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1 Ειςαγωγι 

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί τθν 2
θ
 Ρεριβαλλοντικι Διλωςθ του Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου 

Ρειραιϊσ (ΡΙΟΡ) ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ EMAS και τισ κατευκφνςεισ του 

Οδθγοφ για τουσ Χριςτεσ (Απόωαςθ 2013/131/ΕΕ). Μζςω τθσ ζκκεςθσ αυτισ παρζχονται προσ το 

κοινό, αλλά και προσ κάκε ενδιαωερόμενο, χριςιμα ςτοιχεία για τθν εωαρμογι του Συςτιματοσ 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣΡΔ) ςτο ΡΙΟΡ, κακϊσ και για τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ του 

Ιδρφματοσ και τθ ςυμμόρωωςι του με τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ για το περιβάλλον. 

Το ΣΡΔ οργανϊνει, κατά τον πλζον ςυςτθματικό τρόπο, τθν παρακολοφκθςθ, τθ διαχείριςθ και 

τελικά τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ 

και εωαρμόηεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ: 

 Το κτιριο των Κεντρικϊν Γραωείων του ΡΙΟΡ ςτθν Ρλάκα 

 Τθ Βιβλιοκικθ του ΡΙΟΡ ςτθν Καλλικζα 

 Το Ιςτορικό Αρχείο του ΡΙΟΡ ςτον Ταφρο 

 Το πωλθτιριο του ΡΙΟΡ ςτθν Στοά Σπυρομιλιου 

 Τα επτά κεματικά μουςεία του Ιδρφματοσ ςτθν ελλθνικι περιωζρεια 

Για τθν πλθρζςτερθ ςυλλογι δεδομζνων, τθν αποτελεςματικι εωαρμογι των διαδικαςιϊν και των 

περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ των εκάςτοτε περιβαλλοντικϊν ςτόχων, 

ζχει οριςτεί ςε κάκε κτθριακι μονάδα Συντονιςτισ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣυΡΔ), ειδικά 

εκπαιδευμζνοσ εργαηόμενοσ που ζχει το ρόλο τθσ εωαρμογισ του ΣΡΔ ςε κακθμερινι βάςθ. 

Ο τομζασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτον οποίο εωαρμόηεται το παρόν Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ είναι οι «Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοωυλακείων, μουςείων και λοιπζσ 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ» (κωδικοί NACE 91.01 και 91.02). 

Θ Ρεριβαλλοντικι Διλωςθ περιλαμβάνει α) ςφντομθ περιγραωι του Οργανιςμοφ και των χϊρων 

δραςτθριοτιτων του, β) ςφνοψθ των κυριοτζρων δραςτθριοτιτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν του, γ) 

τθν ακολουκοφμενθ ςιμερα Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι, δ) ςφντομθ περιγραωι του ΣΡΔ που 

αναπτφχκθκε και εωαρμόηεται, ε) παρουςίαςθ όλων των ςθμαντικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον 

που προκφπτουν από τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων και από τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ, 

ςτ) τισ εωαρμοςτζεσ νομικζσ απαιτιςεισ για το περιβάλλον, η) τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που 

ζχουν τεκεί και τα περιβαλλοντικά προγράμματα που ζχουν υιοκετθκεί και εωαρμόηονται και τζλοσ 

θ) μια επιςκόπθςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων του ΡΙΟΡ -με χριςθ κατάλλθλων δεικτϊν- για το 

προθγοφμενο ζτοσ. 

Θ επαλικευςθ τθσ παροφςασ Ρεριβαλλοντικισ Διλωςθσ πραγματοποιικθκε από τθν Κυπριακι 

Εταιρία Ριςτοποίθςθσ (ΚΕΡ), με αρ. μθτρϊου περιβαλλοντικοφ επαλθκευτι EMAS ELV-0009 (Α. 

549), τθν 14.07.2015 
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2 Ραρουςίαςθ Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ 

2.1 Δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ 

Το ΡΙΟΡ είναι κοινωωελζσ ίδρυμα, ΝΡΙΔ, θ λειτουργία του οποίου διζπεται από τον Νόμο 

4182/2013. Το καταςτατικό του ΡΙΟΡ κακορίηεται ςτα ΦΕΚ 1492Β/29.11.02 και 131Β/29.01.04. 

Ανικει ςτον Πμιλο Ρειραιϊσ και υλοποιεί δράςεισ ςχετικζσ με τον πολιτιςμό που εντάςςονται ςτο 

πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ομίλου. Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ, βάςει του 

Καταςτατικοφ του Ιδρφματοσ, εξαςωαλίηει τα λειτουργικά ζξοδα, αλλά και ςθμαντικι επιχοριγθςθ 

για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου του. Επιπρόςκετα, το ΡΙΟΡ, διακζτοντασ αξιοςθμείωτθ εμπειρία 

ςτθν πολιτιςτικι διαχείριςθ και βαςιηόμενο ςτο άριςτα εκπαιδευμζνο προςωπικό του, ςυνεργάηεται 

αποτελεςματικά με τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τισ Ρεριωζρειεσ τθσ χϊρασ ςτθ δθμιουργία 

Μουςείων και επιδιϊκει ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ για μερικά από τα ζργα του (ΦΕΚ 

1492Β/29.11.02, άρ. 3§2). 

Το ΡΙΟΡ δραςτθριοποιείται ςε εκνικό επίπεδο ςε πολλοφσ, αλλθλοςυμπλθροφμενουσ τομείσ, 

υλοποιϊντασ τουσ καταςτατικοφσ του ςτόχουσ και ςκοποφσ οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

 τθ διαωϊτιςθ τθσ κοινωνίασ για τθν ανάγκθ τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ τθσ 

παραδοςιακισ, πολιτιςτικισ ωυςιογνωμίασ τθσ χϊρασ μασ και του ωυςικοφ τθσ 

περιβάλλοντοσ, παράλλθλα με τθ βιομθχανικι τθσ, και θ εωαρμογι πρότυπων μεκόδων για 

τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

 τθ διάςωςθ, τθν καταγραωι και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ταυτότθτασ του 

τόπου ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 τθ διάςωςθ τθσ παραδοςιακισ, βιοτεχνικισ και βιομθχανικισ τεχνολογίασ τθσ χϊρασ μασ, 

τθν καταγραωι τθσ ιςτορίασ τουσ, και τθν καταγραωι τθσ ιςτορίασ του ομίλου μζςα από τθ 

διάςωςθ και οργάνωςθ των αρχείων του κακϊσ και τθ ςυμβολι του ιδρφματοσ ςτθν ζρευνα 

τθσ παραδοςιακισ τεχνολογίασ και τθσ βιομθχανικισ αρχαιολογίασ 

 τθ ςυμβολι ςτθν πολιτιςτικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μζςω τθσ ζρευνασ, τθσ 

προβολισ και τθσ αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ τθσ αποκζματοσ. 

 τθν προςταςία και διαχείριςθ του ωυςικοφ, οικιςτικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθ 

διατιρθςθ και ανάδειξθ του τοπίου, κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ και 

κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και ωορζων ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ αειωόρου 

ανάπτυξθσ 

 τθ διαωϊτιςθ τθσ κοινωνίασ για τθν ανάγκθ τθσ διατιρθςθσ και τθσ προςταςίασ τθσ 

παραδοςιακισ πολιτιςτικισ ωυςιογνωμίασ τθσ χϊρασ μασ και του ωυςικοφ τθσ 

περιβάλλοντοσ, παράλλθλα με τθ βιομθχανικι τθσ ανάπτυξθ. 
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Οι ςτόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με: 

 τθ δθμιουργία και διαχείριςθ δικτφου κεματικϊν τεχνολογικϊν μουςείων ςτθν ελλθνικι 

περιωζρεια, ςτα οποία προβάλλεται ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ τθσ παραγωγισ ςτθν 

αντίςτοιχθ περιοχι, αναδεικνφοντασ το τρίπτυχο Άνκρωποσ-Ρεριβάλλον-Ρολιτιςμόσ 

 τθν υλοποίθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων με ςτόχο τθν καταγραωι, διάςωςθ, και 

ανάδειξθ τθσ προβιομθχανικισ τεχνολογίασ αλλά και τθν αξιοποίθςθ τθσ ςυναωοφσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Τα αποτελζςματα των ερευνθτικϊν ζργων αξιοποιοφνται ςτθ 

δθμιουργία κεματικϊν τεχνολογικϊν Μουςείων του Ιδρφματοσ, τον εμπλουτιςμό των 

ςυλλογϊν τουσ, τθ διοργάνωςθ εκκζςεων, τθν ζκδοςθ μελετϊν –ςυχνά βάηοντασ τισ πρϊτεσ 

βάςεισ ςτθν κείμενθ βιβλιογραωία ι δθμιουργϊντασ εργαλεία προϊκθςθσ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ 

 τθν οργάνωςθ ιςτορικοφ αρχείου ςυνδεδεμζνου με τθν οικονομικι, τραπεηικι, βιομθχανικι 

και αγροτικι ιςτορία του τόπου και ςτο οποίο περιλαμβάνονται το ςφνολο των αρχείων τθσ 

ΕΤΒΑbank και τθσ ΑΤΕ, ζωσ τθν απορρόωθςι τουσ από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ το 2003 και το 

2012 αντίςτοιχα, κακϊσ και ιςτορικά αρχεία των τραπεηϊν, οργανιςμϊν, επιχειριςεων και 

ιδιωτϊν, που ςυνδζκθκαν άμεςα με τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου 

 τθ λειτουργία βιβλιοκικθσ ανοιχτισ ςτο κοινό και αμιγϊσ εξειδικευμζνθσ ςε ηθτιματα 

μουςειακϊν ςπουδϊν και πολιτιςτικισ διαχείριςθσ, που παρακολουκεί τισ διεκνείσ τάςεισ, 

ςυνεχϊσ εμπλουτιηόμενθ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ,  

 τθν οργάνωςθ ποικίλων επιςτθμονικϊν και πολιτιςτικϊν δράςεων  

 τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων, με ζμωαςθ τθ 

μουςειακι και περιβαλλοντικι αγωγι ςτισ μακθτικζσ θλικίεσ 

 τθ ςυμμετοχι ςτον δθμόςιο διάλογο για τθ χάραξθ ςτρατθγικϊν ςτον χϊρο του πολιτιςμοφ 

 τθ ςυνεργαςία με ελλθνικοφσ και διεκνείσ ωορείσ αναγνωριςμζνου κφρουσ επιδιϊκοντασ τθ 

ςυμβολι ςτθ διαμόρωωςθ επίςθμων πολιτικϊν ςτον πολιτιςμό και τθ δικτφωςθ του ΡΙΟΡ 

ςε διεκνζσ επίπεδο, τόςο ςε επίπεδο επιςτθμονικϊν ωορζων όςο και ςε επίπεδο 

ευρωπαϊκϊν δικτφων για τθ μεταωορά τεχνογνωςίασ, τθν παρακολοφκθςθ «καλϊν 

πρακτικϊν», τθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και τθν επιδίωξθ 

χρθματοδότθςθσ κοινϊν ζργων. 

Το Κδρυμα ζχει αναλάβει τθ διοικθτικι, λογιςτικι και γραμματειακι κάλυψθ των μουςείων του 

κεντρικά (Ακινα), ενϊ ςυγχρόνωσ μεριμνά για τθ ςυντιρθςθ, τθν άψογθ λειτουργία και τθν προβολι 

τουσ, οργανϊνοντασ επί τόπου διάωορεσ εκδθλϊςεισ. Το μοντζλο αυτισ τθσ λειτουργίασ 

επιτυγχάνεται με τθν άμεςθ και αμζριςτθ ςυνεργαςία τθσ τοπικισ κοινωνίασ και όλων των ωορζων 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των περιωερειϊν τθσ χϊρασ. 

Τα Μουςεία αποτελοφν πρότυπα για τον τρόπο τθσ μουςειογραωικισ εκωοράσ τουσ  και προβάλλουν 

ςε κάκε περίπτωςθ τον ειδικό χαρακτιρα τθσ παραγωγισ τθσ περιοχισ που βρίςκονται. Θ ξεχωριςτι 

ποιότθτα του Δικτφου διαςωαλίηεται από τουσ εξισ παράγοντεσ: 
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 τιρθςθ των ςφγχρονων μουςειολογικϊν προδιαγραωϊν για τθ δθμιουργία μουςείων που 

παρουςιάηουν επιςτθμονικι αρτιότθτα, ενϊ ταυτόχρονα είναι εφλθπτα, περιεκτικά και 

ευχάριςτα. 

 ςχολαςτικι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ και ωφλαξθ κατά τθ λειτουργία τουσ. 

 ανανζωςθ των ςυλλογϊν. 

 καλά οργανωμζνθ γραμματειακι και λογιςτικι υποςτιριξθ. 

2.2 Οργανωτικι δομι του ΡΙΟΡ 

Στθν Εικόνα 1 παρουςιάηεται το ςυνοπτικό οργανόγραμμα του ΡΙΟΡ. 

Το ΡΙΟΡ διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) το οποίο, βάςει του καταςτατικοφ 

του, ςυγκροτείται από ζγκριτα μζλθ τθσ κοινωνίασ, τζςςερα από τα οποία είναι ςτελζχθ τθσ 

Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ και ο Υπεφκυνοσ ΡΙΟΡ 

είναι υπεφκυνοι για τθ διοίκθςθ (οργάνωςθ, προγραμματιςμόσ, ςυντονιςμόσ και ζλεγχοσ) του 

ςυνόλου των δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ με αποτελεςματικό και ποιοτικό τρόπο, ςφμωωνα με 

τισ αρχζσ, τα οράματα και τθ ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνονται οι καταςτατικοί 

ςκοποί και ςτόχοι του ΡΙΟΡ. 

Θ διάρκρωςθ των Υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ ζχει ωσ εξισ: 

 Υπθρεςία Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ 

 Υπθρεςία Μουςείων 

 Υπθρεςία Εκδόςεων και δια βίου Μάκθςθσ 

 Υπθρεςία Ερευνθτικϊν και Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων 

 Υπθρεςία Marketing και Επικοινωνίασ 

 Υπθρεςία Ρλθροωορικισ και Ψθωιακϊν Εωαρμογϊν 

 Υπθρεςία Ιςτορικοφ Αρχείου 

 Υπθρεςία Βιβλιοκικθσ 

 Τεχνικι Υπθρεςία 

 Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 

 Γραμματεία 

Θ Τπθρεςία Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ είναι υπεφκυνθ για τθν οικονομικι 

διαχείριςθ του ΡΙΟΡ, τθν τιρθςθ των διαχειριςτικϊν βιβλίων, τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν, 

των απολογιςμϊν και ιςολογιςμϊν του Ιδρφματοσ, τθ διαχείριςθ τθσ μιςκοδοςίασ όλου του 

προςωπικοφ του ΡΙΟΡ, τθ διαχείριςθ κεμάτων που αωοροφν το προςωπικό (παρουςίεσ, άδειεσ) κλπ. 

Ακόμθ, θ Υπθρεςία ζχει αναλάβει με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ-ςυμβοφλουσ τθν υλοποίθςθ, 

εωαρμογι και διαχείριςθ του Συςτιματοσ Ροιότθτασ (ISO9001-2008). Συνεπϊσ, είναι υπεφκυνθ για 
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τθν οργάνωςθ, εωαρμογι και βελτίωςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (ΣΔΡ) του Ιδρφματοσ 

κακϊσ ελζγχει και υποςτθρίηει τισ υπόλοιπεσ Υπθρεςίεσ του ΡΙΟΡ για τθ ςωςτι τιρθςθ των 

προδιαγεγραμμζνων διαδικαςιϊν, προτείνει και δζχεται προτάςεισ βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν που 

προβλζπει το ΣΔΡ, λαμβάνει τα μθνφματα των επιςκεπτϊν μζςω τθσ Υπθρεςίασ Μουςείων, κετικά 

και αρνθτικά, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ενϊ είναι αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των διορκωτικϊν/ βελτιωτικϊν προτάςεων. 

Θ Τπθρεςία Μουςείων είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ του μουςειολογικοφ ζργου, κακϊσ και τθ 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των Μουςείων. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Υπθρεςία 

Μουςείων εμπλζκεται και είναι υπεφκυνθ για: 

 τθ δθμιουργία και επζκταςθ μουςείων.  

 το μουςειολογικό υλικό (δθμιουργία, εμπλουτιςμόσ, ςυντιρθςθ, αποκικευςθ, πλαιςίωςθ – 

παραγωγζσ κτλ.). 

 τθ διαχείριςθ του προςωπικοφ που εργάηεται ςτα μουςεία. 

 τθ ςωςτι και ομαλι λειτουργία των πωλθτθρίων και των κυλικείων. 

 τθ διαχείριςθ των επιςκεπτϊν (υποδοχι, καταγραωι και αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ κτλ.). 

 τθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων (εκπαιδευτικοί ωάκελοι, εκπαιδευτικά 

προγράμματα κτλ.). 

Επιπλζον, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ Υπθρεςίεσ ωροντίηει για: 

 τθν προετοιμαςία εκδθλϊςεων ςτα Μουςεία του Δικτφου του Ιδρφματοσ. 

 τον εμπλουτιςμό του Ιςτότοπου του ΡΙΟΡ.  

 τισ επαωζσ με άλλα μουςεία ι πολιτιςτικοφσ ωορείσ. 

 τθν επικοινωνία και τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ του Δικτφου (ξεναγιςεισ, δελτία τφπου, κτλ.). 

Θ Τπθρεςία Εκδόςεων και δια βίου Μάκθςθσ του ΡΙΟΡ αποβλζπει κατά κφριο λόγο ςτο να 

ςυμπλθρϊςει το βιβλιογραωικό και εκδοτικό κενό που παρατθρείται ςτθν Ελλάδα ςτον τομζα τθσ 

ιςτορίασ τθσ τεχνολογίασ και τθσ βιομθχανικισ αρχαιολογίασ και, παράλλθλα, ςτο να επανεκδϊςει 

παλαιά, εξαντλθμζνα ςιμερα, αλλά χριςιμα ςτθ νεότερθ ιςτοριογραωία ζργα. 

Θ Τπθρεςία Ερευνθτικϊν και Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων ςχεδιάηει και υλοποιεί ερευνθτικά 

προγράμματα που ικανοποιοφν τουσ καταςτατικοφσ ςτόχουσ του ΡΙΟΡ, και κυρίωσ αυτόν τθσ 

καταγραωισ, διάςωςθσ, ανάδειξθσ τθσ βιοτεχνικισ και βιομθχανικισ τεχνολογίασ αλλά και τθσ 

αξιοποίθςθσ τθσ ςυναωοφσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Τα προγράμματα αυτά αποτελοφν 

αναπόςπαςτο τμιμα του τριπτφχου τθσ δράςθσ του Ιδρφματοσ το οποίο προβλζπει: ζρευνα - ζκκεςθ 

- ζκδοςθ. Σχεδιάηονται, δε, ςε διεπιςτθμονικι βάςθ και με τρόπο ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να 

αξιοποιοφνται πολλαπλϊσ για τθ δθμιουργία κεματικϊν τεχνολογικϊν Μουςείων που εντάςςονται 

ςτο ςυναωζσ Δίκτυο Μουςείων του Ιδρφματοσ ςτθν ελλθνικι περιωζρεια, τθ διοργάνωςθ εκκζςεων, 

τθν ζκδοςθ βιβλίων και τθν ψθωιοποίθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων που ςυντελοφν ςτθν προαγωγι 

τθσ ζρευνασ. Στο ίδιο πλαίςιο θ Υπθρεςία είναι υπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ από 

κοινοφ με τισ υπόλοιπεσ Υπθρεςίεσ του ΡΙΟΡ των εκπαιδευτικϊν δράςεων του Ιδρφματοσ. 
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Θ Τπθρεςία Marketing και Επικοινωνίασ ςε ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ 

ςυντονίηει τθν υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων του ΡΙΟΡ κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ ςυνολικισ 

προβολισ του ζργου του Ιδρφματοσ (intranet, αιτιματα από ΜΜΕ, κλπ.).  

