.500,25/10=1.150,03

1,27 τόνοι CO2 
Δ2 Κατανάλωση νερού m3 /υπάλληλο 48/9=5,3 42/10= 4,2 

Δ3 Προμήθεια χαρτιού Kg/υπάλληλο 109,77/9=12,20 2.49/10=0.25 

Δ4 Κατανάλωση 
πετρελαίου 

Lt/υπάλληλο 800/9=88,89 
2,51 τόνοι CO2 

500/10= 50 
0.16 τόνοι CO2 

Πηγή μέτρησης CO2 http://www.greenpeace.org/greece/el/getinvolved/137368/137462/ 
Δ5 Ανακύκλωση 

χαρτιού 
Kg/υπάλληλο 

304/9=33,77 236/10= 23,60 

Δ6 Ανακύκλωση 
εξοπλ. + στηλ. 
μπατ. + toner 

Τεμαχ./υπάλληλο 9TONER/9 ΑΤΟΜΑ 12TONER/10ΑΤΟΜΑ

Δ6 Ανακύκλωση 
εξοπλ. + στηλ. 
μπατ. + toner 

Τεμαχ./υπάλληλο 0 29/10= 2,90 
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Δ7 Αριθμός 
Υλοποίησης Ευρ. 
Προγραμμάτων 

Αριθμός Ευρ. 
Προγραμμ. με 
περιβαλλοντικό 
αντικείμενο 

- 

3 
(Life – Carbontour, 

Eufofinet και 
Climadapt) 

Δ8 Απώλεια ανθρ. 
πόρων 

Απώλεια υπαλ./ 
σύνολο υπαλλήλων 

0/9 0/10 

Δ9 Δράσεις 
επικοινωνίας 

Αριθμ υλοπ./αριθμ. 
προγραμματισμένων 

- - 

Δ10 Φορείς δικτύωσης Αριθμ υλοπ./αριθμ. 
προγραμματισμένων 

0 0 

Δ11 Εφαρμογή - 
Πιστοποίησης 

ολοκληρώθηκε 
100% 100% 

Δ12 Χρήση γης  μ2 /υπάλληλο 370,90/9=41,21 370,90/10=37,09 

 
(*) Τα στελέχη της υπηρεσίας μας αποτελούνται από 6 τακτικούς υπαλλήλους, 1 εξωτερικό 
συνεργάτη (η παροχή υπηρεσίας τους πραγματοποιείται πλήρως στα γραφεία του ΠΤΑ), 3 
στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γραφείο Europe Direct που έχει παραχωρηθεί από 
το ΠΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών.  
Μέσα από μια συλλογική προσπάθεια επίτευξης των βασικών σκοπών και των στόχων του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, έχουν προκύψει τα αποτελέσματα και 
οι επιδόσεις που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
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7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
 
Στο ΣΠΔ τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Ταμείου. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
του ΠΤΑΒΑ για τα έτη 2012-2013. 
 
7.1 Σύγκριση Αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών δεικτών 
Συνοπτικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις για τα έτη 2012 - 2013 έχουν ως εξής :  
  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

ΔΕΙΚΤΕΣ 

2012 

 

2013 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΣΧΟΛΙΑ 

Προμήθεια χαρτιού 12,20 0.25 -98,00 % Kg/άτομο Επίτευξη Στόχου Δ3 

Ανακύκλωση χαρτιού  33,77 23,60 -30,00 % Kg/άτομο 

Δεν Επιτεύχθηκε λόγω μη 

προμήθειας χαρτιού για το 

έτος 2013. (Εξαντλήσαμε τη 

ποσότητα του 2012) 

Δοχεία από μελάνια  

(toner) - ανακύκλωση 
1 1,20 20,00 % Τεμάχια/άτομο  

Μπαταρίες ηλεκτρικών 

συσκευών 
0 0 - Τεμάχια /άτομο 

Δεν υπήρξε αντίστοιχη 

κατανάλωση 
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Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

