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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Οργανισμός) έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001. Τα κύρια στοιχεία του Συστήματος και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του περιλαμβάνουν:

την καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασιών με σκοπό τη συμμόρφωση του με τις εφαρμοστέες περιβαλλοντικές νομικές
απαιτήσεις και τυχόν άλλες σχετικές απαιτήσεις που ο Οργανισμός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί,

την καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντική του επίδοσης,

τη συνεχή λήψη μέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, για την πρόληψη της ρύπανσης.
Σημαντικό παράγοντα στην εκπλήρωση των βασικών στοιχείων του Συστήματος και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού
αποτελεί η συμβολή όλων των προσώπων που εργάζονται στον Οργανισμό ή για λογαριασμό του. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος
του Συστήματος αφορά τον έλεγχο των αναδόχων και των υπεργολάβων, οι οποίοι απαιτείται να συμμορφώνονται με την
Περιβαλλοντική Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες του Οργανισμού.
Το προσωπικό των αναδόχων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την περιβαλλοντική επίδοση του Οργανισμού και τη συμμόρφωση
του με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις. Το προσωπικό των αναδόχων θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στη δέσμευση του
Οργανισμού να είναι συνεπής με την Περιβαλλοντική Πολιτική του, τους σκοπούς και τους στόχους και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, ιδιαιτέρως αυτών που
εκτελούν για λογαριασμό του Οργανισμού και τη σημασία της συμμόρφωσης τους με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις,
καθώς επίσης και για τις συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να έχουν μεταδώσει το αίσθημα της ευθύνης και των υποχρεώσεων τους σχετικά με την περιβαλλοντική τους
επίδοση σε όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε εργασίες που εκτελούνται για τον Οργανισμό.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης Αναδόχου και να την επιστρέψουν στη Διεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας του Οργανισμού.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Στην Περιβαλλοντική Πολιτική του Οργανισμού η Ανώτατη Διοίκηση δηλώνει τη δέσμευση της για:

τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης,

τη συμμόρφωσή του Οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και τις
περιβαλλοντικές του επιδόσεις,

τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.
Προς εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων ο Οργανισμός εφαρμόζει και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα ISO9001:2008 και ISO14001:2004.
Κύρια στοιχεία του παραπάνω Συστήματος Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού αποτελούν:

η διαρκής συμμόρφωση του Οργανισμού με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις δονήσεις, τους αέριους ρύπους, τη διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων,

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα του Οργανισμού,

η μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων,

η αύξηση της ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,

η μείωση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και η ορθή διαχείριση τους,

η συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και το κοινό για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Οργανισμού και
την πρόληψη της ρύπανσης στο σύνολο της,

η διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που επιφέρουν οι χρήστες του λιμένα και η λήψη
μέτρων για τον περιορισμό της,

η ετοιμότητα του Οργανισμού σε πιθανές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,

η λήψη βιώσιμων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης,

ο προσδιορισμός και η εγκατάσταση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, στόχων ποιότητας και καλών πρακτικών,

ο έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισμού.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι ανάδοχοι που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του Οργανισμού οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού όπως αυτές κοινοποιούνται στους
αναδόχους.
Οι βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αφορούν τους αναδόχους αναφέρονται παρακάτω (ειδικότερες απαιτήσεις
περιγράφονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης Αναδόχου):


Οι ανάδοχοι δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν υγρά ή στερεά απόβλητα σε υπονόμους και αποχετεύσεις πριν από σχετική
έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη διαρροών, εκκενώσεων και επιμολύνσεων του
περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες τους συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του
εξοπλισμού τους.
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Οι ανάδοχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για τυχόν διαρροές, εκκενώσεις ή οποιοδήποτε άλλο
περιβαλλοντικό συμβάν.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και τη
διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για οποιαδήποτε μη φυσιολογική ή ασυνήθιστη
κατάσταση παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια τυχόν εκσκαφών. Σε περιπτώσεις εντοπισμού προϊόντων καθαιρέσεων που
εμφανίζουν ασυνήθη χρωματισμό ή/και έντονες ασυνήθεις οσμές, οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται μέχρι σχετικής έγκρισης
από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να σημαίνουν, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κατάλληλα όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τη
διάρκεια των εργασιών τους.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, όπου αυτό είναι δυνατό και απαραίτητο για την
πρόληψη της ρύπανσης.



Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί, για εφαρμογές πλησίον του υδάτινου περιβάλλοντος, χρώματα και διαλύτες που
σύμφωνα με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τους δεν ταξινομούνται στα επικίνδυνα για το περιβάλλον υλικά και δεν έχουν
περιορισμούς ως προς τη διάθεση των αποβλήτων τους, εφαρμόζοντας μεθόδους που εκμηδενίζουν τη θαλάσσια και αέρια
ρύπανση (όπου έχει εφαρμογή).



Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους όρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει κατά τη
διάρκεια των εργασιών του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις σχετικές νομικές απαιτήσεις
και από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών που χρησιμοποιεί.



Στις περιπτώσεις που προσωπικό του Οργανισμού πρόκειται να χειριστεί δυνητικώς επικίνδυνα υλικά που παρέχονται από τον
ανάδοχο, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Επιβλέποντα του έργου.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό του
περιβαλλοντικού θορύβου και των δονήσεων, της οσμής και της σκόνης που μπορεί να προκαλούνται από τις δραστηριότητες
τους, καθώς και των οχλήσεων από την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και στο τοπικό
δίκτυο.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν όλα τα απαραίτητα αρχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδέονται με το έργο και
επιβάλλονται από τη νομοθεσία, καθώς και τυχόν επιπρόσθετων που μπορεί να ζητηθούν από τον Οργανισμό.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής εργασίας τους και του
περιβάλλοντος χώρου.



Οι ανάδοχοι οφείλουν να διασφαλίζουν πως όλο το προσωπικό τους είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα χειρισμών
υλικών και εξοπλισμού, σε ασυνήθεις καταστάσεις που σχετίζονται με τα υλικά που χρησιμοποιούν και να είναι ενήμεροι για τις
απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού όπως αυτές κοινοποιούνται στους αναδόχους.
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