Θ Τπθρεςία Πλθροφορικισ και Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν είναι υπεφκυνθ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

ψθωιακισ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ (π.χ. τθ διαχείριςθ και ςυνεχι ανανζωςθ του ιςτότοπου κλπ.). 

Θ Τπθρεςία Ιςτορικοφ Αρχείου του ΡIΟΡ ζχει αναλάβει τθ ςυγκζντρωςθ, οργάνωςθ και διάκεςθ 

ςτθν ζρευνα του ιςτορικοφ αρχειακοφ υλικοφ του Ομίλου, με ςτόχο τθν διάςωςθ τθσ ιςτορικισ 

μνιμθσ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

Θ Τπθρεςία Βιβλιοκικθσ του ΠΙΟΠ ζχει αναλάβει τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κεντρικισ 

Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ, θ οποία είναι είναι ανοιχτισ πρόςβαςθσ, μθ δανειςτικι. Θ Βιβλιοκικθ 

του Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ αρικμεί περίπου 57.000 ελλθνικοφσ και ξενόγλωςςουσ 

τίτλουσ βιβλίων, κακϊσ και περιοδικζσ εκδόςεισ. Θ Βιβλιοκικθ διακζτει τίτλουσ ςτα πεδία ζρευνασ 

και δραςτθριοποίθςθσ του Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ, αλλά και γενικότερα του 

Ομίλου Ρειραιϊσ, όπωσ για παράδειγμα Βιομθχανικι αρχαιολογία, Ιςτορία τθσ τεχνολογίασ, 

Χρθματοοικονομικά, Τραπεηικά και οικονομικά κζματα, Αγροτικι οικονομία και πολιτικι, 

Μουςειολογία, Ανκρωπολογία κλπ.    

Θ Σεχνικι Τπθρεςία του Ρ.Ι.Ο.Ρ., είναι υπεφκυνθ για τθν επίβλεψθ και τθν υλοποίθςθ όλων των 

τεχνικϊν ζργων του Ιδρφματοσ και των Μουςείων και πιο αναλυτικά για:  

 Ανάκεςθ και Επίβλεψθ Μελετϊν. 

 Ανάκεςθ και Επίβλεψθ Τεχνικϊν Ζργων ςτισ Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΡΙΟΡ που 

χρθματοδοτοφνται από τισ Ρεριωζρειεσ ι τα Υπουργεία (με τθν περί Δθμοςίων Ζργων 

Νομοκεςία), κακϊσ και από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ. 

 Ανάκεςθ και Επίβλεψθ Ζργων Συντιρθςθσ και Ανακαίνιςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

και του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του ΡΙΟΡ. 

Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Ρ.Ι.Ο.Ρ. ςυςτάκθκε από υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Ομίλου, με απόωαςθ του Ρροζδρου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, βάςει του 

άρκρου 9, παρ. 12 του Οργανιςμοφ του Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ, ςφμωωνα με το 

οποίο «θ υπθρεςία του Ιδρφματοσ δφναται να διεξάγεται από υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ 

που αςχολοφνται αποκλειςτικά θ μθ με τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν του», προκειμζνου να 

ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ των ζργων του Ιδρφματοσ. 

Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ είναι αρμόδιο για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΡΙΟΡ με ςτόχο τθ 

ςφνδεςθ των κεματικϊν ενοτιτων του Ρολιτιςμοφ και του Ρεριβάλλοντοσ. 

Θ Γραμματεία του ΡΙΟΡ είναι υπεφκυνθ για τθν υποςτιριξθ του Ιδρφματοσ ςε κζματα 

γραμματειακισ ωφςθσ όπωσ θ διαχείριςθ τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραωίασ του 

Ιδρφματοσ, θ τιρθςθ αρχείων-πρωτοκόλλων αλλθλογραωίασ-εγγράωων και θ διαχείριςθ του 

τθλεωωνικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ. Επίςθσ, είναι υπεφκυνθ για τθν παραπομπι των επιςκεπτϊν 

ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ / πρόςωπα του ΡΙΟΡ. 
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Εικόνα 1 - Οργανόγραμμα του Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιϊσ
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2.3 Εγκαταςτάςεισ του ΡΙΟΡ 

Θ ζδρα του ΠΙΟΠ βρίςκεται ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ, ςτθν Ρλάκα, όπου και ςτεγάηονται οι 

κεντρικζσ του υπθρεςίεσ. Ο αρχικόσ πυρινασ του νεοκλαςικοφ κτθρίου τθσ οδοφ Αγγζλου Γζροντα 6 

αποτελεί ζνα από τα παλαιότερα οκωνικά κτιρια τθσ Ακινασ. Στουσ αποκαταςτθμζνουσ του χϊρουσ, 

ςυνολικισ επιωάνειασ 526 m
2
, ςτεγάηονται θ Διεφκυνςθ, θ Γραμματεία, το Λογιςτιριο και οι Υπθρεςίεσ 

Μουςείων, Εκδόςεων, Ζρευνασ και Ρροβολισ κακϊσ και θ Μονάδα Ρεριβάλλοντοσ του Ομίλου Ρειραιϊσ. 

Θ Τεχνικι Υπθρεςία του ΡΙΟΡ ςυςτεγάηεται με τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ επί τθσ οδοφ 

Ρανεπιςτθμίου 18Γ. 

Θ Βιβλιοκικθ  ςτεγάηεται ςε 1.715 m² ςτο ιςόγειο και ςτα τρία υπόγεια του κτθρίου επί τθσ οδοφ 

Σαλαμίνοσ 72-74 ςτθν Καλλικζα, ενϊ το Ιςτορικό Αρχείο ςτεγάηεται ςε 2.603m
2
 ςτο υπόγειο, ιςόγειο και 

1ο όροωο παλαιοφ βιομθχανικοφ κτθρίου αρχιτεκτονικισ του 1930 ςτισ οδοφσ Λεωωόρου Ειρινθσ 14 και 

Δωρίδοσ 2, ςτον Ταφρο. Το κτιριο Ιςτορικοφ Αρχείου περιιλκε ςτθν ιδιοκτθςία του ΡΙΟΡ το 2012 μετά τθν 

εξαγορά τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ από τον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

Το Ρολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ διακζτει επίςθσ κατάςτθμα (23 m
2
) ςτθ Στοά Σπυρομιλιου ςτο 

Κζντρο τθσ Ακινασ, όπου πωλοφνται δϊρα και αναμνθςτικά που διατίκενται και ςτα κατά τόπουσ 

πωλθτιρια του Δικτφου των Μουςείων του, κακϊσ και οι εκδόςεισ του Ιδρφματοσ.  Ραράλλθλα, ο χϊροσ 

του πωλθτθρίου του ΡΙΟΡ λειτουργεί και ωσ ςθμείο προβολισ του πολυδιάςτατου πολιτιςτικοφ ζργου του 

Ιδρφματοσ. Το κατάςτθμα λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο (Δευτζρα, Τετάρτθ, Σάββατο: 10:00-

18:00 και Τρίτθ-Ρζμπτθ, Ραραςκευι: 10:00-21:00). 

Στο ΡΙΟΡ εντάςςονται και τα επτά κεματικά Μουςεία του Δικτφου που λειτουργοφν ιδθ ςτθν Ελλάδα 

(Εικόνα  2) και τα οποία περιλαμβάνουν: 

 Μουςείο Μετάξθσ ςτο Σουωλί   

 Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ Ν. & Σ. Τςαλαπάτα ςτο Βόλο 

 Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου, ςτθν Αγία Ραραςκευι Λζςβου  

 Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ ςτον Ρφργο Ρανόρμου, ςτθν Τινο 

 Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ ςτθν Κορινκία  

 Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ ςτθ Δθμθτςάνα  

 Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ ςτθ Σπάρτθ  

Στο πλαίςιο διεφρυνςθσ του Δικτφου Μουςείων ΡΙΟΡ, καταςκευάηονται δφο ακόμθ μουςεία: 

 Μουςείο Αργυροτεχνίασ Ιωαννίνων 

 Μουςείο Μαςτίχασ Χίου, Ρυργί, Χίοσ 
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Εικόνα 2 - Χάρτθσ κεματικϊν Μουςείων δικτφου ΠΙΟΠ που λειτουργοφν (05/2015) 

 

Μουςείο Μετάξθσ 

Το Μουςείο Μετάξθσ λειτουργεί από το 1990 και ςτεγάηεται ςε ζνα ξεχωριςτισ αρχιτεκτονικισ ομορωιάσ 

κτιριο, το Αρχοντικό του γιατροφ, λόγιου και πολιτικοφ Κωνςταντίνου Κουρτίδθ (1870-1944) ςτο Σουωλί. 

Το Αρχοντικό κτίςτθκε το 1883 από ντόπιουσ τεχνίτεσ, αποτελεί αξιόλογο δείγμα αςτικισ αρχιτεκτονικισ 

τθσ περιοχισ και δωρικθκε από τθν κόρθ του Κωνςταντίνου Κουρτίδθ, Μαρία Κουρτίδθ-Ράςτρα, για να 

γίνει Μουςείο Μετάξθσ. Το 1986 ξεκίνθςε θ διεξαγωγι ςυςτθματικισ ιςτορικισ, εκνολογικισ και 

αρχιτεκτονικισ ζρευνασ, με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του αρχοντικοφ και τθν οργάνωςθ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ, 

με κζμα τθ ςθροτροωικι και μεταξουργικι παράδοςθ τθσ πόλθσ. 

Το 2009 μετά από 15 χρόνια λειτουργίασ, πραγματοποιικθκε θ επανζκκεςθ και επζκταςθ του Μουςείου. 

Το κτιριο  είναι διόροωο (ςυμπεριλαμβανομζνου του ιςογείου) και ζχει ςυνολικό εμβαδόν 435 m
2
. Στο 

ιςόγειο του Μουςείου Μετάξθσ, όπου βριςκόταν θ παλαιά ζκκεςθ, αναπτφςςεται θ ενότθτα τθσ ιςτορίασ 

του μεταξιοφ, ενϊ ςτον πρϊτο όροωο αναπτφςςεται το ςενάριο τθσ ζκκεςθσ, που αωορά τθ ςθροτροωία. 
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Ξεκινά από τθν παραγωγι και εκκόλαψθ του ςπόρου, τθ μουριά και τον μεταξοςκϊλθκα, ςυνεχίηεται με 

τα ςτάδια ανάπτυξθσ του μεταξοςκϊλθκα (θλικίεσ) και τθν φωανςθ του πολφτιμου κουκουλιοφ (κλάδωμα 

και ξεκλάδωμα). Ακολουκεί ο κακαριςμόσ και θ διαλογι των κουκουλιϊν. Ο κφκλοσ ηωισ του 

μεταξοςκϊλθκα κλείνει με τθν απόπνιξθ. Οι επόμενεσ ενότθτεσ είναι αωιερωμζνεσ ςτθ μεταξουργία 

(αναπινιςθ ι το ξετφλιγμα τθσ κλωςτισ του κουκουλιοφ, βαωι και φωανςθ των μεταξωτϊν, με ιδιαίτερθ 

μνεία ςτο εργοςτάςιο μετάξθσ Τηίβρε). Τα αυκεντικά εκκζματα υποςτθρίηονται από οπτικοακουςτικό 

υλικό. Τζλοσ, ςτθν ενότθτα «ωορεςιζσ ςτο Σουωλί» εκτίκενται μοναδικά εξαρτιματα τθσ ςουωλιϊτικθσ 

ωορεςιάσ. 

Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ (και τισ εκνικζσ και τοπικζσ αργίεσ) από τισ 10 π.μ 

ωσ τισ 6 μ.μ τθν περίοδο από 1 Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ ωσ τισ 5 μ.μ τθν περίοδο από 

16 Οκτωβρίου ωσ 28 Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 4 άτομα με κφρια κακικοντα τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το 

προςωπικό του Μουςείου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

ΡΙΟΡ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 6.592 άτομα το 2014. 

Μουςείο Πλινκοκεραμοποιίασ Ν. & . Σςαλαπάτα  

Το Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ ςτεγάηεται ςτουσ χϊρουσ του παλιοφ εργοςταςίου Ρλινκοκεραμοποιίασ 

Ν. & Σ. Τςαλαπάτα, το οποίο αποτελεί ςπάνιο δείγμα διαςωηόμενου βιομθχανικοφ ςυγκροτιματοσ ςτον 

ελλθνικό χϊρο. Το Εργοςτάςιο Ρλινκοκεραμοποιίασ ιδρφκθκε το 1926 από τουσ αδερωοφσ Τςαλαπάτα και 

ζωσ το 1978, που ςταμάτθςε να λειτουργεί, αποτζλεςε μία ςθμαντικι παραγωγικι μονάδα, με 

πανελλαδικι εμβζλεια. Θ ςυνολικι ζκταςι του ανζρχεται ςε 22.000 m
2
. Στο εργοςτάςιο αυτό 

καταςκευάηονταν ποικίλοι τφποι πλίνκων και κεράμων. Απαςχολοφςε ςτθν ακμι τθσ λειτουργίασ του 250 

άτομα και θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του ςε μθχανιματα, ζωκανε τουσ 300 ίππουσ. 

Το 1995 ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ URΒΑΝ, ο Διμοσ Βόλου αγόραςε το ςυγκρότθμα ενϊ ςτο 

διάςτθμα 1998-2001 πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των κτθρίων από τθ Δθμοτικι 

Επιχείρθςθ Μελετϊν Καταςκευϊν Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ), με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικοφ 

πολυχϊρου. Το 2004, το Ρολιτιςτικό 'Ιδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ άρχιςε να υλοποιεί, ςτουσ χϊρουσ του 

κυρίωσ εργοςταςίου, το Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ, το οποίο μετά από δφο ζτθ εντατικϊν εργαςιϊν 

άνοιξε τισ πφλεσ του για το κοινό. 

Το κτιριο του Μουςείου είναι ιςόγειο και καλφπτει ςυνολικι επιωάνεια 3.940 m
2
. Στουσ χϊρουσ του 

Μουςείου παρουςιάηεται θ αλυςίδα παραγωγισ ςτο πλινκοκεραμοποιείο Τςαλαπάτα, που λειτοφργθςε 

με κάμινο Χόωμαν. Αναδεικνφεται θ παραγωγι των προϊόντων, από τθ μεταωορά και τθν επεξεργαςία του 

χϊματοσ, ζωσ τθ μορωοποίθςθ, τθν ξιρανςθ και το ψιςιμο των πλίνκων και των κεράμων. Ραράλλθλα, 

αναδεικνφεται θ κακθμερινι ηωι ςτο εργοςτάςιο, κακϊσ και θ γενικότερθ εξζλιξθ τθσ κεραμοποιίασ ςτον 

ελλθνικό και διεκνι χϊρο. 

Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ (και τισ εκνικζσ και τοπικζσ αργίεσ) από τισ 10 π.μ. 

ωσ τισ 6 μ.μ. τθν περίοδο από 1 Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 5 μ.μ. τθν περίοδο 

από 16 Οκτωβρίου ωσ 28 Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 4 άτομα με κφρια κακικοντα τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το 

προςωπικό του Μουςείου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

ΡΙΟΡ. 
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Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 14. 117 άτομα το 2014. 

Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου 

Το Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου (ΜΒΕΛ), ςτθν Αγία Ραραςκευι Λζςβου, δθμιουργικθκε 

από το ΡΙΟΡ, το οποίο ζχει και τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία του. Στεγάηεται ςτο χϊρο του παλαιοφ 

κοινοτικοφ ελαιοτριβείου ςε οικόπεδο 5.530 m
2
 περίπου και ςε ιςόγεια κτιρια ςυνολικισ επιωάνειασ 

2.110 m
2
, θ χριςθ των οποίων παραχωρικθκε ςτο Κδρυμα από τον Διμο Αγίασ Ραραςκευισ. 

Το Κοινοτικό Ελαιοτριβείο τθσ Αγίασ Ραραςκευισ Λζςβου κεμελιϊκθκε το 1910 ζπειτα από κοινι 

πρωτοβουλία των πολιτϊν τθσ Αγίασ Ραραςκευισ και τζκθκε ςε λειτουργία το 1911. Το ελαιοτριβείο 

λειτοφργθςε αδιάλειπτα για περίπου 55 χρόνια ωσ το 1967. Το 1985, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για τθ 

διάςωςθ των βιομθχανικϊν κτθρίων τθσ Λζςβου, ο χϊροσ μετατράπθκε ςε Ρολφκεντρο. Το 2004, θ χριςθ 

του κτθρίου παραχωρικθκε από τον Διμο Αγίασ Ραραςκευισ ςτο Ρολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ, 

προκειμζνου να δθμιουργθκεί το Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου, το οποίο ξεκίνθςε τθ 

λειτουργία του τον Σεπτζμβριο του 2006. 

Στουσ χϊρουσ του Μουςείου παρουςιάηεται θ βιομθχανικι ωάςθ τθσ ελαιουργίασ με ζμωαςθ ςτισ αλλαγζσ 

που επζωερε θ ειςαγωγι τθσ μθχανικισ κίνθςθσ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ελαιολάδου. O ςωηόμενοσ 

ιςτορικόσ εξοπλιςμόσ, που ζχει αποκαταςτακεί, αναδεικνφεται υποδειγματικά, μζςω τθσ "επιδεικτικισ" 

λειτουργίασ του και τθσ πλαιςίωςισ του με ψθωιακζσ παραγωγζσ. Ραρουςιάηεται θ εξζλιξθ των 

μθχανθμάτων, με ζμωαςθ ςτισ αλλαγζσ που επζωερε θ ειςαγωγι τθσ μθχανικισ κίνθςθσ ςτθν 

ελαιοπαραγωγι. Στο κυρίωσ κτιριο, δίνεται ζμωαςθ ςτα τρία βαςικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 

ελαιολάδου (ςφνκλιψθ του καρποφ, ςυμπίεςθ του ελαιοπολτοφ, διαχωριςμόσ του λαδιοφ από το νερό) και 

γίνεται αναωορά ςτθ ςυμπλθρωματικι λειτουργία του αλευρόμυλου. 