απόβλητα (οθόνες, Η/Υ κλπ) 
- 2,90  Τεμάχια /άτομο Ανακύκλωση 29 τεμαχίων 

Κατανάλωση νερού 5,33 4,20 -20.75 % m3/άτομο Ο στόχος επιτεύχθηκε 

Κατανάλωση ενέργειας  1.159 1.150 0,00 % KWh/άτομο 

Από 04-01-2013 παραχωρήθηκε 

ένα γραφείο για την 

εγκατάσταση 3 στελεχών του 

Παν. Αιγαίου στα πλαίσια 

λειτουργίας της υπηρεσίας του 

Europe Direct 

Κατανάλωση πετρελαίου 

θέρμανσης 
88,89 50,00 -43,70 % Lt/άτομο Επίτευξη Στόχου Δ4 

Περιβαλλοντικά συμβάντα 

(π.χ. διαρροές) 
1 0 -100,00 % αριθμός  

Στερεά απορρίμματα* 134,40 134,40 0,00 % Kg/άτομο 
Ο Λόγος διάθεσης απορριμμάτων 

παραμένει σταθερός 

* παρέχεται εκτίμηση των δεδομένων βάσει υπολογισμού (0.6 kgr το άτομο / ημέρα εργασίας) 
των ποσοτήτων 
 
7.2 Διαχείριση αποβλήτων 
 
Το ΠΤΑΒΑ έχει συμπεριλάβει στους στόχους του την ορθολογική διαχείριση πάσης φύσεως 
αποβλήτων είτε μέσω επαναχρησιμοποίησης είτε μέσω ανακύκλωσης, φροντίζοντας 
ταυτόχρονα και για τη μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων. 
 
Τα απόβλητα στους χώρους του ΠΤΑΒΑ συγκεντρώνονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής και 
διαχειρίζονται ανάλογα με το είδος τους: 
 
 Τα στερεά απορρίμματα (ΚΥΑ 50910/2003) συγκεντρώνονται σε μεταλλικούς 

κάδους, συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Μυτιλήνης και 
αποστέλλονται προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λεμονού. 

 Το χαρτί προς ανακύκλωση  (Ν. 2939/2001) συγκεντρώνεται και αποστέλλεται στην 
Εταιρεία «Χυτήρια Λέσβου» που αποτελεί αδειοδοτημένο συνεργάτη του Φορέα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

 Τα toner (ΚΥΑ 13588/2006 και Ν. 2939/2001) συγκεντρώνονται και εφόσον 
συλλεχθούν ικανοποιητικές ποσότητες παραδίδονται σε Εταιρεία με σκοπό την 
ανακύκλωση τους. 

 Οι μπαταρίες ηλεκτρικών συσκευών (ΠΔ 115/2004) συλλέγονται σε κατάλληλο κάδο 
και παραδίδονται σε εταιρεία προς ανακύκλωση.  

 Ο παλαιωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΠΔ 117/2004) αφού επισκευαστεί 
δωρίζεται σε άλλους δημόσιους φορείς (π.χ. Πυροσβεστική). Ο άχρηστος ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. λαμπτήρες, υπολογιστές, οθόνες κλπ) 
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συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο στην αποθήκη από όπου στη συνέχεια αποστέλλεται 
στην Εταιρεία «Χυτήρια Λέσβου» προς ανακύκλωση.  

 
Με τις παραπάνω δράσεις διαχείρισης αποβλήτων το ΠΤΑΒΑ συμμορφώνεται με τη σχετική 
νομοθεσία στερεών αποβλήτων.  
 
7.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 
 
Η κατανάλωση ενέργειας παρακολουθείται μέσω των στοιχείων των λογαριασμών της ΔΕΗ. 
Λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η τοποθέτηση οικολογικών/οικονομικών 
λαμπτήρων φωτισμού.  
 