 Οι παλαιζσ αποκικεσ ελαιοκάρπου λειτουργοφν ωσ ςυμπλθρωματικζσ εκκετικζσ μονάδεσ, που 

προβάλλουν το ανκρϊπινο ςτοιχείο. Στισ μεγάλεσ αποκικεσ γίνεται ιδιαίτερθ αναωορά: α) ςτθν ιςτορία 

του κοινοτικοφ ελαιοτριβείου τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, με ζμωαςθ ςτθν πρωτοποριακι διαδικαςία τθσ 

κοινοτικισ ιδιοκτθςίασ και ςτον αντίκτυπό τθσ ςτισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ δομζσ τθσ περιοχισ β) ςτθν 

εκμθχάνιςθ τθσ ελαιουργίασ ςτθ Λζςβο και γ) ςτο ευρφτερο κοινωνικό-οικονομικό πλαίςιο. Στισ μικρζσ 

αποκικεσ παρουςιάηεται ο κφκλοσ των εργαςιϊν που ςυνδζονται με τθν ελαιοπαραγωγι. Το Μουςείο 

περιλαμβάνει επίςθσ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, κυλικείο, κακϊσ και μικρό υπαίκριο αμωικζατρο. 

Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ (και τισ εκνικζσ και τοπικζσ αργίεσ) από τισ 10 π.μ 

ωσ τισ 6 μ.μ τθν περίοδο από 1 Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 5 μ.μ. τθν περίοδο από 

16 Οκτωβρίου ωσ 28 Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 4 άτομα με κφρια κακικοντα τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το 

προςωπικό του Μουςείου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

ΡΙΟΡ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 11.298 άτομα το 2014. 

Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ Σινου 

Το Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ ςτον Ρφργο τθσ Τινου δθμιουργικθκε από το ΡΙΟΡ, το οποίο ζχει και τθν 

ευκφνθ για τθ λειτουργία του. Ανικει ςτο Δίκτυο Θεματικϊν Μουςείων του Ιδρφματοσ και είναι το πρϊτο 

του είδουσ του ςτθν Ελλάδα. Στεγάηεται ςε ςφγχρονεσ, πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ, 

εναρμονιςμζνεσ με το χαρακτθριςτικό τθνιακό τοπίο. 
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Το Μουςείο ςτεγάηεται ςε ιςόγειο κτιριο ςυνολικισ επιωάνειασ 1.451 m
2
 ςτο χωριό Ρφργοσ, ζνα από τα 

μεγαλφτερα χωριά του νθςιοφ τθσ Τινου. Στο Μουςείο παρουςιάηεται θ τεχνολογία του μαρμάρου, 

υλικοφ που κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν αρχιτεκτονικι και τθν τζχνθ τθσ Ελλάδασ από τθν αρχαιότθτα ζωσ 

τισ μζρεσ μασ, ενϊ παράλλθλα περιγράωεται αναλυτικά το πλζγμα εργαλειακοφ εξοπλιςμοφ και τεχνικϊν. 

Ταυτόχρονα, με τθν ζμωαςθ που δίνεται ςτθν προβιομθχανικι και πρωτοβιομθχανικι Τινο, του 

ςθμαντικότερου νεοελλθνικοφ κζντρου μαρμαροτεχνίασ, αναδεικνφεται το κοινωνικό και οικονομικό 

πλαίςιο ςτο οποίο αναπτφχκθκαν τα τοπικά εργαςτιρια. 

Θ μόνιμθ ζκκεςθ περιλαμβάνει ποικίλα κοςμικά, εκκλθςιαςτικά, επιτφμβια και κακθμερινισ χριςθσ 

πρωτότυπα ζργα ςε μάρμαρο, πιλινα προπλάςματα και γφψινα αντίγραωα, εργαλεία λατόμευςθσ και 

μαρμαροτεχνίασ, μθχανολογικό εξοπλιςμό, αρχειακό υλικό, κακϊσ και τθν πλουςιότερθ ςυλλογι ςχεδίων 

παλαιϊν μαρμαρογλυπτϊν που υπάρχει ςτθν Ελλάδα. Σε ςυνδυαςμό, εξάλλου, με τισ αλλθλζνδετεσ 

αναπαραςτάςεισ λατομείου, εργαςτθρίου μαρμαροτεχνίασ και ςυναρμογισ δεςποτικοφ κρόνου, οι 

επιςκζπτεσ ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν παραδοςιακζσ τεχνικζσ και διαδικαςίεσ που αωοροφν τθν 

εξόρυξθ, τθν πρϊτθ επεξεργαςία και μεταωορά του μαρμάρου, κακϊσ και τθ μορωοποίθςθ και 

τοποκζτθςθ μιασ καταςκευισ. Θ ζκκεςθ επεκτείνεται και ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ του Μουςείου, όπου 

εκτίκεται ιςτορικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει ανυψωτικι μθχανι μαρμάρων 

(μπίγα) και βαγονζτο για τθ μεταωορά όγκων  από το λατομείο τθσ Βακισ, κακϊσ και μπαηοβαγονζτο 

(ςζςουλα), ςτροωι και ράγεσ από το λατομείο τθσ Ρατζλασ. 

Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ (και τισ εκνικζσ και τοπικζσ αργίεσ) από τισ 10 π.μ. 

ωσ τισ 6 μ.μ. τθν περίοδο από 1 Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 5 μ.μ. τθν περίοδο 

από 16 Οκτωβρίου ωσ 28 Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 4 άτομα με κφρια κακικοντα τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το 

προςωπικό του Μουςείου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

ΡΙΟΡ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 26.950 άτομα το 2014. 

Μουςείο Περιβάλλοντοσ τυμφαλίασ 

Το Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ ςτεγάηεται ςε κτιριο ςυνολικισ επιωάνειασ 1.312 m
2
 που 

ςχεδιάςτθκε ειδικά για τουσ ςκοποφσ του Μουςείου, και καταςκευάςτθκε ςε ζκταςθ 7.204 m
2
 που 

παραχωρικθκε από τον Διμο Στυμωαλίασ και το Δαςαρχείο. Το Μουςείο ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 

2010, και αποτελείται από δφο επίπεδα. Στο ιςόγειο περιλαμβάνεται ο εκκεςιακόσ χϊροσ ςυνολικισ 

επιωάνειασ 290 m2, διατεταγμζνοσ ςε δφο ηϊνεσ, όπου οι ςκοποί τθσ ζκκεςθσ υποςτθρίηονται από 

μακζτεσ και διαδραςτικζσ εωαρμογζσ, ψθωιακζσ αναπαραςτάςεισ, ταινίεσ τεκμθρίωςθσ και προςβάςιμθ 

τομι τθσ λίμνθσ (ενυδρείο) ςε εςωτερικό χϊρο που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να παρατθριςει 

από κοντά ωυτά και ψάρια τθσ περιοχισ. 

Το ιςόγειο του κτθρίου περιλαμβάνει επίςθσ το χϊρο υποδοχισ, κυλικείο και πωλθτιριο, ενϊ θ Αίκουςα 

Ρολλαπλϊν Χριςεων ςυνολικισ επιωάνειασ 100 m
2 

δίνει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ δράςεων πολιτιςμοφ 

ςτθν περιωζρεια, με τθ ωιλοξενία περιοδικϊν εκκζςεων και τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν και 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. Το υπόγειο του κτθρίου ζχει ςυνολικι επιωάνεια 653 m
2
 και περιλαμβάνει 

βοθκθτικοφσ χϊρουσ όπωσ αποκικεσ μουςειακϊν αντικειμζνων, μθχανοςτάςιο ανελκυςτιρα, 

μθχανοςτάςιο πυρόςβεςθσ, χϊρουσ εξοπλιςμοφ ενυδρείου, W.C. κακϊσ και εργαςτιρια ςυντιρθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται από τθν τοπικι αρχαιολογικι υπθρεςία και γραωεία για το προςωπικό του Μουςείου 

και το προςωπικό τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ. 
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Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 6 μ.μ. τθν περίοδο από 1 

Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 5 μ.μ. τθν περίοδο από 16 Οκτωβρίου ωσ 28 

Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 3 άτομα με κφρια κακικοντα τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ 

και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το προςωπικό του Μουςείου 

βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του ΡΙΟΡ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 18.675 άτομα το 2014. 

Τπαίκριο Μουςείο Τδροκίνθςθσ  

Το Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ ςτθ Δθμθτςάνα, το οποίο ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το καλοκαίρι του 

1997, είναι ζνα κεματικό μουςείο που προβάλλει τθ ςθμαςία τθσ υδροκίνθςθσ ςτθν παραδοςιακι 

κοινωνία, παρουςιάηοντασ τισ βαςικζσ προβιομθχανικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν το νερό ωσ κφρια 

πθγι ενζργειασ για τθν παραγωγι διαωόρων προϊόντων.  

Σε οικόπεδο ςυνολικισ επιωάνειασ 2.220 m
2
 ζχει αποκαταςτακεί ζνα ςφνολο εγκαταςτάςεων και 

υδροκίνθτων μθχανιςμϊν, με ςκοπό τθ μουςειακι αξιοποίθςι τουσ. Οι αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ ζγιναν με 

ιδιαίτερο ςεβαςμό, ϊςτε οι επεμβάςεισ ςτα κελφωθ να μθν αλλοιϊςουν τθν αυκεντικι μορωι. 

Ραράλλθλα, οι μόνιμοι εξοπλιςμοί των εργαςτθρίων αποκαταςτάκθκαν ςτθν αρχικι τουσ λειτουργία. 

Κάκε ζνα από τα αναςτθλωμζνα κτιρια των παλιϊν παραδοςιακϊν εργαςτθρίων, ςυνολικισ επιωάνειασ 

690 m
2
, ζχει μια μόνιμθ ζκκεςθ με κεματικό περιεχόμενο ςχετικό με το εργαςτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται. 

Το πρϊτο κτιριο ςτεγάηει μια νεροτριβι κι ζναν αλευρόμυλο. Ακριβϊσ απζναντι βρίςκεται ζνα διϊροωο 

κτιριο, που ςτεγάηει τθν κατοικία του βυρςοδζψθ (πάνω) και το βυρςοδεψείο (κάτω). Το τρίτο κτιριο του 

μουςείου ςτεγάηει ζναν μπαρουτόμυλο. 

Το 2006 με χρθματοδότθςθ από το Γ' ΚΡΣ και τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ προςτζκθκε ςτο μουςείο Υπαίκριοσ 

Χϊροσ Στάκμευςθσ, ενϊ παράλλθλα, διαμορωϊκθκε Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων και χϊροσ για τθ 

ςτζγαςθ των γραωείων του Μουςείου. Ρρόςωατα, αναδιαμορωϊκθκε θ είςοδοσ του μουςείου με το 

εκδοτιριο ειςιτθρίων, ενϊ, παράλλθλα, δθμιουργικθκε χϊροσ πωλθτθρίου και κυλικείο. 

Το Μουςείο λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ από τθν Τρίτθ (και τισ εκνικζσ και τοπικζσ αργίεσ) από τισ 10 π.μ. 

ωσ τισ 6 μ.μ. τθν περίοδο από 1 Μαρτίου ωσ 15 Οκτωβρίου και από τισ 10 π.μ. ωσ τισ 5 μ.μ. τθν περίοδο 

από 16 Οκτωβρίου ωσ 28 Φεβρουαρίου. Στο Μουςείο εργάηονται μόνιμα 4 άτομα με κφρια κακικοντα τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ και τθν εξαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του χϊρου. Το 

προςωπικό του Μουςείου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαωι και επικοινωνία με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

ΡΙΟΡ. 

Το Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ ζχει ιδιαίτερα υψθλι επιςκεψιμότθτα, κυρίωσ από ςχολικζσ ομάδεσ. Ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 33.948 άτομα το 2014. 

Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ ςτθ πάρτθ  

Το Μουςείο τθσ Ελιάσ και του Ελλθνικοφ Λαδιοφ ςτθ Σπάρτθ, αποτελεί μζλοσ του δικτφου Μουςεία Ελιάσ 

τθσ Μεςογείου και ζχει ωσ κφριο ςκοπό να αναδείξει τον πολιτιςμό και τθν τεχνολογία τθσ ελιάσ και τθσ 

ελαιοπαραγωγισ, που ςυνδζεται άρρθκτα με τθν ελλθνικι, και γενικότερα τθ μεςογειακι ταυτότθτα. Είναι 

μοναδικό ςτο είδοσ του ςτθν Ελλάδα και βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ, ςτθν καρδιά τθσ Λακωνίασ, 

μιασ από τισ κφριεσ ελαιοπαραγωγοφσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ. 

Το Μουςείο ςτεγάηεται ςτο διϊροωο κτιριο τθσ παλιάσ Θλεκτρικισ Εταιρίασ τθσ Σπάρτθσ, ςυνολικισ 

επιωάνειασ 816 m
2
, το οποίο αποτελεί χαρακτθριςτικό ελλθνικό βιομθχανικό κτίςμα του μεςοπολζμου, το 
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οποίο ανικει ςτον Διμο Σπάρτθσ κι ζχει παραχωρθκεί ςτο ΡΙΟΡ.  Θ εξαιρετικά κακι κατάςταςθ 

διατιρθςισ του επζβαλε μια ριηικι ανακαίνιςθ: διατθρικθκε μόνο θ κφρια βόρεια όψθ, θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςε μια ςφγχρονθ καταςκευι, που παραπζμπει ςε βιομθχανικά κτιρια και δθμιουργεί 

οπτικζσ ωυγζσ προσ τον περιβάλλοντα χϊρο, τον γειτονικό ελαιϊνα και τον Ταψγετο. Το ευρθματικό 

αρχιτεκτονικό κζλυωοσ προςαρμόςτθκε ςτισ μουςειολογικζσ επιταγζσ ενόσ πρωτοποριακοφ μουςείου. Το 

Μουςείο διακζτει επίςθσ Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων, για τθν οργάνωςθ ςυνεδρίων, περιοδικϊν 

εκκζςεων, εκδθλϊςεων κλπ, δραςτθριότθτεσ που ενδυναμϊνουν τθν πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ και τθσ περιωζρειασ ςτθν οποία ανικει. 

Το Μουςείο άνοιξε για το κοινό ςτα τζλθ του 2002 και παρουςιάηει τον πολιτιςμό τθσ ελιάσ από τθν 

αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα, με ζμωαςθ ςτισ ποικίλεσ οικονομικζσ, χρθςτικζσ και ςυμβολικζσ όψεισ τθσ ελιάσ 

και του λαδιοφ ςτον τόπο μασ. Το Μουςείο είναι το μοναδικό που τεκμθριϊνει τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ τθσ ελαιοπαραγωγισ ςτον ελλαδικό χϊρο, από τθν προϊςτορικι περίοδο ζωσ τον 20ό αι.  

Το ιςόγειο του κτθρίου του Μουςείου είναι αωιερωμζνο ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ του 

ελαιολάδου από τθν αρχαιότθτα ζωσ τθν πρωτοβιομθχανικι περίοδο. Στον άνω όροωο παρουςιάηονται οι 

πρϊτεσ μαρτυρίεσ για τθν ελιά ςτον ελλαδικό χϊρο, θ ςυμβολι τθσ ςτθν οικονομία, από τουσ 

προϊςτορικοφσ χρόνουσ μζχρι τον 20ό αιϊνα, ο ρόλοσ τθσ ςτθ διατροωι, τθ ωροντίδα του ςϊματοσ 

(καλλωπιςμόσ, ωαρμακευτικζσ χριςεισ), τον ωωτιςμό, ενϊ ιδιαίτερθ αναωορά γίνεται ςτθ ςυμβολικι 

διάςταςθ που προςλαμβάνει ςτθ κρθςκεία, τθ μυκολογία, τα ικθ και τα ζκιμα. Θ ενότθτα κλείνει με μια 

ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ κζςθσ τθσ ελιάσ ςτθν τζχνθ. Επίςθσ, το 2007, ολοκλθρϊκθκε θ Θμιυπαίκρια 

Ζκκεςθ του Μουςείου, με τουσ μθχανιςμοφσ ενόσ προϊςτορικοφ, ενόσ ελλθνιςτικοφ κι ενόσ βυηαντινοφ 

ελαιοτριβείου, οι οποίοι μπαίνουν ςε λειτουργία ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του 

Μουςείου.  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 18.216 άτομα το 2014. 

To ΡΙΟΡ διακζτει επίςθσ μόνο 1 εταιρικό όχθμα μζςω leasing, δεδομζνου ότι οι επαγγελματικζσ 

μετακινιςεισ του προςωπικοφ γίνονται κατά βάςθ με ιδιόκτθτα ι ενοικιαηόμενα οχιματα, για τα οποία το 

ΡΙΟΡ καλφπτει τισ δαπάνεσ ςε καφςιμα. 
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3 Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι του ΡΙΟΡ 

Το ΡΙΟΡ μζςω των δράςεϊν του επιδιϊκει τθν ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
1
. Συμμορωϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι 

νομοκεςία και είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει τθ διαρκι τιρθςθ των ςχετικϊν νομικϊν απαιτιςεων. Ακόμθ, 

θ Υπθρεςία Ζρευνασ και Ρρογραμμάτων ωροντίηει για τθν ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ των 

αρχϊν τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, ςτισ οποίεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται ςθμαντικζσ δράςεισ παρακολοφκθςθσ και καταγραωισ βαςικϊν δεικτϊν που 

ςχετίηονται με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ του 

Ομίλου και τθν εωαρμογι περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων και διαδικαςιϊν. Επιπροςκζτωσ, το ΡΙΟΡ 

μζςω του Μουςείου Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ και των δράςεων που λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό 

επιδιϊκει να ςυμβάλλει ςτθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και ςτθν παρουςίαςθ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ ανκρϊπου και ωφςθσ, κακϊσ και τθσ αρμονικισ ςυνφπαρξισ τουσ ςτθ λεκάνθ τθσ 

Στυμωαλίασ. 

Ρρόςωατα, το ΡΙΟΡ ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ, προχϊρθςε ςτθν 

υιοκζτθςθ μιασ νζασ, ολοκλθρωμζνθσ και δυναμικισ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ. Θ Ρεριβαλλοντικι 

Ρολιτικι ζχει εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ και ζχει γίνει γνωςτι ςε όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ/ςυνεργάτεσ του Ομίλου μζςω του Intranet, ενϊ ζχει αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΡΙΟΡ.   

Θ Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι του ΡΙΟΡ, ζχει ωσ εξισ: 

A. Σο Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ (ΠΙΟΠ) ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, όπωσ 

αυτζσ ζχουν υιοκετθκεί από τον Όμιλο τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, και ςφμφωνα με τουσ καταςτατικοφσ του 

ςτόχουσ, επιδιϊκει τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, μζςα 

ςτο πλαίςιο των δράςεων που αναλαμβάνει για τθ διαφφλαξθ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

B. Σο ΠΙΟΠ αναγνωρίηει ότι θ πολιτιςτικι κλθρονομιά είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ τόςο με τισ οικονομικζσ 

και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, όςο και με το τοπίο και το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον. το 

πλαίςιο αυτό: 

B.1 Δεςμεφεται, μζςω των κεματικϊν Μουςείων του και των ειδικϊν δράςεων ι προγραμμάτων (Εκνικϊν 

ι Διεκνϊν) που υλοποιεί, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ρόλο και τθ ςθμαςία τουσ αλλά και ςτισ πρακτικζσ διαχείριςισ τουσ 

για α) τθ διαμόρφωςθ, ανάδειξθ και προςταςία του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ - τοπίου, το οποίο ςιμερα 

είτε δθμιουργείται μζςα από τθ ςφγχρονθ πολιτιςτικι δθμιουργία, είτε διαφυλάςςεται ωσ πολιτιςτικι 

κλθρονομιά (υλικι και άχλθ, βιομθχανικι, κ.ά.) και β) τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν και οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

B.2 Ενιςχφει τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ και προωκεί τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, κεωρϊντασ 

ότι για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν προκλιςεων απαιτείται θ ςυνζργεια τθσ 

                                                 
1 ΦΕΚ 1492, 2002, Άρκρο 2 § 1, «Σκοπόσ του Ιδρφματοσ είναι:  
Θ διαωϊτιςθ τθσ κοινωνίασ για τθν ανάγκθ τθσ διατιρθςθσ και τθσ προςταςίασ τθσ παραδοςιακισ πολιτιςτικισ ωυςιογνωμίασ τθσ 
χϊρασ μασ και του ωυςικοφ τθσ περιβάλλοντοσ, παράλλθλα με τθ βιομθχανικι τθσ ανάπτυξθ και θ παρουςία ενεργοφ εωαρμογισ 
προτφπων μεκόδων για τθν πραγματοποίθςι τουσ». 
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Πολιτείασ, του ιδιωτικοφ τομζα και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.    

 

Γ. Με ςτόχο τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςχετίηονται με τισ 

δραςτθριότθτζσ του, το ΠΙΟΠ ζχει αναπτφξει φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΠΔ) και δεςμεφεται 

για: 

1. τθ ςυνεχι εφαρμογι του ςτα Μουςεία και ςτουσ λοιποφσ χϊρουσ δραςτθριοτιτων του με ςτόχο, μεταξφ 

άλλων, τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ,  

2. τθ ςυμμόρφωςθ με τισ εφαρμοςτζεσ νομικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ για το περιβάλλον που ςχετίηονται με 

τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ,  

3. τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ του Ιδρφματοσ, 

4. τθ δθμοςίευςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων, 

5. τθν υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που κα ςτοχεφουν ςτθν προςταςία και 

ανάδειξθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, μεταξφ άλλων για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και νεροφ, τθν προϊκθςθ των ΑΠΕ, τθ μείωςθσ και τθν ανακφκλωςθ των αποβλιτων, τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν, κ.λ.π.  

Ωσ Εκπρόςωποσ τθσ Διοίκθςθσ ςτο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ζχει οριςκεί το μζλοσ του Δ.Σ. 

του ΡΙΟΡ κ. Βραςίδασ Ηάβρασ. Με βάςθ αυτό το ρόλο, ζχει τθ γενικι εποπτεία και είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαςωάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ εωαρμογισ του τεκμθριωμζνου ΣΡΔ ςε όλο το Κδρυμα. 
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4 Το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του ΡΙΟΡ 

Το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣΡΔ) που αναπτφχκθκε ςτο ΡΙΟΡ είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνο 

ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 1221/2009 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με το Κοινοτικό 

Σφςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ και Οικολογικοφ Ελζγχου (EMAS) και του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001. Το 

Σφςτθμα παρζχει ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθν καταγραωι, παρακολοφκθςθ και τελικά μείωςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων και τισ δραςτθριότθτεσ 

του ΡΙΟΡ. 

Το ΣΡΔ του ΡΙΟΡ αποτελείται από: 

 Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ. Το Εγχειρίδιο Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ περιγράωει 

ςυνοπτικά όλεσ τισ λειτουργίεσ του ΣΡΔ του Ιδρφματοσ, αποδεικνφοντασ ότι καλφπτονται όλεσ οι 

απαιτιςεισ του κανονιςμοφ τθσ Ε.Ε.  

 Διαδικαςίεσ. Οι Διαδικαςίεσ του ΣΡΔ είναι τα ζγγραωα ςτα οποία καταγράωεται θ ςειρά ενεργειϊν 

που πρζπει να ακολουκείται για κάποια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Κακορίηουν τισ υπευκυνότθτεσ 

των εμπλεκομζνων, τον τρόπο τεκμθρίωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και ανταλλαγισ των 

απαραίτθτων πλθροωοριϊν μεταξφ των εμπλεκομζνων, ενϊ κάνουν αναωορά ςε Οδθγίεσ Εργαςίασ 

και περιβαλλοντικά αρχεία, όπου είναι απαραίτθτο.   

 Οδθγίεσ Εργαςίασ. Οι Οδθγίεσ Εργαςίασ είναι τα ζγγραωα ςτα οποία περιγράωεται λεπτομερειακά θ 

κάκε εργαςία από αυτζσ που προδιαγράωονται ςε μια Διαδικαςία. 

 Ζντυπα. Τα Ζντυπα είναι τυποποιθμζνα ζγγραωα ι θλεκτρονικά αρχεία του ΡΙΟΡ που 

ςυμπλθρϊνονται από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εωαρμογι των Διαδικαςιϊν και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. Αποτελοφν αποδεικτικά ςτοιχεία ότι το ΣΡΔ λειτουργεί αποτελεςματικά, 

ενϊ παράλλθλα χρθςιμεφουν ωσ βάςθ για τθν ανάλυςθ των διαωόρων διεργαςιϊν και τθ λιψθ 

διορκωτικϊν μζτρων. 

 Λοιπά Ζγγραφα. Τα Λοιπά Ζγγραωα είναι πρότυπα, προδιαγραωζσ, νομοκετιματα, κλπ., που είναι 

απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των περιβαλλοντικϊν διαδικαςιϊν, κακϊσ και εςωτερικά ζγγραωα του 

ΡΙΟΡ που υποςτθρίηουν τθν εωαρμογι του ΣΡΔ (π.χ. ζγγραωεσ Οδθγίεσ και Υπθρεςιακά Σθμειϊματα, 

Ζντυπα του εωαρμοηόμενου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κλπ.). 

 Περιβαλλοντικι Διλωςθ. Θ Ρεριβαλλοντικι Διλωςθ του ΡΙΟΡ, θ οποία ςυντάςςεται και 

επαλθκεφεται ςε ετιςια βάςθ, αποτελεί ουςιαςτικά μια ςφνοψθ των αποτελεςμάτων εωαρμογισ του 

Συςτιματοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ και είναι διακζςιμθ ςε κάκε ενδιαωερόμενο μζροσ.   

Θ ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ οργανωτικισ δομισ του ΣΡΔ του ΡΙΟΡ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3. 

Ο Εκπρόςωποσ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΣΡΔ, που ορίηεται με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΡΙΟΡ, ζχει 

τθ γενικι εποπτεία του ΣΡΔ, εποπτεφει το ςχεδιαςμό και τθν εωαρμογι του, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ 

ςωςτι λειτουργία και ςυνεχισ βελτίωςι του, και ειςθγείται προσ ζγκριςθ τθν πολιτικι περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, 

ενθμερϊνει τθ Διοίκθςθ για τα αποτελζςματα εωαρμογισ του ΣΡΔ ςτο Κδρυμα, αναςκοπεί το ΣΡΔ, αποωαςίηει 

για τθν αναγκαιότθτα περαιτζρω βελτίωςισ του, και εγκρίνει τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Σκοποφσ και Στόχουσ. 
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Εκπρόζ ωπος Διοίκηζ ης
ζ ηο ΣΠΔ

(μέλος ηοσ Δ.Σ. ΠΙΟΠ)

Υπεύθσνος
Περιβαλλονηικής

Διατείριζ ης - ΥΠΔ

(ζ ηέλετ ος ΠΙΟΠ)

Σύμβοσλος
Περιβαλλονηικής

Διατείριζ ης Ομίλοσ
Πειραιώς

(ζ ε ζ σμβοσλεσηικό -
καθοδηγηηικό ρόλο)

Δκπρόζ ωπος
Υπηρεζ ίας
Μοσζ είων

Δκπρόζ ωπος
Υπηρεζ ίας

Ιζ ηορικού Αρτείοσ
& Βιβλιοθήκης

Δκπρόζ ωπος
Λογιζ ηηρίοσ &
Προμηθειών

Δκπρόζ ωπος
Τετνικών

Υπηρεζ ιών

Υπεύθσνος
Δκηίμηζ ης

Περιβαλλονηικού
Αποησπώμαηος

Νομικός
Σσνεργάηης

Περιβαλλονηικών
Θεμάηων ηης ΟΠΓ

Ομάδα Περιβαλλονηικής Διατείριζ ης - ΟΠΔ

Σηελέτ η ΠΙΟΠ Τετ νικές Υπηρεζ ίες
Ομίλοσ

Μονάδα
Περιβάλλονηος Ομίλοσ

Δκπρόζ ωπος
Υπηρεζ ίας
Δκδόζ εων

 

Εικόνα 3 - Οργανόγραμμα ΣΠΔ Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιϊσ 

 

Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΣΡΔ ζχει οριςκεί Τπεφκυνοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΥΡΔ) ο οποίοσ:  

 Είναι υπεφκυνοσ ςε κακθμερινι βάςθ για τθν εωαρμογι και ορκι λειτουργία του ΣΡΔ. 

 Συντονίηει τθν Ομάδα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΟΡΔ). 

 Ειςθγείται, ωσ επικεωαλισ τθσ ΟΡΔ, για τθν υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν ςκοπϊν και ςτόχων κακϊσ 

και περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων για τθν επίτευξι τουσ. 

Επίςθσ, ενεργό ρόλο ζχει και ο φμβουλοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου Πειραιϊσ ο οποίοσ ζχει 

ςυμβουλευτικό/ κακοδθγθτικό ρόλο ςτθν εωαρμογι του ΣΡΔ ςτο ΡΙΟΡ μεταωζροντασ τθν εμπειρία από τθν 

εωαρμογι Συςτθμάτων Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ από άλλεσ επιχειριςεισ του Ομίλου και ςυμβάλλοντασ 

ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και ςυνεργειϊν.  Ριο ςυγκεριμζνα ο Σφμβουλοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του 

Ομίλου Ρειραιϊσ: 

 Διατυπϊνει προτάςεισ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ του ΣΡΔ. 

 Ενθμερϊνει για τυχόν εξελίξεισ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που αωορά ςτθν εωαρμογι του ΣΡΔ ςτο 

ΡΙΟΡ. 

 Ρροτείνει τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν ςκοπϊν και ςτόχων κακϊσ και 

περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων. 

 Αναπτφςςει πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν / ςυνεργαςιϊν με τα υπόλοιπα Συςτιματα 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ του Ομίλου Ρειραιϊσ. 

Για τθν εωαρμογι του ΣΡΔ ςτισ διάωορεσ Κτθριακζσ Μονάδεσ του Ιδρφματοσ (Κτιριο Διοίκθςθσ, Μουςεία, 

κλπ.) ζχουν οριςκεί υντονιςτζσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ανά κτιριο, με αρμοδιότθτα το ςυντονιςμό 

εωαρμογισ του ΣΡΔ ςτθν αντίςτοιχθ κτθριακι μονάδα. 
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Θ εκτίμθςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ του ΡΙΟΡ και θ γενικι παρακολοφκθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ εωαρμογισ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κ.ά., γίνονται 

από τον Τπεφκυνο Εκτίμθςθσ Περιβαλλοντικοφ Αποτυπϊματοσ, ο οποίοσ είναι ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ 

Ρεριβάλλοντοσ του Ομίλου Ρειραιϊσ.  

Στθν εωαρμογι του ΣΡΔ ο ΥΡΔ υποςτθρίηεται από τθ ςυςτακείςα ΟΡΔ, θ οποία αποτελείται από τα ακόλουκα 

ςτελζχθ: 

 Τον ΥΡΔ ωσ επικεωαλισ. 

 Εκπρόςωπο  τθσ Υπθρεςίασ Μουςείων. 

 Εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ Ιςτορικοφ Αρχείου. 

 Εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ Εκδόςεων και δια βίου Μάκθςθσ. 

 Εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ.  

 Εκπρόςωπο Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν (θ εν λόγω Υπθρεςία οργανωτικά ανικει ςτον Πμιλο Ρειραιϊσ και 

διακζτει ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ ςτο ΡΙΟΡ). 

 Υπεφκυνο Εκτίμθςθσ Ρεριβαλλοντικοφ Αποτυπϊματοσ (Στζλεχοσ τθσ Μονάδασ Ρεριβάλλοντοσ του 

Ομίλου Ρειραιϊσ). 

 Νομικό Συνεργάτθ Ρεριβαλλοντικϊν Θεμάτων (Στζλεχοσ τθσ Μονάδασ Ρεριβάλλοντοσ του Ομίλου 

Ρειραιϊσ). 

Θ ΟΡΔ πραγματοποιεί: 

 Ζλεγχο ςυμμόρωωςθσ του Ιδρφματοσ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία και άλλεσ περιβαλλοντικζσ 

απαιτιςεισ. 

 Αναγνϊριςθ όλων των περιβαλλοντικϊν πλευρϊν των δραςτθριοτιτων του ΡΙΟΡ και των αντίςτοιχων 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που προκαλοφνται. 

 Αξιολόγθςθ και κατάταξθ των περιβαλλοντικϊν πλευρϊν των δραςτθριοτιτων του ΡΙΟΡ. 

 Ειςιγθςθ μζςω του ΥΡΔ προσ τον Εκπρόςωπο τθσ Διοίκθςθσ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν 

αντικειμενικϊν ςκοπϊν και ςτόχων. 

 Σφνταξθ των Εκκζςεων Αναςκόπθςθσ για τθν αναςκόπθςθ του ΣΡΔ από τον Εκπρόςωπο τθσ 

Διοίκθςθσ. 

Αναλυτικότερα οι ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του Ιδρφματοσ που 

διαχειρίηεται, εκτελεί, ελζγχει, επιβεβαιϊνει κ.ά., δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτο 

περιβάλλον, περιγράωονται ςτισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ του ΣΡΔ, κακϊσ και ςτθν περιγραωι των κζςεων 

εργαςίασ  τουσ.   

Το ΡΙΟΡ διαςωαλίηει τθν αποτελεςματικι εωαρμογι του ΣΡΔ μζςω: 

 Τθσ διαρκοφσ υποςτιριξθσ τθσ Διοίκθςθσ, θ οποία ζχει δεςμευτεί ςτθν ακριβι ςυμμόρωωςθ με τθν 

περιβαλλοντικι πολιτικι. 

 Τθσ απόκτθςθσ των μζςων (ικανότθτεσ προςωπικοφ, εξοπλιςμόσ, ζλεγχοι κ.ά.) που χρειάηονται για 

τθν επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ που προδιαγράωει θ πολιτικι. 
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 Τθν τιρθςθ και εωαρμογι όλων όςων προδιαγράωονται ςτθν τεκμθρίωςθ του ΣΡΔ. 
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5 Ρεριβαλλοντικζσ Ρλευρζσ και Επιπτϊςεισ  

Οι δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνεσ Ρεριβαλλοντικζσ Ρλευρζσ και 

Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ επιδιϊκεται να ταυτοποιοφνται, να καταγράωονται,  να 

παρακολουκοφνται ςυςτθματικά, και εν τζλει να διαχειρίηονται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνεται το 

ςυνολικό περιβαλλοντικό αποτφπωμα. Ωσ Ρεριβαλλοντικζσ Ρλευρζσ ορίηονται οι επί μζρουσ 

δραςτθριότθτεσ, προϊόντα ι υπθρεςίεσ του ΡΙΟΡ (π.χ. θ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ ζκλυςθ ρυπαντικϊν 

ωορτίων, θ χριςθ εντφπων και χαρτιοφ, θ κατανάλωςθ νεροφ και ωυςικϊν πόρων, κλπ.), που μποροφν να 

αλλθλεπιδράςουν, άμεςα ι ζμμεςα, με το ωυςικό περιβάλλον προκαλϊντασ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 

Ωσ Ρεριβαλλοντικι Επίπτωςθ ορίηεται κάκε αλλαγι ςτο περιβάλλον (κετικι ι αρνθτικι) που προζρχεται 

από τισ Ρεριβαλλοντικζσ Ρλευρζσ του ΡΙΟΡ. 

Εν γζνει οι περιβαλλοντικζσ πλευρζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του ΡΙΟΡ διακρίνονται ςε: 

 Άμεςεσ, που ςυνδζονται με αυτιν κακ’ αυτιν τθ λειτουργία του Ιδρφματοσ, δθλαδι τισ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία των Μουςείων, του κτθρίου διοίκθςθσ, του 

Ρωλθτθρίου και των κτθρίων του Ιςτορικοφ Αρχείου και τθσ Βιβλιοκικθσ, από τισ επαγγελματικζσ 

μετακινιςεισ των ςτελεχϊν του, κλπ. Ωσ τζτοιεσ χαρακτθρίηονται θ κατανάλωςθ ενζργειασ και 

νεροφ, οι εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν, θ κατανάλωςθ ωυςικϊν πόρων, κλπ.  

 Ζμμεςεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με το περιβαλλοντικό αποτφπωμα των προϊόντων / υπθρεςιϊν 

που προμθκεφεται το Κδρυμα για τθ λειτουργία του (π.χ. οι εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν που 

ςχετίηονται με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςτισ Κτθριακζσ Μονάδεσ 

του ΡΙΟΡ).  

Στον Πίνακα 1, γίνεται μια αναλυτικι παρουςίαςθ των περιβαλλοντικϊν πλευρϊν και επιπτϊςεων του 

ΡΙΟΡ. 

Οι περιβαλλοντικζσ αυτζσ επιπτϊςεισ αξιολογοφνται από το ΡΙΟΡ ωσ προσ τθ ςθμαντικότθτά τουσ 

λαμβάνοντασ υπόψθ το κανονιςτικό πλαίςιο, τισ απόλυτεσ τιμζσ των μετριςιμων περιβαλλοντικϊν 

χαρακτθριςτικϊν (αζριοι ρφποι, ενεργειακζσ καταναλϊςεισ, ποςότθτεσ απορριπτόμενων υλικϊν, κλπ.) και 

τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του Ιδρφματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα βαςικά κριτιρια 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ των περιβαλλοντικϊν πλευρϊν και 

επιπτϊςεων από το ΡΙΟΡ είναι περιβαλλοντικά και επιχειρθματικά, και περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ 

διαςτάςεισ: 

 Νομοκετικι Συμμόρωωςθ (ςυμμόρωωςθ με ιςχφουςα εκνικι, διεκνι, τοπικι νομοκεςία και 

άλλεσ απαιτιςεισ). 

 Σοβαρότθτα τθσ επίπτωςθσ.  

 Συχνότθτα / Ρικανότθτα να ςυμβεί και πεδίο αναωοράσ (ποςοςτό των Κτθριακϊν Μονάδων του 

ΡΙΟΡ που αωορά θ ςυγκεκριμζνθ πλευρά).  

 Δθμόςια Εικόνα (επίπτωςθ ςτθ δθμόςια εικόνα και ςτα ενδιαωερόμενα μζρθ). 