Έγινε η τοποθέτηση σήμανσης υπενθύμισης για τον τερματισμό των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λαμπτήρες, ώστε να μην 
καταναλώνεται ενέργεια όταν δεν βρίσκονται σε χρήση. 
 
 
7.4 Πράσινες προμήθειες  
 
Το ΠΤΑΒΑ εντοπίζει τις έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών προμηθειών και 
όπου αυτές υπάρχουν, αξιολογεί τους προμηθευτές και τους κατατάσσει στη λίστα των 
κρίσιμων προμηθευτών του μέσω της διαδικασίας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, 
λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ή όχι περιβαλλοντικής πολιτικής από πλευράς πάροχων. 
Επιδιώκει δε την εναρμόνισή τους με την περιβαλλοντική μας πολιτική επηρεάζοντας έτσι, 
μέσω των όρων των συμβάσεων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
 
Έγινε προμήθεια προϊόντων με χαμηλότερη επίπτωση στο περιβάλλον: 

 χαρτί ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο (ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική χρήση και 
πλέον γίνεται χρήση μόνο ανακυκλωμένου) 

 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
 
7.5 Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, συμμετοχή των 
εργαζομένων 
 
Δεδομένου ότι χωρίς τον συμμετοχή των εργαζομένων δεν μπορούν να επιτευχθούν 
σημαντικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις το ΠΤΑ φροντίζει τόσο για τη συμμετοχή όσο και 
για την ενημέρωση τους για περιβαλλοντικά θέματα μέσω της διαδικασίας της 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Κάθε εργαζόμενος ενημερώνεται μέσα από τακτικές 
συσκέψεις αλλά και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, σε θέματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση, οι εργαζόμενοι 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου απευθύνονται στον ΥΠΔ. 
Κατ’ ελάχιστο ετησίως λαμβάνει χώρα σύσκεψη για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
όπου συμμετέχουν : η Διοίκηση, ο ΥΠΔ και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  
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Η θεματολογία κάθε σύσκεψης είναι προγραμματισμένη και συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, 
θέματα όπως : 

 πρόοδος σε σχέση με τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικές 
πλευρές, ζητήματα που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του ΣΠΔ 

 παρουσίαση επιθεωρήσεων, προτάσεις και καταμερισμός αρμοδιοτήτων και 
υπευθυνοτήτων για ενέργειες οι οποίες θα εκτελούνται με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα.  

Όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στην σύσκεψη, παραλαμβάνουν, με e mail, αντίγραφο των 
πρακτικών της σύσκεψης με τις αντίστοιχες ενέργειες, τους υπευθύνους και τα χρονικά 
περιθώρια υλοποίησης των ενεργειών κάθε ενός από τους εμπλεκόμενους.  
 
Στο ΠΤΑΒΑ προγραμματίζονται περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις, ενώ όλες οι εσωτερικές 
επιθεωρήσεις συνοδεύονται με ενημέρωση και εκπαίδευση των υπευθύνων για θέματα και 
εξελίξεις σχετικά με το περιβάλλον. 
 
Το ΠΤΑΒΑ αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για περιβαλλοντικές βελτιώσεις και ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση. Έτσι 
αφ’ ενός, το Ταμείο, είναι ανοικτό σε κάθε τεκμηριωμένη πρόταση του προσωπικού που θα 
αποσκοπεί στην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, αφ’ ετέρου φροντίζει με συνεχείς 
εκπαιδεύσεις σε περιβαλλοντικά θέματα να αυξήσει το ενδιαφέρον, την ενεργοποίηση και τη 
συμμετοχή αυτού στην περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Στις 13/06/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση τριών στελεχών του Ταμείου σε θέματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον κ. Βουγιούκα Στράτο.  
 