Κάκε περιβαλλοντικι πλευρά/περιβαλλοντικι επίπτωςθ του Ιδρφματοσ αξιολογείται ωσ προσ τα 

προαναωερκζντα κριτιρια ςε 5-βάκμια κλίμακα βακμολόγθςθσ (από το 1 μζχρι το 5). Τα κριτιρια 

κεωροφνται ίςθσ ςθμαντικότθτασ και με βάςθ τθν παραδοχι αυτι υπολογίηεται τελικά ο Συνολικόσ 
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Βακμόσ Σθμαντικότθτασ (ΣΒΣ) κάκε Ρεριβαλλοντικισ Ρλευράσ / Επίπτωςθσ. Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

με ΣΒΣ μεγαλφτερο του 3 κεωροφνται ςθμαντικζσ και απαιτείται θ υιοκζτθςθ άμεςων ενεργειϊν για τον 

περιοριςμό και τον ζλεγχό τουσ. Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ με ΣΒΣ μεγαλφτερο του 2 και μικρότερο ι ίςο 

του 3 κεωροφνται ωσ μζςθσ ςθμαντικότθτασ και κα πρζπει μεςοπρόκεςμα να ςχεδιαςτοφν ενζργειεσ για 

τον ζλεγχο και περιοριςμό τουσ. Τζλοσ, περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ με ΣΒΣ μικρότερο ι ίςο του 2, 

κεωροφνται μικρισ ςθμαντικότθτασ, θ υιοκζτθςθ ενεργειϊν περιοριςμοφ τουσ ι/και ο ζλεγχόσ τουσ είναι 

χριςιμοσ, όμωσ δεν απαιτοφνται άμεςα. 

Εν γζνει οι ςθμαντικότερεσ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ/επιπτϊςεισ από τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ 

κεωρείται ότι είναι: 

 Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και οι ςυνεπαγόμενεσ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν και 

λοιπϊν περιβαλλοντικϊν ωορτίων. 

 Θ κατανάλωςθ καυςίμων για κζρμανςθ χϊρων, λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ (εωεδρικά 

Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ, αντλίεσ κλπ.) και ςτισ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ (κυρίωσ με 

επιβατικά Ι.Χ. οχιματα) και οι ςυνεπαγόμενεσ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν. 

 Θ κατανάλωςθ και διαχείριςθ αναλωςίμων και κυρίωσ του χαρτιοφ ιδιαίτερα από τισ κεντρικζσ 

υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ. 

 Θ κατανάλωςθ νεροφ από τουσ εργαηόμενουσ του ΡΙΟΡ και τουσ επιςκζπτεσ των Μουςείων και θ 

ςυνεπαγόμενθ παραγωγι υγρϊν αποβλιτων (οικιακά αςτικά λφματα) 

 Οι εκλφςεισ ωκοριοφχων αερίων του κερμοκθπίου από τισ εγκαταςτάςεισ ψφξθσ και κλιματιςμοφ. 

 
Πίνακασ 1 - Περιβαλλοντικζσ πλευρζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τισ δραςτθριότθτεσ  του ΠΙΟΠ 

 

Περιβαλλοντικι Πλευρά Περιβαλλοντικι Επίπτωςθ 
θμαντικότθτα 

(Β>3,0) 
Κατθγοριοποιιςθ 

Κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ ςτα κτιρια Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ 3,25 Άμεςεσ 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 
ςυνδζονται με τθν παραγωγι  
θλεκτριςμοφ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CO2 

3,25 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CΘ4 

3,25 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
Ν2O 

3,25 Ζμμεςεσ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  SO2 3,25 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  ΝΟx 3,25 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  PM 3,25 Ζμμεςεσ 
φπανςθ υδατικϊν πόρων 3,25 Ζμμεςεσ 
φπανςθ εδάωουσ 3,25 Ζμμεςεσ 

Κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν ςτα 
κτιρια (για κζρμανςθ χϊρων και 
λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ) 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,75 Άμεςεσ 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 
ςυνδζονται με τθν κατανάλωςθ 
πετρελαίου ςτα κτιρια 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CO2 

2,75 Άμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CΘ4 

2,75 Άμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
Ν2O 

2,75 Άμεςεσ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  SO2 2,75 Άμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  ΝΟx 2,75 Άμεςεσ 
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Περιβαλλοντικι Πλευρά Περιβαλλοντικι Επίπτωςθ 
θμαντικότθτα 

(Β>3,0) 
Κατθγοριοποιιςθ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  PM 2,75 Άμεςεσ 

υντιρθςθ κλιματιςτικϊν 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από τθν 
ζκλυςθ εκπομπϊν ωκοριοφχων αερίων του κερμοκθπίου 

2,75 Άμεςεσ 

Συμβολι ςτθν καταςτροωι τθσ ςτοιβάδασ του όηοντοσ 
από τθν ζκλυςθ εκπομπϊν CFCs 

1,75 Άμεςεσ 

Κατανάλωςθ καυςίμων για 
επαγγελματικζσ μετακινιςεισ με 
οχιματα 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,25 Άμεςεσ 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 
ςυνδζονται με τισ επαγγελματικζσ 
μετακινιςεισ με οχιματα 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CO2 

2,25 Άμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CΘ4 

2,25 Άμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
Ν2O 

2,25 Άμεςεσ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  SO2 2,25 Άμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  ΝOx 2,25 Άμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  PM 2,25 Άμεςεσ 

Κατανάλωςθ καυςίμων για 
επαγγελματικζσ μετακινιςεισ με 
αεροπλάνα 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,75 Άμεςεσ / Ζμμεςεσ 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 
ςυνδζονται με τισ επαγγελματικζσ 
μετακινιςεισ με αεροπλάνα 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CO2 

1,75 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CΘ4 

1,75 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
Ν2O 

1,75 Ζμμεςεσ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  SO2 1,75 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  ΝOx 1,75 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  PM 1,75 Ζμμεςεσ 

Κατανάλωςθ καυςίμων για 
επαγγελματικζσ μετακινιςεισ με άλλα 
μζςα (τρζνα, πλοία, λεωφορεία) 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,5 Άμεςεσ / Ζμμεςεσ 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 
ςυνδζονται με επαγγελματικζσ 
μετακινιςεισ με άλλα μζςα (τρζνα, 
πλοία, λεοφωρεία) 
 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CO2 

1,5 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
CΘ4 

1,5 Ζμμεςεσ 

Συμβολι ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου από ζκλυςθ 
Ν2O 

1,5 Ζμμεςεσ 

φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  SO2 1,5 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  ΝΟx 1,5 Ζμμεςεσ 
φπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ από ζκλυςθ  PM 1,5 Ζμμεςεσ 
φπανςθ υδατικϊν πόρων 1,5 Ζμμεςεσ 

Κατανάλωςθ νεροφ ςτισ Κτθριακζσ 
Μονάδεσ 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,5 Άμεςεσ 

Αςτικά υγρά απόβλθτα από τισ 
Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΠΙΟΠ 

φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ ελεγχόμενθσ 
διαχείριςθσ τουσ 

2,25 Άμεςεσ / Ζμμεςεσ 

Χριςθ κακαριςτικϊν υλικϊν ςτα κτιρια 
φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ ελεγχόμενθσ 
διαχείριςθσ τουσ 

2 Άμεςεσ 

Χριςθ χθμικϊν ςτο εργαςτιριο 
ςυντιρθςθσ αρχειακοφ υλικοφ 

φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ ελεγχόμενθσ 
διαχείριςθσ τουσ 

1 Άμεςεσ 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,75 Άμεςεσ 
Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ, 
προβολισ 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,75 Άμεςεσ 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,25 Άμεςεσ 
Κατανάλωςθ αναλϊςιμου χαρτιοφ Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2,25 Άμεςεσ 
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Περιβαλλοντικι Πλευρά Περιβαλλοντικι Επίπτωςθ 
θμαντικότθτα 

(Β>3,0) 
Κατθγοριοποιιςθ 

Κατανάλωςθ μελανιϊν και τόνερ Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,5 Άμεςεσ 
Προμικεια / χριςθ θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,25 Άμεςεσ 

Προμικεια / χριςθ θλεκτρικοφ 
εξοπλιςμοφ 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,25 Άμεςεσ 

Προμικεια / χριςθ αναλωςίμων 
γραφείου 

Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 2 Άμεςεσ 

Προμικεια / χριςθ επίπλων γραφείου Ανάλωςθ ωυςικϊν πόρων 1,25 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα αςτικοφ τφπου 
φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

2 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα – χαρτί 
φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

2,25 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα – τόνερ και μελάνια 
φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

1,75 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα – θλεκτρικόσ και 
θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 

φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

1, 5 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα – παλαιά ζπιπλα 
φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

1, 5 Άμεςεσ 

τερεά απόβλθτα – από καταςκευζσ/ 
ανακαινίςεισ κτθρίων 

φπανςθ του αποδζκτθ ςε περίπτωςθ μθ αςωαλοφσ 
διαχείριςισ τουσ 

1,5 Άμεςεσ 

Θόρυβοσ 
Πχλθςθ ςε γειτνιάηοντεσ ωυςικοφσ ι ανκρωπογενείσ 
αποδζκτεσ 

1,75 Άμεςεσ 
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6 Εωαρμοςτζεσ Νομικζσ Απαιτιςεισ  

Οι δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ δεν ςυνοδεφονται εν γζνει από ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, 

ςυγκρινόμενεσ για παράδειγμα με βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. Εντοφτοισ, το κανονιςτικό πλαίςιο 

επιβάλλει ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τισ ςθμαντικότερεσ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ που ςχετίηονται με 

τθ λειτουργία Οργανιςμϊν αυτοφ του είδουσ και προδιαγράωει ςυγκεκριμζνο πλαίςιο διαχείριςθσ των 

ςθμαντικότερων περιβαλλοντικϊν ωορτίων. Ειδικότερα προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για: 

 Τθν ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ. 

 Τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. 

 Τον ζλεγχο ουςιϊν που ςυμβάλλουν ςτο ωαινόμενο του κερμοκθπίου και ςτθν καταςτροωι τθσ 

ςτοιβάδασ του όηοντοσ. 

 Τθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και των ενεργειακϊν ελζγχων. 

 Τθν αδειοδότθςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν εξοπλιςμοφ. 

 Τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των κτθρίων του ΡΙΟΡ. 

 Τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ κτθρίων μεγάλθσ επιωάνειασ και μουςείων 

Στον Πίνακα 2 παρουςιάηεται μια ςφντομθ επιςκόπθςθ του εωαρμοςτζου νομικοφ πλαιςίου ςτισ 

αςκοφμενεσ δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ. 

 
Πίνακασ 2 - Εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ επιπτϊςεισ 

από τθ λειτουργία του ΠΙΟΠ 

 

Θεματικό πεδίο χετικζσ Ρυκμίςεισ Κφρια πρόβλεψθ/ενζργεια 

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
ανακφκλωςθ φορθτϊν μπαταριϊν  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), ν.2939/2001-
ν.3854/2010, ΚΥΑ 41624/2010, ΚΥΑ 
50910/2003, ΚΥΑ 13588/2006, ΚΥΑ 
24944/2006, ΚΥΑ 8668/2007, ΚΥΑ 
146163/2012, ν.4042/2012, οδθγίεσ 2006/66-
2008/103, Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -
2001/118/ΕΚ-τροπ. 2014/955/ΕΕ 

Θ ςυλλογι των μπαταριϊν οργανϊνεται ςε 
ςυνεργαςία με εγκεκριμζνο ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ θλ. 
ςτθλϊν- ςυςςωρευτϊν επαγγελμ. χριςθσ 
(γραφείου, Θ/Μ εξοπλιςμοφ, κ.ά.) 

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), ν.2939/2001-
ν.3854/2010, ΚΥΑ 41624/2010, ΚΥΑ 
50910/2003, ΚΥΑ 13588/2006, ΚΥΑ 
24944/2006, ΚΥΑ 8668/2007, ΚΥΑ 
146163/2012, ν.4042/2012, οδθγίεσ 2006/66-
2008/103, Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -
2001/118/ΕΚ- τροπ. 2014/955/ΕΕ 

Συμβατικι δζςμευςθ των ςυνεργαηόμενων 
εταιριϊν ςυντιρθςθσ για περιβαλλοντικά 
ορκι, νόμιμθ διαχείριςθ και προςκόμιςθ 
ςχετικισ Βεβαίωςθσ.  

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ 
μελανιϊν και τόνερ  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), , ΚΥΑ 
50910/2003, ν.4042/2012, οδθγία 2008/98, 
Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -2001/118/ΕΚ- τροπ. 
2014/955/ΕΕ 

Συλλογι και διάκεςθ για 
επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ, από 
ςυνεργαηόμενθ εξειδικευμζνθ εταιρία, με 
προςκόμιςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ.  

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
ανακφκλωςθ χαρτιοφ 

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), ν.2939/2001-ΚΥΑ 
9268/2007-ν.3854/2010-ΚΥΑ 54461/2013-
ν.4296/2014 (άρκρα 14 και 15), ΚΥΑ 
50910/2003, ν.4042/2012, οδθγίεσ 94/62 και 
τροποπ. 2004/12 και 2013/2-2008/98, 
Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -2001/118/ΕΚ- τροπ. 

Το χαρτί παραδίδεται από τισ ςυνεργαηόμενεσ 
εταιρίεσ ςυλλογισ-μεταωοράσ ςε μονάδεσ 
ανακφκλωςθσ και προςκομίηονται ςχετικζσ 
Βεβαιϊςεισ ανακφκλωςθσ.   
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2014/955/ΕΕ 

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
εναλλακτικι διαχείριςθ-ανακφκλωςθ ΑΘΘΕ 

ΡΔ 117/2004
2
, ΚΥΑ 12145/2004, ΡΔ 15/2006, 

ν.4042/2012, ΡΔ 114/2013, ΚΥΑ 23615/2014, 
ΚΥΑ 11532/2014, ΚΥΑ 5655/2015, οδθγίεσ 
2002/95-2002/96-2003/108-2011/65-
2012/19, Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -
2001/118/ΕΚ- τροπ. 2014/955/ΕΕ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ, ςε 
ςυνεργαςία με τον Πμιλο Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 
Εάν απαιτθκεί,  
ςυνεργαςία για τθ ςυλλογι των ΑΘΘΕ με 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ.   

Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων:  
εναλλακτικι διαχείριςθ-ανακφκλωςθ 
φωτιςτικϊν ειδϊν-λαμπτιρων 

ΡΔ 117/2004 (Ραράρτθμα ΙΑ, Κατθγορία 5)
3
, 

ΚΥΑ  12145/2004, ΡΔ 15/2006, ΥΑ 
133480/2011, ν.4042/2012, 
ΡΔ 114/2013, ΚΥΑ 23615/2014 
(Ραραρτιματα Ι και ΙΙ, Κατθγορία 5, 
Ραραρτιματα ΙΙΙ και IV, Κατθγορίεσ 3, 4, 5), 
οδθγίεσ 2002/95-2002/96-2003/108-
2011/65-2012/19, Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -
2001/118/ΕΚ- τροπ. 2014/955/ΕΕ 

Θ ςυλλογι των ωωτιςτικϊν ειδϊν 
οργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ.   

Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων ελαίων 
(Θ/Μ εξοπλιςμοφ κ.ά.) 

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), ν.2939/2001-
ν.3854/2010, ΡΔ 82/2004, ΚΥΑ 13588/2006, 
ΚΥΑ 24944/2006, ΚΥΑ 8668/2007, ΚΥΑ 
146163/2012, ν.4042/2012, οδθγία 2008/98, 
Απόωαςθ 2000/532/ΕΚ -2001/118/ΕΚ- τροπ. 
2014/955/ΕΕ 

Συμβατικι δζςμευςθ των ςυνεργαηόμενων 
εταιριϊν ςυντιρθςθσ για περιβαλλοντικά 
ορκι, νόμιμθ διαχείριςθ και προςκόμιςθ 
ςχετικισ Βεβαίωςθσ. 

Ζλεγχοσ-ανάκτθςθ φκοριοφχων αερίων 
κερμοκθπίου (από εξοπλιςμό ψφξθσ-
κλιματιςμοφ-πυροπροςταςίασ)  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 8), ΚΥΑ 18694/2012, 
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 842/2006, Κανονιςμοί (ΕΚ) 
1497/2007-1516/2007, Κανονιςμοί (ΕΚ) 
303/2008-304/2008-308/2008, Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 517/2014 (εωαρμογι από 01.01.2015, 
κατάργθςθ Καν. 842/2006)  

Συντιρθςθ-ζλεγχοι-ανάκτθςθ από 
εξειδικευμζνεσ (πιςτοποιθμζνεσ) επιχειριςεισ 
/Τιρθςθ αρχείων δεδομζνων/Δελτία ελζγχου 
ψυκτικισ εγκατάςταςθσ και εγκατάςταςθσ 
κλιματιςμοφ 

Διαχείριςθ ελεγχόμενων ουςιϊν που 
καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ, ςε 
εγκαταςτάςεισ κλιματιςμοφ-ψφξθσ-
πυρόςβεςθσ  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 8), ΚΥΑ 37411/2007,  
Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1005/2009 

Συντιρθςθ-ζλεγχοι από εξειδικευμζνεσ 
εταιρίεσ-προςωπικό 
Αρχεία δεδομζνων/Δελτία ψυκτικισ 
εγκατάςταςθσ-κλιματιςμοφ-πυρόςβεςθσ  

υντιρθςθ-ζλεγχοι εγκαταςτάςεων 
κζρμανςθσ (λεβιτων), κλιματιςμοφ  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 8, παρ. δ), ΚΥΑ 
5825/2010, ΡΔ 100/2010, ΥΑ 189533/2011, 
ΥΑ 1192/2012, ν.4111/2013 (άρκρο 31), 
ν.4122/2013 (ιδ. άρκρα 2, 14, 15, 16, 19), ν. 
4178/2013 (άρκρο 52), ν. 4280/2014 (άρκρο 
54), ν. 4315/2014 (άρκρο 10), ΥΑ 2618/2014 
(κατιργθςε τθν ΥΑ 1192/2012) 

Συμπλιρωςθ ςχετικϊν ωφλλων 
ςυντιρθςθσ/Τιρθςθ αρχείων ςυντιρθςθσ-
ελζγχου  

Χριςθ εφεδρικϊν ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ (Θ/Η)  

ν.2244/1994, ΚΥΑ 95209/1994, ν.2773/1999 
(ιδ. άρκρο 10), ΥΑ 17951/2000 (ιδ. άρκρο 22), 
ν.3468/2006 (ιδ. άρκρα 8 και 28), ΥΑ 
25131/2009, ν.4001/2011(άρκρο 132), ΚΥΑ 
45964/2013 (ιδ. άρκρο 2 παρ. γ iii και άρκρο 
3 παρ. 5) 

Συμβατικι δζςμευςθ των ςυνεργαηόμενων 
εταιριϊν ςυντιρθςθσ για περιβαλλοντικά 
ορκι, νόμιμθ διαχείριςθ (ιδ. των αποβλιτων 
ελαίων) και προςκόμιςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ.  
Βεβαιϊςεισ/Aποωάςεισ εξαίρεςθσ, κατά 
περίπτωςθ -ενδεχομζνωσ- αδειοδότθςθ, ΡΡΔ    

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτιρια  

ΚΥΑ 5825/2010, ΥΑ 17178/2010, ΡΔ 
100/2010, Εγκ. ΥΡΕΚΑ 2279/22.12.2010, Εγκ. 
ΥΡΕΚΑ 382/12.01.2012, ΡΟΛ 
1018/13.01.2012, ΥΑ 1192/2012, 
ν.4111/2013 (άρκρο 31), ν.4122/2013- 
ν.4156/2013 (άρκρο τρίτο, παρ. 4), ν. 
4178/2013 (άρκρο 52), ν. 4280/2014 (άρκρο 
54), ν. 4315/2014 (άρκρο 10), ΥΑ 2618/2014 

Ρρογράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
(λαμπτιρεσ, αιςκθτιρεσ, bms κ.ά.) 
Ριςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ για 
ριηικι ανακαίνιςθ κτθρίου/κτθριακισ 
μονάδασ.   

                                                 
2
 Από 09.05.2014 καταργικθκαν οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ του ΡΔ 117/2004. Επίςθσ, από 03.01.2013 καταργικθκε θ 

οδθγία 2002/95 και από 15.02.2014 καταργικθκαν οι οδθγίεσ 2002/96 και 2003/18, με κακοριςμζνεσ επιωυλάξεισ. 
3
 Βλ. τθν ανωτζρω υποςθμείωςθ για τισ καταργθκείςεσ διατάξεισ. Με τθν ΚΥΑ 23615/2014 καταργικθκε από 

09.05.2014 και θ ΥΑ 133480/2011. 
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(κατιργθςε τθν ΥΑ 1192/2012), οδθγίεσ 
2010/31-2012/27  

Περιοριςμόσ πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων 
(ΠΟΕ) από χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε 
χρϊματα διακόςμθςθσ  

ΚΥΑ 437/2006-ΚΥΑ 287/2010-ΚΥΑ 120/2012, 
οδθγίεσ 2004/42-2010/79 

Οι προβλεπόμενεσ οριακζσ τιμζσ και θ 
επιςιμανςθ των προϊόντων λαμβάνονται 
υπόψθ κατά τθν προμικειά τουσ και τθν 
ανάκεςθ-επίβλεψθ ςχετικϊν εργαςιϊν από 
τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ.  

Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων 
εκςκαφϊν-καταςκευϊν-κατεδαφίςεων 
(ΑΕΚΚ)  

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 12), ν.2939/2001-
ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003, ΚΥΑ 
36259/2010, ν.4030/2011(άρκρο 40), ν. 
4280/2014 (άρκρο 51 παρ. 11), οδθγία 
2008/98 (ιδ. άρκρο 11), Απόωαςθ 
2000/532/ΕΚ -2001/118/ΕΚ- τροπ. 
2014/955/ΕΕ  

Οι ςυνεργαηόμενοι με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ 
εργολιπτεσ και οι εταιρίεσ ςυλλογισ-
μεταωοράσ δεςμεφονται για τθν 
περιβαλλοντικά ορκι, νόμιμθ διαχείριςθ των 
ΑΕΚΚ, ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνα 
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 
και για τθν προςκόμιςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
Βεβαίωςθσ.   

Μζτρα θχομόνωςθσ-θχοπροςταςίασ (ιδ. 
από κλιματιςτικά και χριςθ εξοπλιςμοφ ςε 
εξωτερικοφσ χϊρουσ) 

ΡΔ 1180/81, ν.1650/1986 (ιδ. άρκρο 14), ΡΔ 
14/1999,  
ΚΥΑ 37393/2003-ΚΥΑ 9272/2007 και οδθγίεσ 
2000/14-2005/88   

Λαμβάνονται -εωόςον απαιτείται- 
ςυμπλθρωματικά μζτρα απόςβεςθσ ιχων-
κραδαςμϊν.  
 

Πρόλθψθ πρόκλθςθσ ηθμίασ ςε 
ζδαφοσ/φδατα/προςτατευόμενουσ 
οικοτόπουσ και είδθ 

ΡΔ 148/2009, οδθγία 2004/35  
(ΚΥΑ 13588/2006, ΚΥΑ 24944/2006, ΚΥΑ 
8668/2007, ΚΥΑ 146163/2012) 
ΚΥΑ 37338/2010 (άρκρα 5 παρ. 1 (ε) και 12), 
ν. 3937/2011 (άρκρο 15 παρ. 1), ΚΥΑ 
8353/2012 (άρκρο 2 παρ. 5 β)),  

Λιψθ προλθπτικϊν μζτρων ελζγχου από τουσ 
Φφλακεσ των Μουςείων και ςφνταξθ 
Αναωορϊν  

Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ κτθρίων 
(γραφείων) μεγάλθσ επιφάνειασ και 
μουςείων 

ν.4014/2011, ΥΑ 1958/2012, ΥΑ 20741/2012, 
ΚΥΑ 48963/2012, ΚΥΑ 167563/2013, ΚΥΑ 
170078/2013, ΥΑ 170225/2014, ΥΑ 
173829/2014,  οδθγία 2011/92 κϋ τροπ. 
οδθγία 2014/52    

Τιρθςθ ιςχφουςασ διαδικαςίασ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, με ΑΕΡΟ ι 
ΡΡΔ, κατά περίπτωςθ 

Ζργο/δραςτθριότθτα εντόσ περιοχισ 
δικτφου Natura 2000   

ν.1650/1986 (ιδ. άρκρα 18-21), ΚΥΑ 
33318/1998-ΚΥΑ 14849/2008, ΚΥΑ 
37338/2010-ΚΥΑ 8353/2012, ν.3937/2011, 
ν.4014/2011 (ιδ. άρκρο 10), ΥΑ 52983/2013, 
ΥΑ 170225/2014 (ιδ. Ραράρτθμα 3.2), 
οδθγίεσ 79/409-2009/147 και 92/43, 
Απόωαςθ (ΕΕ) 2015/74   

Υποβολι Ειδικισ Οικολογικισ Αξιολόγθςθσ για 
τθν ανανζωςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν 
όρων      
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7   Ρεριβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι – Ρεριβαλλοντικά Ρρογράμματα  

Στα πλαίςια εωαρμογισ του ΣΡΔ και ςε ετιςια βάςθ το ΡΙΟΡ κζτει περιβαλλοντικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ 

μζςω ςυγκεκριμζνθσ Διαδικαςίασ. Επιδιϊκεται θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και ο περιοριςμόσ των 

ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία και τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ, 

αποςκοπϊντασ με τον τρόπο αυτό ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ επίδοςθσ. Θ επίτευξθ 

των περιβαλλοντικϊν αυτϊν ςτόχων γίνεται μζςω τθσ υλοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν 

προγραμμάτων, για τα οποία προχπολογίηονται οι απαραίτθτοι χρθματικοί πόροι και ενεργοποιείται το 

κατάλλθλο προςωπικό. Στον Πίνακα 3 ςυνοψίηονται οι βαςικοί περιβαλλοντικοί ςτόχοι και τα αντίςτοιχα 

περιβαλλοντικά προγράμματα του ΡΙΟΡ για το 2015. 

Πίνακασ 3 - Περιβαλλοντικοί ςτόχοι και περιβαλλοντικά προγράμματα του ΠΙΟΠ για το ζτοσ 2015 

 

Δραςτθριότθτα-Περιβαλλοντικι Πλευρά τόχοσ Περιβαλλοντικά Προγράμματα  
Χρόνοσ 

Τλοποίθςθσ 

Κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ ςτα κτιρια Μείωςθ κατά 3% τθσ κατανάλωςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ςφνολο των 

κτθριακϊν μονάδων του ΡΙΟΡ 

- Υλοποίθςθ μελετϊν ωωτιςμοφ ςτα 

Μουςεία του ΡΙΟΡ 

- Υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςτο ωωτιςμό ςτα 

Μουςεία του ΡΙΟΡ 

- Τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ 

διαχείριςθσ BEMS ςτισ προεπιλεγμζνεσ 

κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ. 

- Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ 

μελετϊν ςχετικά με net metering  ςτα κτιρια 

των ενεργοβόρων Μουςείων του ΡΙΟΡ και 

ςτο κτιριο του Ιςτορικοφ Αρχείου ςτον Ταφρο. 

6/2017 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 

ςυνδζονται με τθν παραγωγι  

θλεκτριςμοφ 

Μείωςθ κατά 4% των εκπομπϊν αερίων 

ρφπων που ςυνδζονται με τθν παραγωγι 

θλεκτριςμοφ ςτο ςφνολο των κτθριακϊν 

μονάδων του ΡΙΟΡ 

Ο.π. 6/2017 

Κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν ςτα 

κτιρια (για κζρμανςθ χϊρων και 

λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ) 

Μείωςθ κατά 2% τθσ κατανάλωςθσ 

πετρελαιοειδϊν (για κζρμανςθ χϊρων 

και λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ) 

ςε όλεσ τισ κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ. 

- Τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ 

διαχείριςθσ BEMS ςτισ προεπιλεγμζνεσ 

κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ. 

- Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ 

μελετϊν ςχετικά με net metering  ςτα κτιρια 

των ενεργοβόρων Μουςείων του ΡΙΟΡ και 

ςτο κτιριο του Ιςτορικοφ Αρχείου ςτον Ταφρο 

6/2017 

Εκπομπζσ αερίων ρφπων που 

ςυνδζονται με τθν κατανάλωςθ 

πετρελαίου ςτα κτιρια 

Μείωςθ κατά 1% των εκπομπϊν αερίων 

ρφπων που ςυνδζονται με τθν 

κατανάλωςθ πετρελαίου ςε όλεσ τισ 

κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ 

Ο.π. 6/2017 

Χριςθ κακαριςτικϊν υλικϊν ςτα 
κτιρια 

Ριλοτικι χριςθ «πράςινων 

κακαριςτικϊν» προϊόντων ςτα κτιρια 

του Ιςτορικοφ Αρχείου και τθσ 

Βιβλιοκικθσ του ΡΙΟΡ 

Ρρομικεια και χριςθ «πράςινων 

κακαριςτικϊν» προϊόντων ςτα κτιρια του 

Ιςτορικοφ Αρχείου και τθσ Βιβλιοκικθσ του 

ΡΙΟΡ. 

6/2016 

τερεά απόβλθτα – θλεκτρικόσ και 
θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ 

Εωαρμογι τθσ ανακφκλωςθσ ωορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν ςτα επτά (7) 

κτιρια των Μουςείων του ΡΙΟΡ 

- Τοποκζτθςθ κάδων ανακφκλωςθσ ωορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν ςε όλα τα κτιρια 

των Μουςείων του ΡΙΟΡ και ςφνδεςι τουσ με 

τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ 

μπαταριϊν 

9/2015 
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Δραςτθριότθτα-Περιβαλλοντικι Πλευρά τόχοσ Περιβαλλοντικά Προγράμματα  
Χρόνοσ 

Τλοποίθςθσ 

- Σχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ αυτοκόλλθτων 

ςιμανςθσ και προβολισ για τουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ των κτθρίων του ΡΙΟΡ και 

ςχεδιαςμόσ infographics για το site του 

Ιδρφματοσ με ςτόχο τθν προβολι του ΣΡΔ του 

ΡΙΟΡ ςτο ευρφ κοινό. 

τερεά απόβλθτα – χαρτί 
 

Αφξθςθ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ ςε όλεσ 

τισ Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΡΙΟΡ κατά 

5% 

Σχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ αυτοκόλλθτων 

ςιμανςθσ και προβολισ για τουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ των κτθρίων του ΡΙΟΡ και 

ςχεδιαςμόσ infographics για το site του 

Ιδρφματοσ με ςτόχο τθν προβολι του ΣΡΔ του 

ΡΙΟΡ ςτο ευρφ κοινό. 

6/2016 

τερεά απόβλθτα – τόνερ και μελάνια Αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ τόνερ ςε όλεσ 

τισ Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΡΙΟΡ κατά 

5% 

Ο.π. 6/2016 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ 

εκδόςεων κατά 10% μζςω τθσ 

παραγωγισ «θλεκτρονικϊν» εκδόςεων 

Ραραγωγι θλεκτρονικϊν εκδόςεων (e-books) 6/2016 

Κατανάλωςθ νεροφ ςτισ Κτθριακζσ 

Μονάδεσ 

 

Μείωςθ κατά 3% τθσ κατανάλωςθσ 

νεροφ ςτο κτιριο του Μουςείου 

Μαρμαροτεχνίασ Τινου 

Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ καταςκευισ 

ςυλλζκτθ των ομβρίων υδάτων αλλά και των 

υδάτων από τουσ αωυγραντιρεσ του 

Μουςείου, ϊςτε να αξιοποιοφνται ςτα WC 

του Μουςείου. 

12/2016 
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8 Ανάλυςθ Ρεριβαλλοντικισ Επίδοςθσ 

Στθν ενότθτα αυτι καταγράωονται οι περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ του ΡΙΟΡ για το ζτοσ 2014. Με απόωαςθ 

τθσ Διοίκθςθσ, το Κδρυμα δεςμεφεται για τθ δθμοςιοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ 

λειτουργία και τισ δραςτθριότθτζσ του, κακϊσ και των μζτρων που λαμβάνει για τον περιοριςμό τουσ.   

8.1 Διαχείριςθ πρϊτων υλϊν, ωυςικϊν & ενεργειακϊν πόρων  

Ενζργεια 

Οι ενεργειακοί πόροι που χρθςιμοποιοφνται ςτισ κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ είναι θλεκτρικι ενζργεια 

και πετρελαιοειδι (πετρζλαιο, βενηίνθ και LPG) για τθ κζρμανςθ χϊρων κατά τθ διάρκεια τθσ χειμερινισ 

περιόδου, τθ λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ (εωεδρικά Θ/Η, πετρελαιοκίνθτεσ αντλίεσ του 

Ρυροςβεςτικοφ Συςτιματοσ κλπ.) κακϊσ και τισ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 

Ηλεκτρικι ενζργεια 

Θλεκτρικι ενζργεια καταναλϊνεται ςε όλεσ τισ κτθριακζσ μονάδεσ για ωωτιςμό, τθ λειτουργία θλεκτρικοφ 

εξοπλιςμοφ (θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, εξοπλιςμόσ Μουςειακϊν χϊρων όπωσ π.χ. ωωτιςμόσ 

ενυδρείου ςτο Μουςείο Στυμωαλίασ κλπ.) και κλιματιςμό. Θ τροωοδοςία γίνεται μζςω του δικτφου 

χαμθλισ και μζςθσ τάςθσ (π.χ. Κτιριο Βιβλιοκικθσ). Η παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ 

κατανάλωςθσ των κτθριακϊν μονάδων γίνεται μζςω των εκκακαριςτικϊν λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ με 

εξαίρεςθ το κτθρίο τθσ Βιβλιοκικθσ όπου θ κατανάλωςθ προκφπτει από τα κοινόχρθςτα όλου του 

κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ ςτα οποία εμφανίηονται δφο καταναλϊςεισ να χρεϊνονται ςτο ΠΙΟΠ 

(πραγματικι κατανάλωςθ ΠΙΟΠ και ποςοςτιαία χρζωςθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ).  

Μζςα ςτο 2014 ξεκίνθςε θ υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων με ςτόχο τθν  εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτισ κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ. Ζτςι, πραγματοποιικθκαν ενεργειακζσ επικεωριςεισ ςτισ 

κτθριακζσ μονάδεσ του ΡΙΟΡ, μελζτεσ ωωτιςμοφ ςε 3 Μουςεία του ΡΙΟΡ (Μουςεία Ρεριβάλλοντοσ 

Στυμωαλίασ, Ρλινκοκεραμοποιίασ Ν. & Σ. Τςαλαπάτα ςτο Βόλο, και  Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου), 

ενϊ υλοποιικθκαν δράςεισ προετοιμαςίασ για τθν υποβολι προτάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των 

κτθριακϊν μονάδων  του ΡΙΟΡ ςτο πλαίςιο τθσ Νζασ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 / ΕΣΡΑ. 

Συγκεκριμζνα ςυγκροτικθκε ειδικι Υπθρεςία του ΡΙΟΡ, θ Υπθρεςία Ερευνθτικϊν και Εκπαιδευτικϊν 

Ρρογραμμάτων, θ οποία κα αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

Ραράλλθλα, τοποκετικθκαν ωωτοκφτταρα – ανιχνευτζσ κίνθςθσ ωωτιςμοφ  ςχεδόν ςε όλα τα WC των 

κτθρίων του ΡΙΟΡ (εκκρεμεί θ τοποκζτθςθ ανιχνευτϊν κίνθςθσ ςτα WC τθσ Βιβλιοκικθσ ΡΙΟΡ, ςτθν 

Καλλικζα, θ οποία προβλζπεται να γίνει εντόσ του 2015, ςυγχρόνωσ με λοιπζσ εργαςίεσ ανακαίνιςθσ). 

Τζλοσ, ολοκλθρϊκθκε θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ BEMS ςτθ Βιβλιοκικθ του 

ΡΙΟΡ, το Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ και το Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ Δθμθτςάνασ. 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλα τα κτιρια του ΡΙΟΡ ανιλκε το 2014 ςε 1.237 ΜWh. 

Θ πολφ μεγάλθ αφξθςθ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ τάξθσ του 30% ςε ςχζςθ με 

το 2013, οωείλεται ςτο κτιριο του Ιςτορικοφ Αρχείου, το οποίο δε λειτουργοφςε πλιρωσ μζχρι και μζςα 

του 2013. Επιπρόςκετα κατά τθ διάρκεια του 2014 το ΡΙΟΡ επζκτεινε τισ δραςτθριότθτζσ του και ενζταξε 

ςτο δυναμικό του 6 νζουσ υπαλλιλουσ. 
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Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ ςτο ςφνολο του ΡΙΟΡ χρθςιμοποιικθκαν δφο 

δείκτεσ: για το μεν Δίκτυο των μουςείων ο Δείκτθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ ανά επιςκζπτθ 

(kWh/επιςκζπτθ), για τα υπόλοιπα δε κτιρια ο Δείκτθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα επιφάνειασ 

(kWh/m
2
). Ζτςι, για το δίκτυο των 7 κεματικϊν μουςείων παρατθρικθκε μείωςθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ανά επιςκζπτθ κατά 11% (Ρίνακασ 4). Συγκεκριμζνα ςε όλα τα μουςεία παρατθρικθκε ςχετικι 

μείωςθ ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ με εξαίρεςθ το μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ (βλ. Εικόνα 4). 