7.6 Επικοινωνία – Ανοιχτός διάλογος με το κοινό  

 
Το ΠΤΑΒΑ διεξάγει ανοικτό διάλογο μέσω της ιστοσελίδας του www.ptaba.gr και 
συγκεκριμένα στην ενότητα forum, με το κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του, προκειμένου να 
προσδιοριστούν και να επιλυθούν τα τυχόν προβλήματα. 
 
7.7 Αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις  
 
Το ΠΤΑΒΑ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε 
συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Το ΠΤΑΒΑ υλοποιεί εντός του 2013 τις ακόλουθες δράσεις: 

 Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός Διαδικτυακής πύλης του ΠΤΑΒΑ, (www.ptaba.gr), με 
σκοπό την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών. 

 
7.8 Ευρωπαϊκά προγράμματα  
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Το ΠΤΑΒΑ υλοποιεί το 2013 τα ακόλουθα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
τα οποία έχουν άμεσα ή έμμεσα θετικά αποτελέσματα προς το περιβάλλον: 
 
 

 
 CLIMEADAPT: αφορά στην προστασία και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων απο 

τις κλιματικές αλλαγές , Π/Υ: 230.000 €, Εταίροι από: Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου - 
Ιταλία,  Οργανισμός Μεσογειακών Δασών- Γαλλία, FR, η περιφέρεια της Umbria- 
Ιταλία,ΙΤ, η περιφέρεια της Μurcia-Ισπανία, ES, Δνση Δασών της Γαλλίας-Γαλλία, 
FR, Οργανισμός Προστασίας της Κληρονομιάς της Mertola-Πορτογαλία,PT, 
Περιφέρεια Β. Αιγαίου Ελλάδα, GR, Οργανισμός Μεσογειακών Δασών Γαλλία, FR,. 

 

 LIFE+ CARBONTOUR: προώθηση και διάδοση καινοτόμου περιβαλλοντικών 
δράσεων που αξιολογεί το αποτύπωμα άνθρακα των καταλυμάτων τουριστικών 
μονάδων. Εταίροι από: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
Energy Environment Local Development Ltd (EPTA), Ένωση Ξενοδοχείων Κύπρου 
(CHA), Aeolian Village S.A. (AEOVI), Mayfair Hotel LTD (MAF)   
 

 EUFOFINET: αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και της δασοπροστασίας, μέσω της 
μεταφοράς των υφιστάμενων καλών πρακτικών στους τομείς : 

  Της αντιμετώπισης του πρώτου πλήγματος. Δηλαδή τον έγκαιρο εντοπισμό της 
 φωτιάς και τη σωστή διαχείριση των πρώτων λεπτών αμέσως μετά την 
 εντόπιση του φαινομένου.  

  Της ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών και της σωστής αξιοποίησης των 
 επίγειων μέσων (τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του εξοπλισμού)  

  Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τηλεματικής στον 
 συγκεκριμένο  τομέα 

 Της αποκατάστασης των καμένων δασικών εκτάσεων 
 
7.9 Περιβαλλοντική νομοθεσία 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα 
εντοπισμού και συλλογής τόσο της Εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας με σκοπό την αναγνώριση των απαιτήσεων που προκύπτουν.  
Στο σύστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Συνεργασία με την Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας  
 Διαδικτυακή σύνδεση με το Εθνικό Τυπογραφείο και νομική βάση. 
 Διαδικτυακή σύνδεση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ) 
 Διαδικτυακή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
 Τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους ανωτέρω 
 Σχέσεις με τρίτους φορείς, σωματεία κτλ. 

 
Συμμορφώνεται με τις διατάξεις  και ελέγχει την εφαρμογή των νομικών κειμένων.  
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Για το σκοπό αυτό τηρείται αρχείο των νομικών κειμένων, τόσο για το περιβάλλον όσο και 
συναφών διατάξεων (π.χ. για υγεία και ασφάλεια στην εργασία), επιθεωρεί την τήρηση της 
νομοθεσίας και ρητά αναφέρει τη συμμόρφωση ή όχι αλλά και τον τρόπο συμμόρφωσης (βλ 
παράρτημα Ι). 
 
7.10 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
  
Το ΠΤΑΒΑ αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως μέρος του περιβάλλοντος. Συνεπώς η προστασία 
της υγείας των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για το ΠΤΑΒΑ. Για το σκοπό αυτό 
υλοποιεί τα ακόλουθα: 

 Σήμανση εξόδων διαφυγής και θέσεων πυροσβεστήρων 
 Τοποθετήθηκε θύρα πυρασφάλειας στον καυστήρα 
 Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το 

κτίριο. 
 Εκπαίδευση στις διαδικασίες διαρροής και εκκένωσης  
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8. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Η BUREAU VERITAS HELLAS AE, 
με αριθμό μητρώου περιβαλλοντικού επαληθευτή EMAS EL-V-0007 (Αρ. 246-4) 
διαπιστευμένος για την έκταση δραστηριοτήτων 01.61,01.63, 10,11, 17.22, 18.1, 19, 20.41,  
20.59, 21.2, 23.63, 27.12, 26.3, 31.03, 32.4, 32.99, 37,38.1, 38.2, 38.32, 39, 41, 42, 43, 50.1, 
50.2, 77.32, 84.11, 24.42, 25.9 
δηλώνω ότι επαλήθευσα αν το σύνολο του Οργανισμού που αναφέρεται στην 
επικαιροποιημένη Περιβαλλοντική Δήλωση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στη Μυτιλήνη, με Τ.Κ. 81100, 
καταχωρημένου με τον αριθμ. EL000094 
ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας 
συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS). 
 
Υπογράφοντας την παρούσα βεβαίωση, δηλώνω τα ακόλουθα: 
 
- Η επαλήθευση και η επικύρωση διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1221/2009, 
- Η επαλήθευση και η επικύρωση επιβεβαιώνουν ότι δεν προέκυψαν στοιχεία μη 
συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απατήσεις που αφορούν το περιβάλλον, 

- Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στην επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
δήλωση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
παρέχουν έγκυρη, αξιόπιστη και ακριβή εικόνα όλων των δραστηριοτήτων που τελούνται 
στον Οργανισμό, εντός της έκτασης που αναφέρεται στην περιβαλλοντική δήλωση.  

 
Το παρόν έγγραφο δεν είναι ισοδύναμο με καταχώριση EMAS. Μόνον ένας αρμόδιος φορέας 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, μπορεί να παράσχει καταχώριση EMAS. Το 
παρόν έγγραφο δεν μπορεί να δημοσιοποιείται παρά μόνο σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα.  
 
Αθήνα: …/…/2014 
 
 
 
 
BUREAU VERITAS HELLAS AE 
Αιτωλικού 23, 185 45, Πειραιάς  
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9.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή κριτική στην παρούσα Περιβαλλοντική Δήλωση, καθώς και 
Περιβαλλοντική Επίδοση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: 
 
 

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Όνομα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διεύθυνση 
ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 3 

Πόλη 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός κωδικός 
81100 

Χώρα/Ομόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνομη Κοινότητα 

ΕΛΛΑΔΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αρμόδιος επικοινωνίας Στράτος Βουγιούκας 
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Τηλ. 
2251047370 

Φαξ 
2251027589 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
svoug@ptaba.gr 

Δικτυακός τόπος 
www.ptaba.gr 

Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
δήλωση 

α) έντυπη μορφή  

β) ηλεκτρονική μορφή www.ptaba.gr 

Αριθμός καταχώρισης EL 000094 

Ημερομηνία καταχώρισης  

Ημερομηνία αναστολής της καταχώρισης  

Ημερομηνία διαγραφής της καταχώρισης  

Ημερομηνία επόμενης περιβαλλοντικής 
δήλωσης 

 

Ημερομηνία της επόμενης επικαιροποιημένης 
περιβαλλοντικής δήλωσης 
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Αίτηση για παρέκκλιση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 
ΝΑΙ – ΟΧΙ 