 

Πίνακασ 4- Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ δικτφου μουςείων 

Θλεκτρικι Κατανάλωςθ 7 κεματικϊν μουςείων 

 2013 2014 

υνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (MWh) 

594,11 610,22 

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 

5,3 4,7 

 

 

Εικόνα 4 - Δείκτθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ για το Δίκτυο των Μουςείων 

Πςον αωορά τισ υπόλοιπεσ κτθριακζσ μονάδεσ, με εξαίρεςθ τθν πολφ μεγάλθ αφξθςθ ςτο κτιριο του 

Ιςτορικοφ Αρχείου, παρατθρικθκαν μειϊςεισ ςτο Κεντρικό Ρωλθτιριο και ςτθ Βιβλιοκικθ και μικρι 

αφξθςθ ςτθν ζδρα του ΡΙΟΡ. Θ μικρι αφξθςθ οωείλεται κυρίωσ ςε πλθκϊρα εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και δράςεων που πραγματοποιικθκαν ςε μακθτζσ, αλλά και ςτθ αφξθςθ των εργαηομζνων 

ςτο ςυγκεκριμζνο κτιριο κατά 9% (βλ. Error! Reference source not found.). 

Πίνακασ 5 - Ηλεκτρικι Κατανάλωςθ λοιπϊν κτθριακϊν μονάδων 
(εξαιρουμζνου του Ιςτορικοφ Αρχείου) 

Θλεκτρικι Κατανάλωςθ λοιπϊν κτθριακϊν 
μονάδων (εξαιρουμζνου του Ιςτορικοφ Αρχείου) 

 2013 2014 

υνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (MWh) 

250,06 234,89 

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη.) 

9.618 8.100 

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ανά m

2
 (kWh/m

2
) 

110,41 103,71 
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Εικόνα 5 - Δείκτθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο για τισ 4 λοιπζσ κτθριακζσ μονάδεσ 

Πετρζλαιο κζρμανςθσ 

Ρετρζλαιο χρθςιμοποιείται για τθ κζρμανςθ των χϊρων των Μουςείων κατά τθ διάρκεια των χειμερινϊν 

μθνϊν, ενϊ τα υπόλοιπα κτιρια (Κεντρικό Κτιριο ςτθν Ρλάκα, Ιςτορικό Αρχείο, Κεντρικι Βιβλιοκικθ ΡΙΟΡ 

και Ρωλθτιριο) χρθςιμοποιοφν θλεκτριςμό για τθ κζρμανςθ των χϊρων (αντλίεσ κερμότθτασ). Σε όλα τα 

Μουςεία υπάρχουν εγκατεςτθμζνοι λζβθτεσ πετρελαίου, θ ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ των παραμζτρων των 

οποίων γίνεται από εξειδικευμζνα ςυνεργεία ςε ετιςια βάςθ ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. Μικρζσ ποςότθτεσ πετρελαίου χρθςιμοποιοφνται για τθ λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ 

όπωσ τα εωεδρικά θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ ςτα Μουςεία Υδροκίνθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ και 

Μαρμαροτεχνίασ Τινου και ςτο κτιριο του Ιςτορικοφ Αρχείου κακϊσ και οι αντλίεσ των Ρυροςβεςτικϊν 

Συςτθμάτων. Δεδομζνου ότι βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ λειτουργεί ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ οι μζχρι 

ςιμερα καταναλϊςεισ είναι πολφ μικρζσ και αωοροφν ςχεδόν αποκλειςτικά δοκιμαςτικζσ λειτουργίεσ 

μικρισ διάρκειασ που πραγματοποιοφνται ςε τακτικζσ χρονικζσ περιόδουσ για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ 

του εξοπλιςμοφ. Για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων που καταναλϊκθκαν εντόσ του 2014 εκτόσ των 

τιμολογίων προμικειασ πετρελαίου  ςυνυπολογίςτθκε και θ μεταβολι των αποκεμάτων από τθν αρχι 

μζχρι το τζλοσ του 2014. Οι ςυνολικζσ προμικειεσ πετρελαίου για το 2014 ςφμωωνα με τα παραςτατικά 

αγοράσ, ανιλκαν ςε 19.688 lt.  Θ κατανάλωςθ αυτι αντιςτοιχεί ςε 1,26 lt/m
2
 και 255,7 lt/εργαηόμενο. Θ 

μείωςθ αυτι είναι ςθμαντικι και οωείλεται κυρίωσ ςτισ θπιότερεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ 

επικράτθςαν ςτθ διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου ςτθν πλειοψθωία των μουςείων, γεγονόσ το οποίο 

μείωςε ςθμαντικά τισ ανάγκεσ για κζρμανςθ ςτο ςφνολο. 

Πίνακασ 6 - Κατανάλωςθ πετρελαίου 

Κατανάλωςθ πετρελαίου 

 2013 2014 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 23.010 19.688 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt /m
2
) 1,48 1,26 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt 

/εργαη.) 
324,08 255,69 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 35 από 72 

 

 

 

Εικόνα 6 - Κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μουςείο 

 

Στον Error! Reference source not found. πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ 

και ψφξθσ
4
 (HDD και CDD αντίςτοιχα) για 8 πόλεισ τθσ Ελλάδασ

5
 ςυγκριτικά για τα ζτθ 2013 και 2014 

(Εικόνα 7): 

Ρροκφπτει ότι για το 2014, ςυγκριτικά με το 2013, οι ανάγκεσ 

για κζρμανςθ και για ψφξθ ιταν μειωμζνεσ  κατά περίπου 5 και 

10% αντίςτοιχα, με εξαίρεςθ τισ περιοχζσ που βρίςκονται τα 

Μουςεία Μετάξθσ και Υδροκίνθςθσ ςτισ οποίεσ οι βακμοθμζρεσ 

κζρμανςθσ ζχουν είναι ςχετικά αυξθμζνεσ (Ρίνακασ 7). Το 

ςυγκεκριμζνο δικαιολογεί τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ για κζρμανςθ 

που προζκυψε για τα δφο μουςεία για το 2014. 

 

 

 

Πίνακασ 7 - Εκτιμϊμενεσ βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ και ψφξθσ για 8 περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 

Δείγμα HDD CDD 

Νομόσ 
Κλιματικι 

Ηϊνθ 
2013 2014 Μεταβολι 2013 2014 Μεταβολι 

Αττικισ (Κζντρο) Β 901,4 825,5 -8% 1.381,0 1.249,9 -2% 

Λζςβου
6
 Β 1.120 978,85 -13% 882,5 836,45 -5% 

Βόλοσ Β 1.065,2 1.045,8 -2% 1.100,4 1.032,5 -6% 

Ζβρου (Μεταξάδεσ) Γ 2.518,9 2.596,5 3% 120,9 114,7 -5% 

Κυκλάδων (Τινοσ) Α 742,0 699,6 -6% 1.021,5 961,3 -6% 

Αρκαδίασ (Βυτίνα) Δ 2.337,7 2.379,6 2% 700,3 559,3 -20% 

Κορινκίασ (Νεμζα) Β 1.743,1 1.718,0 -2% 936,1 827,3 -12% 

Λακωνίασ (Μολάοι) Α 854,1 831,6 -3% 1.296,1 1.144,2 -12% 

 

                                                 
4Θ μζκοδοσ των βακμοθμερϊν είναι μια από τισ πιο διαδεδομζνεσ μεκόδουσ εκτίμθςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τόςο για τθν 
κζρμανςθ όςο και για τθν ψφξθ των κτθρίων 
5 Ρθγι δεδομζνων: www.meteo.gr 
6
 Για τον υπολογιςμό των βακμοθμερϊν κζρμανςθσ-ψφξθσ τθσ Λζςβου υπολογίςτθκε ο μζςοσ όροσ των δεδομζνων δφο κοντινϊν 

περιοχϊν (Ρζτρα, Θερμι) 

Εικόνα 7 - Δείγμα για 8 περιοχζσ 
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Μετακινιςεισ εργαηομζνων 

Πςον αωορά ςτισ επαγγελματικζσ οδικζσ μετακινιςεισ των εργαηομζνων οι ςυνολικζσ καταναλϊςεισ 

καυςίμων εκτιμϊνται κατά προςζγγιςθ βάςει ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που ςυγκεντρϊνονται από το ΡΙΟΡ 

για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ και τθσ μζςθσ μθνιαίασ τιμισ αμόλυβδθσ από επίςθμα δελτία τιμϊν
7
. 

Κάκε εργαηόμενοσ / ςυνεργάτθσ που πραγματοποιεί επαγγελματικό ταξίδι (είτε με δικό του, είτε με 

ενοικιαηόμενο όχθμα, είτε με εταιρικό όχθμα), με τθν επιςτροωι ςτθ βάςθ του ςυμπλθρϊνει το 

εξοδολόγιο του ταξιδιοφ που πραγματοποίθςε και ςτο οποίο επιςυνάπτει ςχετικζσ αποδείξεισ και 

τιμολόγια που αποδεικνφουν τα ζξοδα μετακίνθςθσ.  

Βάςει των παραςτατικϊν αγοράσ βενηίνθσ οι καταναλϊςεισ για τισ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ του 

προςωπικοφ με οχιματα το 2014 υπολογίςτθκαν ςε 3.161 lt βενηίνθσ, 41,2 lt diesel κίνθςθσ kai 349,75 lt 

LPG (Ρίνακασ 8), ποςότθτεσ χαμθλότερεσ από τισ καταναλϊςεισ πετρελαίου για κζρμανςθ χϊρων.  Ζτςι, 

διανφκθκαν περίπου 44.263 km
8
.  

Πίνακασ 8 - Οδικζσ Μετακινιςεισ Εργαηομζνων 

Οδικζσ Μετακινιςεισ εργαηομζνων 

 2013 2014 

Συνολικι κατανάλωςθ βενηίνθσ για οδικζσ 
μετακινιςεισ (lt) 

2.916 3.161 

Συνολικι κατανάλωςθ diesel κίνθςθσ για 
οδικζσ μετακινιςεισ (lt) 

0 15 

Συνολικι κατανάλωςθ LPG για οδικζσ 
μετακινιςεισ (lt) 

0 350 

 

Σε ςφγκριςθ με το 2013 παρατθρικθκε αφξθςθ που οωείλεται ςτθν πραγματοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ 

δράςεων ςτα Μουςεία του Δικτφου του ΡΙΟΡ, οι οποίεσ απαιτοφςαν τθν παρουςία ςτελεχϊν του 

Ιδρφματοσ κακϊσ και ςε επαγγελματικζσ μετακινιςεισ ςτθν Ρελοπόννθςο, για τθ ςυμμετοχι του ΡΙΟΡ ςτο 

ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα Τοπικά Σχζδια για τθν Απαςχόλθςθ (ΤοπΣΑ). 

Για τον υπολογιςμό των αεροπορικϊν και ακτοπλοϊκϊν μετακινιςεων για επαγγελματικοφσ λόγουσ των 

ςτελεχϊν του Ιδρφματοσ γίνεται αναλυτικι καταγραωι όλων των αεροπορικϊν διαδρομϊν που 

πραγματοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ βάςει ςτοιχείων που δίνονται από ςυνεργαηόμενο 

ταξιδιωτικό γραωείο. Βάςει των ςτοιχείων υπολογίςτθκε ότι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014 τα ςτελζχθ 

του ΡΙΟΡ διινυςαν ςυνολικά 66.778 επιβατοχιλιόμετρα ςε επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο και 

12.879 επιβατοχιλιόμετρα με πλοία. Χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ ςχετικά με 

τθν κατανάλωςθ ενζργειασ για τισ μετακινιςεισ με αεροπλάνα και καλάςςια μζςα
9
 υπολογίςκθκε ότι θ 

κατανάλωςθ καυςίμου που αντιςτοιχεί ςτισ μετακινιςεισ των ςτελεχϊν του ΡΙΟΡ αντιςτοιχεί ςε 2,70 t 

καυςίμου αεροπορίασ (jet kerosene) και ςε 0,18 t ναυτιλιακοφ καυςίμου (μαηοφτ) για το 2014 (Ρίνακασ 9). 

 

 

                                                 
7 www.fuelprices.gr 
8 Ζγινε θ παραδοχι ότι οι μετακινιςεισ πραγματοποιικθκαν με όχθμα 1.400 cc με μζςθ κατανάλωςθ καυςίμου 7,9 lt/100km 
(βενηίνθ), 6,4 lt/100km (diesel κίνθςθσ) και 8,7 lt/100km (LPG). 
9 Samaras Z., Zaxariadis T., Tourlou E., Giannouli M. And Mpampatzinopoulos A., (2002), Development of a Database System for the 
Calculation of indicators of Environmental Pressure Caused by Transport. LAT, University of Thessaloniki, Greece. EC Final Report. 
October 2002 

http://www.fuelprices.gr/
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Πίνακασ 9 - Αεροπορικζσ και ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ εργαηομζνων ΠΙΟΠ 

Λοιπζσ Μετακινιςεισ εργαηομζνων 

 2013 2014 

Συνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 1,71 2,70 

Συνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,10 0,18 

 

Θ ςθμαντικι αφξθςθ ςτισ αεροπορικζσ και ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ των εργαηομζνων του ΡΙΟΡ 

οωείλεται:  

Α) ςτθν εντατικοποίθςθ των εργαςιϊν ολοκλιρωςθσ των 2 νζων Μουςείων που κα ενταχκοφν ςτο Δίκτυο 

του ΡΙΟΡ, ςτα Ιωάννινα και ςτθ Χίο, και τθν ανάγκθ επιτόπιασ παρακολοφκθςθσ και επίβλεψθσ τθσ 

πορείασ των εργαςιϊν, 

Β)  ςτθν ανάγκθ μετάβαςθσ ςτελεχϊν του ΡΙΟΡ ςε ςυνζδρια ι θμερίδεσ ςτο εξωτερικό με ςτόχο τθν 

εδραίωςθ τθσ διεκνοφσ παρουςίασ του Ιδρφματοσ 

Γ)  ςτθν πραγματοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ δράςεων ςτο Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ Τινου, οι οποίεσ 

απαιτοφςαν τθ μετακίνθςθ μεγάλου αρικμοφ ςυνεργατϊν ακτοπλοϊκϊσ. 

Είναι προωανζσ ότι πρόςκετεσ ποςότθτεσ καυςίμων και ενεργειακϊν πόρων χρθςιμοποιοφνται κατά τθν 

μετακίνθςθ των ςτελεχϊν και εργαηομζνων του Ιδρφματοσ από το ςπίτι προσ τθν εργαςία τουσ και 

αντίςτροωα (όταν τα ςτελζχθ χρθςιμοποιοφν μζςα μαηικισ μεταωοράσ ι ΙΧ οχιματα για τθ μετακίνθςθ 

των οποίων δεν λαμβάνουν αποηθμίωςθ αγοράσ καυςίμου). Εντοφτοισ, δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία 

που να επιτρζπουν τον υπολογιςμό των ποςοτιτων των καυςίμων τθσ κατθγορίασ αυτισ.         

 

Νερό 

Το νερό που καταναλϊνεται ςτισ Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΡΙΟΡ, προζρχεται από τα δθμοτικά δίκτυα 

φδρευςθσ και χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό των χϊρων, τθν ατομικι υγιεινι εργαηομζνων και 

επιςκεπτϊν, τθν τροωοδότθςθ του μόνιμου πυροςβεςτικοφ δικτφου κακϊσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

για το πότιςμα τθσ ωφτευςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου των Κτθριακϊν Μονάδων (π.χ. Μουςείο 

Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ).  

Θ μζτρθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ποςότθτασ νεροφ γίνεται μζςω των υδρομζτρων που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςτισ παροχζσ των Κτθριακϊν Μονάδων. Με εξαίρεςθ οριςμζνα κτιρια ςτα οποία οι 

ενδείξεισ των υδρομετρθτϊν καταγράωονται από τισ αρμόδιεσ εταιρείεσ φδρευςθσ ςε τακτικι 

τετραμθνιαία ι τριμθνιαία βάςθ (και αντίςτοιχα εκδίδονται οι ςχετικοί λογαριαςμοί), ςτα περιςςότερα 

κτιρια τα οποία είναι εντόσ των διοικθτικϊν ορίων μικρότερων Διμων, οι ενδείξεισ των υδρομετρθτϊν δεν 

καταγράωονται ςε τακτικι βάςθ. Για το λόγο αυτό το ΡΙΟΡ ζχει αναπτφξει ςτα πλαίςια του ΣΡΔ 

διαδικαςία για τθν καταγραωι των ενδείξεων των υδρομετρθτϊν και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ νεροφ ςε τακτικι βάςθ. 

Για τα κτιρια που υπιρχαν διακζςιμοι λογαριαςμοί (Κεντρικό Κτιριο, Ιςτορικό Αρχείο, Μουςείο 

Ρλινκοκεραμοποιίασ Βόλου, Μουςείο Ελίασ και Ελαιολάδου Σπάρτθσ και Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ  
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Τινου) θ ετιςια κατανάλωςθ νεροφ, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ανάλυςθσ, υπολογίηεται από τισ ενδείξεισ 

των λογαριαςμϊν φδρευςθσ του παρόχου.  

Στο κτιριο Βιβλιοκικθσ υπάρχει ζνασ υδρομετρθτισ εγκατεςτθμζνοσ από τθν ΕΥΔΑΡ για το ςφνολο του 

κτθρίου και το κόςτοσ νεροφ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα κοινόχρθςτα. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ τθσ 

Βιβλιοκικθσ υπολογίηεται από τθ ςυνολικι κατανάλωςθ του κτθρίου και το ποςό που αναλογεί ςτο ΡΙΟΡ. 

Για όλα τα υπόλοιπα μουςεία όπου δεν υπάρχουν λογαριαςμοί φδρευςθσ, θ κατανάλωςθ υπολογίςτθκε 

βάςει των καταγραωϊν των ενδείξεων των υδρομετρθτϊν από το προςωπικό του ΡΙΟΡ.  

Για το 2014 θ ςυνολικι ποςότθτα νεροφ που καταναλϊκθκε ςτουσ χϊρουσ του ΡΙΟΡ ανιλκε ςε 10.036 m
3
 

και αντιςτοιχεί ςε 130,34 m
3
/εργαηόμενο και ςε 0,64 m

3
/m

2
 (Ρίνακασ 10). Οι καταναλϊςεισ εμωανίηονται 

αυξθμζνεσ κακϊσ θ κατανάλωςθ νεροφ για το 2013 λόγω ζλλειψθσ διακζςιμων μετριςεων υπολογίςτθκε 

βάςει προγγεςτικϊν εκτιμιςεων και ςυνεπϊσ τα αποτελζςματα είναι μθ ςυγκρίςιμα (Εικόνα 8).  

Πίνακασ 10 - Συνολικι Κατανάλωςθ νεροφ 

Κατανάλωςθ νεροφ 

 2013 2014 

Συνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 7.680 10.036 

Συνολικι κατανάλωςθ νεροφ ανά 
εργαηόμενο (m

3
/εργαη.) 