 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE O 84.1.1 

Αριθμός εργαζομένων 10 

Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισμός 421.576,50 ή 18.460.922,76 € 

2. ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Όνομα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διεύθυνση 
ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 3 

Ταχυδρομικός κωδικός 
81100 

Πόλη 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Χώρα/Ομόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνομη Κοινότητα 

ΕΛΛΑΔΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αρμόδιος επικοινωνίας Πρωτούλης Δημήτριος 
Διευθυντής 

Τηλ. 
2251047370 

Φαξ 
2251027589 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
dprotoulis@ptaba.gr 

Δικτυακός τόπος 
www.ptaba.gr 

Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιημένη περιβαλλοντική 
δήλωση 

α) έντυπη μορφή  
β) ηλεκτρονική μορφή www.ptaba.gr 
Αριθμός καταχώρισης EL 00094 
Ημερομηνία καταχώρισης  
Ημερομηνία αναστολής της καταχώρισης  
Ημερομηνία διαγραφής της καταχώρισης  
Ημερομηνία της επόμενης περιβαλλοντικής 
δήλωσης 

 

Ημερομηνία της επόμενης επικαιροποιημένης 
περιβαλλοντικής δήλωσης 

 

Αίτηση για παρέκκλιση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 
ΝΑΙ – ΟΧΙ 

 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE  
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Αριθμός εργαζομένων 10 
Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισμός 421.576,50 ή 18.460.922,76 € 
 
 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ 
Όνομα περιβαλλοντικού επαληθευτή Γιώργος Δηλές /BUREAU VERITAS 

HELLAS AE 
Διεύθυνση ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 23 
Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ταχυδρομικός κωδικός 18545 
Χώρα/Ομόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνομη Κοινότητα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ. 2104063000 
Φαξ 2104063118 
Ηλεκτρονική διεύθυνση grc_scscer@gr.bureauveritas.com 
Αριθ. καταχώρισης της διαπίστευσης ή της 
αδειοδότησης 

EL-V-0007 (Αρ. 246-4) 

Έκταση της διαπίστευσης ή της 
αδειοδότησης (κωδικοί NACE) 

01.61,01.63, 10,11, 17.22, 18.1, 19, 20.41,  
20.59, 21.2, 23.63, 24.42, 25.9, 26.3, 27.12, 
31.03, 32.4, 32.99, 37,38.1, 38.2, 38.32, 39, 
41, 42, 43, 50.1, 50.2, 77.32, 84.11 

Φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ΕΣΥΔ 
(Τόπος) …, …/…/20…  
Υπογραφή του αντιπροσώπου του 
οργανισμού 
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10.  ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Η επόμενη Περιβαλλοντική Δήλωση θα συνταχθεί, επικυρωθεί και δημοσιευθεί το μήνα 
Ιανουάριο του έτους 2015. Στην επόμενη  Περιβαλλοντική Δήλωση θα περιλαμβάνεται και 
σύγκριση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής επίδοσης μεταξύ των ετών 2013 και 
2014.  
 
Στις ετήσιες εκδόσεις της Περιβαλλοντικής Δήλωσης καταγράφονται: 
 Η περιβαλλοντική επίδοση 
 Κάθε σημαντική αλλαγή στις δραστηριότητες του ΠΤΑΒΑ. 
 
Πραγματοποιούνται ετήσιες εσωτερικές επιθεωρήσεις, τα ευρήματα των οποίων αποτελούν 
θέματα για την ανασκόπηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την 
Διοίκηση του ΠTABA, αλλά και την ετήσια επιτήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης από τον περιβαλλοντικό επαληθευτή.  
 
 
Αθήνα : …..06-2014 
 
 
Ο εκπρόσωπος του οργανισμού 
 
 
 
Στράτος Βουγιούκας 
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
Εκπρόσωπος Διοίκησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου για το EMAS 
 
 
 
 

 
 