108,17 130,34 

Συνολικι κατανάλωςθ ανά μονάδα 
επιωάνειασ (m

3
/m

2
) 

0,49 0,64 

 

 

Εικόνα 8 - Κατανάλωςθ νεροφ ανά κτθριακι μονάδα 
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Αναλϊςιμα υλικά 

Στο ΡΙΟΡ καταναλϊνονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ τόςο ςυμβατικοφ όςο και ανακυκλωμζνου, μθ 

χλωριωμζνου χαρτιοφ, κυρίωσ από τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ που ςτεγάηονται ςτο κτιριο τθσ 

Α. Γζροντα. Το ςυμβατικό χαρτί περιλαμβάνει τα αναλϊςιμα είδθ χαρτιοφ (χαρτί Α3-Α4 μθ 

ανακυκλωμζνο), χαρτικά είδθ (όπωσ επιςτολόχαρτα, ςθμειωματάρια, τετράδια κλπ.), κακϊσ και το χαρτί 

που χρθςιμοποιείται για τισ εκδόςεισ και τθν επικοινωνία και προβολι του Ιδρφματοσ (βιβλία, 

ενθμερωτικά ωυλλάδια, προςκλιςεισ, αωίςεσ κλπ.). Το ανακυκλωμζνο χαρτί περιλαμβάνει αποκλειςτικά 

αναλϊςιμο χαρτί Α4/Α3 που χρθςιμοποιείται ςτθν κακθμερινι λειτουργία του Ιδρφματοσ.  Το 2014 θ 

ςυνολικι κατανάλωςθ ςυμβατικοφ αναλϊςιμου χαρτιοφ ζωκαςε τα 92 kg, ενϊ θ κατανάλωςθ 

ανακυκλωμζνου αναλϊςιμου χαρτιοφ ανιλκε ςε 524 kg. Το ποςοςτό ανακυκλωμζνου αναλϊςιμου 

χαρτιοφ επί τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ χαρτιοφ Α3-Α4 ανιλκε ςε 85,0% για το 2014 από 77,4% το 2013. 

Θ κατανάλωςθ χαρτικϊν ειδϊν (ςυμβατικό χαρτί) ανιλκε ςε 60 kg το 2014 από 99 kg το 2013.  

Οι ποςότθτεσ χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφνται για τισ εκδόςεισ και τθν επικοινωνία και προβολι του 

Ιδρφματοσ (βιβλία, ενθμερωτικά ωυλλάδια, αωίςεσ κλπ.) είναι ςθμαντικά μεγαλφτερεσ από τισ ποςότθτεσ 

αναλϊςιμου χαρτιοφ, γεγονόσ αναμενόμενο κακϊσ οι εκδόςεισ ςχετίηονται άμεςα με τισ βαςικζσ 

δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ (διοργάνωςθ εκκζςεων και εκδθλϊςεων ςτο δίκτυο Μουςείων, Ζκδοςθ 

ζργων, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων). Βάςει των παραςτατικϊν αγοράσ και των τεχνικϊν 

προδιαγραωϊν (όπωσ κακορίηονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΡΙΟΡ) για το 2014 θ κατανάλωςθ 

χαρτιοφ εκδόςεων ανιλκε ςε 6.201 kg, θ κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ και προβολισ (ωυλλάδια, 

αωίςεσ κλπ.) ςε 7.138 kg και θ κατανάλωςθ χαρτιοφ ςε χάρτινα προϊόντα που διατίκενται από το Κεντρικό 

Ρωλθτιριο του ΡΙΟΡ και τα πωλθτιρια των Μουςείων ςε 468 kg. Ζτςι, θ ςυνολικι κατανάλωςθ χαρτιοφ 

για το 2014 ανιλκε ςε  14.483 kg.  Σε ςφγκριςθ με το 2013, θ ςυνολικι κατανάλωςθ χαρτιοφ μειϊκθκε 

κατά 51%, παρά το γεγονόσ ότι θ εκδοτικι δραςτθριότθτα του ΡΙΟΡ αυξικθκε ωσ προσ τον αρικμό 

ζντυπων εκδόςεων (το γεγονόσ ερμθνεφεται ςε ςχζςθ τθν διαωορετικι ζκταςθ των εκδόςεων: για 

παράδειγμα, οδθγοί μουςείου ι κατάλογοι εκκζςεων ζχουν λιγότερα τυπογραωικά ωφλλα). Αντίκετα,  οι 

ανάγκεσ προβολισ του Ιδρφματοσ κατζςτθςαν αναγκαία τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχθσ καμπάνιασ, με 

επακόλουκθ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ επικοινωνίασ κατά 139%. 

Ρζρα από τα απόλυτα μεγζκθ ςτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι καταναλϊςεισ 

χαρτιοφ και οι υπόλοιποι δείκτεσ που αωοροφν ςτθν κατανάλωςθ χαρτιοφ.  

Πίνακασ 11 - Συνολικι κατανάλωςθ χαρτιοφ 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ 

 2013 2014 

Συμβατικό χαρτί Α3/Α4 (kg) 109 92 

Ανακυκλωμζνο χαρτί Α3/Α4 (kg) 374 524 

Χαρτικά είδθ (τετράδια, ςθμειωματάρια κλπ.) (kg) 99 60 

Χαρτί επικοινωνίασ , προβολισ (kg) 2.985 7.138 

Χαρτί εκδόςεων (kg) 25.766 6.201 

Ρωλθτζα προϊόντα χαρτιοφ (kg) 294 468 

Συνολικι κατανάλωςθ χαρτιοφ (kg) 29.628 14.483 

Συνολικι κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 417 188 

Ροςοςτό χριςθσ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ ζναντι 
ςυμβατικοφ(%) 

1,3 3,6 
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Πςον αωορά ςτθν κατανάλωςθ μελανιϊν και τόνερ, το 2013 ανιλκε ςε 236 τεμάχια. Σφμωωνα με ςτοιχεία 

των καταςκευαςτϊν το μοναδιαίο βάροσ των τόνερ κυμαίνεται από 0,5-1,5 kg/τεμάχιο, των μελανοταινιϊν 

περί τα 200 gr/τεμάχιο ενϊ των μελανοδοχείων inkjet από 40-300 gr/τεμάχιο. Αν λοιπόν θ κατανάλωςθ 

κάκε τφπου τόνερ, μελανοταινίασ και μελανοδοχείου που χρθςιμοποιείται ςτισ κτθριακζσ μονάδεσ του 

ΡΙΟΡ αναχκεί ςε μονάδεσ βάρουσ βάςει των ςτοιχείων του καταςκευαςτι θ ςυνολικι κατανάλωςθ 

μελανιϊν και τόνερ ανζρχεται ςε 75,03 kg. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται όλοι οι δείκτεσ που 

αωοροφν ςτθν κατανάλωςθ μελανιϊν και τόνερ. 

 
 

Πίνακασ 12 - Κατανάλωςθ μελανιϊν 

Κατανάλωςθ μελανιϊν 

 2013 2014 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν 

(τεμάχια) 
29 12 

Κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 252 236 

Κατανάλωςθ μελανιϊν (kg) 75,75 75,03 

Κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια/εργαη.) 3,55 3,06 

 

8.2 Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

Αζριοι ρυπαντζσ 

Βαςικζσ πθγζσ ζκλυςθσ αερίων ρυπαντϊν από τισ δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Άμεςεσ από τθν 

o κατανάλωςθ πετρελαίου για κζρμανςθ χϊρων.  

o κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν για τθ λειτουργία βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ (πετρελαίου και 
βενηίνθσ) και  

o κατανάλωςθ βενηίνθσ, πετρελαίου κίνθςθσ και LPG για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ με 
οχιματα. 

 Ζμμεςεσ από τθν 

o κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλα τα κτιρια του ΡΙΟΡ 

o κατανάλωςθ ναυτιλιακοφ ντίηελ για τισ ακτοπλοϊκζσ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ και jet fuel 
για τισ αεροπορικζσ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ του προςωπικοφ του ΡΙΟΡ. 

Οι ςυνολικζσ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τθν καφςθ πετρελαιοειδϊν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 13, 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ εκπομπισ που προτείνονται από τισ κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν 

(IPCC, 2006) για το καφςιμο αυτό. 
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Πίνακασ 13 - Άμεςεσ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τθν κατανάλωςθ πετρελαιοειδϊν για κζρμανςθ χϊρων και τθ 
λειτουργία του βοθκθτικοφ Η/Μ εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολο των Κτθριακϊν Μονάδων του ΠΙΟΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ θλεκτρικι ενζργεια αποτελεί τθ βαςικι ενεργειακι πθγι που χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν του  ΡΙΟΡ και όλα τα κτιρια του Ιδρφματοσ τροωοδοτοφνται μζςω του δικτφου 

χαμθλισ τάςθσ. Ραρά το ότι ςτουσ χϊρουσ κατανάλωςισ τθσ θ θλεκτρικι ενζργεια δεν ςυνδζεται με τθν 

ζκλυςθ αερίων ρυπαντϊν, εντοφτοισ ο τομζασ τθσ θλεκτροπαραγωγισ κεωρείται μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ πθγζσ αερίων ρυπαντϊν, ιδιαίτερα όταν θ παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ βαςίηεται 

ςτθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων (λιγνίτθσ, πετρζλαιο κ.ά.).  

Στθν Ελλάδα θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνεπάγεται ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, 

δεδομζνου ότι ςτο διαςυνδεδεμζνο θπειρωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ θ παραγωγι θλεκτριςμοφ βαςίηεται 

κυρίωσ ςτθ χριςθ λιγνίτθ και ωυςικοφ αερίου και δευτερευόντωσ ςτθ χριςθ υδροθλεκτρικϊν και άλλων 

ΑΡΕ, ενϊ ςτα αυτόνομα θλεκτρικά ςυςτιματα των νθςιϊν θ θλεκτροπαραγωγι γίνεται κυρίωσ μζςω 

πετρελαϊκϊν μονάδων και κάποιων αιολικϊν πάρκων. Ζτςι, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα 

κτιρια του ΡΙΟΡ ςυνεπάγεται ζκλυςθ αερίων ρυπαντϊν ςτουσ ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ 

θλεκτριςμοφ του ελλθνικοφ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. Οι εκπομπζσ αυτζσ υπολογίςκθκαν, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ ανάλυςθσ, ςτθ βάςθ των μζςων ςυντελεςτϊν εκπομπισ του ελλθνικοφ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ 

(ςτθ βάςθ του μεριδίου θλεκτροπαραγωγισ διαωορετικϊν τεχνολογιϊν και καυςίμων και των εκπομπϊν 

που καταγράωονται ςτθν ετιςια Εκνικι Ζκκεςθ Απογραωισ Εκπομπϊν Αερίων Θερμοκθπίου) οι οποίοι 

αωοροφν το ζτοσ 2012 και παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 14.  

 

Πίνακασ 14 - Ζμμεςεσ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τθν κατανάλωςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ςφνολο των Κτθριακϊν Μονάδων του ΠΙΟΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τθν κατανάλωςθ 
ντίηελ 

 2013 2014 

CO2 (kg/ζτοσ) 61.872 52.938 

CH4 (kg/ζτοσ) 8,35 7,14 

N2O (kg/ζτοσ) 0,50 0,43 

SO2 (kg/ζτοσ) 38,84 33,23 

NOx (kg/ζτοσ) 83,50 71,44 

PM (kg/ζτοσ) 17,95 15,36 

Εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τθν κατανάλωςθ 
ντίηελ 

 2013 2014 

CO2 (kg/ζτοσ) 798.473,38 1.033.032,35 

CH4 (kg/ζτοσ) 9,12 11,80 

N2O (kg/ζτοσ) 8,41 10,88 

SO2 (kg/ζτοσ) 2.675,85 3.461,91 

NOx (kg/ζτοσ) 1.766,31 2.285,18 

PM (kg/ζτοσ) 446,3 577,4 
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Πςον αωορά ςτισ εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τισ μετακινιςεισ των εργαηομζνων (οδικζσ, 

αεροπορικζσ και ακτοπλοϊκζσ), αυτζσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. Αξίηει να αναωερκεί ότι οι 

υπολογιηόμενεσ εκπομπζσ από τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ είναι ςθμαντικά χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ 

με αυτζσ που ςυνδζονται με τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και πετρελαιοειδϊν ςτα κτιρια του 

ΡΙΟΡ.    

Πίνακασ 15 - Εκπομπζσ αερίων ρυπαντϊν από τισ επαγγελματικζσ μετακινιςεισ ςτελεχϊν του ΠΙΟΠ για το 2014 

 

 

  

 

 

 

Υγρά απόβλθτα 

Τα υγρά απόβλθτα από τισ δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ περιορίηονται ςε αςτικά υγρά απόβλθτα, από τουσ 

χϊρουσ υγιεινισ, τθν κακαριότθτα και το νερό που χρθςιμοποιείται ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ 

των κτθρίων του ΡΙΟΡ.  

Στισ περιςςότερεσ Κτθριακζσ Μονάδεσ το ςφνολο των υγρϊν αποβλιτων διοχετεφεται ςτα αντίςτοιχα 

δθμοτικά δίκτυα αποχζτευςθσ προσ περαιτζρω επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ ςφμωωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ των Μουςείων Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ, 

Μαρμαροτεχνίασ Τινου και του Υπαίκριου Μουςείου Υδροκίνθςθσ ςτθ Δθμθτςάνα, όπου δεν υπάρχει 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ με δίκτυο αποχζτευςθσ, το ςφνολο των υγρϊν αποβλιτων διοχετεφονται ςε 

ςφςτθμα ςθπτικοφ/απορροωθτικοφ βόκρου κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ςφμωωνα με όςα προβλζπονται 

ςτθν πολεοδομικι νομοκεςία. Σε περίπτωςθ που απαιτείται θ εκκζνωςθ των δεξαμενϊν, αυτι κα 

πραγματοποιείται από βυτιοωόρα ακακάρτων ΦΔΧ, που ζχουν τθν απαιτοφμενθ άδεια κυκλοωορίασ, και 

οδθγοφνται προσ επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ ςτθν πλθςιζςτερθ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτθν νομοκεςία.     

Θ ςυνολικι ποςότθτα των υγρϊν αποβλιτων υπολογίηεται με βάςθ τθ ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ ςτο 

ΡΙΟΡ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των ποςοτιτων νεροφ που καταναλϊνονται για το πότιςμα τθσ 

ωφτευςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου των Μουςείων Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ και Μαρμαροτεχνίασ 

Τινου και των διαρροϊν ςτα Μουςεία Ρλινκοκεραμοποιίασ και Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ) και 

κεωρϊντασ απϊλειεσ (πχ. λόγω εξάτμιςθσ κ.ά.) τθσ τάξθσ του 5%. Ζτςι, το 2014 εκτιμάται πωσ θ ςυνολικι 

ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων ανιλκε ςε 6.182 m
3
 και 80,29 m

3
/εργαηόμενο. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων, τόςο λόγω τθσ ποςότθτασ όςο και τθσ ωφςθσ των 

αποβλιτων, κεωρείται ότι δεν αποτελεί πθγι ςθμαντικισ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ του ΡΙΟΡ. 

 
Οδικζσ Αεροπορικζσ Ακτοπλοϊκζσ 

Ζτοσ  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

CO2 (kg/ζτοσ) 6.631,91 7.828,75 5.280,93 8.335,9 316,40 551,21 

CH4 (kg/ζτοσ) 2,39 3,19  -  -  - - 

N2O (kg/ζτοσ) 0,77 0,83  -  -  - - 

SO2 (kg/ζτοσ) 0,04 0,29 1,69 2,67 5,10 8,89 

NOx (kg/ζτοσ) 18,86 29,83 17,35 27,38 7,54 13,14 

PM (kg/ζτοσ) 0,06 0,08  -  -  - - 
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Στερεά απόβλθτα 

Τα ςτερεά απόβλθτα από τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ, περιλαμβάνουν: 

 Απόβλθτα οικιακοφ τφπου από τουσ εργαηόμενουσ και επιςκζπτεσ του Μουςείου 

 Απόβλθτα από αναλϊςιμα υλικά όπωσ χαρτί, μελανοδοχεία και τόνερ  

 Απόβλθτα ςυςκευαςίασ  

 Ειδικά απόβλθτα όπωσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που αποςφρονται, μπαταρίεσ, 
ζπιπλα και εξοπλιςμόσ γραωείου, λαμπτιρεσ, ςτερεά απόβλθτα από καταςκευζσ / ανακαινίςεισ 
κτθρίων κλπ. 

Σε ςχζςθ με το χαρτί το ΡΙΟΡ εωαρμόηει πρόγραμμα ανακφκλωςθσ, που καλφπτει τα κτιρια τθσ Αττικισ 

(με εξαίρεςθ το Κεντρικό Ρωλθτιριο), κακϊσ και το Δίκτυο των μουςείων. Συνολικά για το ζτοσ 2014 

περίπου 3.760 kg χαρτιοφ δόκθκαν προσ ανακφκλωςθ. Το χαρτί που ςυλλζγεται ςτισ κτθριακζσ μονάδεσ 

διατίκεται ςε χαρτοβιομθχανίεσ μζςω του αδειοδοτθμζνου ςυλλζκτθ.  

Με εξαίρεςθ το κιριο του Ιςτορικοφ Αρχείου (82% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ που ανακυκλϊκθκε) , οι 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων χαρτιοφ ςτα Μουςεία είναι μικρζσ, γεγονόσ που οωείλεται: 

 ςτο μικρό αρικμό των εργαηομζνων ςε κάκε Μουςείο (3-5), 

 ςτο είδοσ των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται ςτα Μουςεία  (κυρίωσ εκκζςεισ και 

εκπαιδευτικζσ/ επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ) και 

 ςτθν διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των Μουςείων (π.χ. λογιςτικι και γραμματειακι 

υποςτιριξθ, δραςτθριότθτεσ προβολισ κλπ.) από τισ υπθρεςίεσ του Κεντρικοφ Κτθρίου του ΡΙΟΡ 

ςτθν Ρλάκα. 

 

Εικόνα 9 - Κατανομι ποςοςτιτων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ για το 2014 

 

Πςον αωορά ςτθν ανακφκλωςθ/επαναχρθςιμοποίθςθ μελανοδοχείων, ιδθ από το 2014 υλοποιείται 

πρόγραμμα ςυλλογισ με το οποίο εξυπθρετοφνται όλα τα κτιρια του ΡΙΟΡ. Το 2014 παραδόκθκαν για 

ανακφκλωςθ/επαναχρθςιμοποίθςθ 216 τεμάχια μελανοδοχείων και τόνερ, εκ των οποίων τα 189 

επαναχρθςιμοποιικθκαν.  
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Εικόνα 10 - Κατανομι ποςοςτιτων ανακφκλωςθσ μελανοδοχείων/τόνερ για το 2014 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν και φωτιςτικϊν / λαμπτιρων πραγματοποιείται με τθ βοικεια των 

αδειοδοτθμζνων από το ΥΡΑΡΕΝ εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ΑΦΘΣ Α.Ε.  και ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ 

Α.Ε. αντίςτοιχα. Το 2014 ανακυκλϊκθκαν ςυνολικά 11,0 kg μπαταριϊν και 27,0 kg λαμπτιρων.  

Στισ Κτθριακζσ Μονάδεσ όπου οι Διμοι εωαρμόηουν πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι υλικϊν ςυςκευαςίασ 

(μπλε κάδοι) οι εργαηόμενοι και οι επιςκζπτεσ ενκαρρφνονται για το διαχωριςμό των υλικϊν ςυςκευαςίασ 

από τα υπόλοιπα απόβλθτα αςτικοφ τφπου και οι ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ απορρίπτονται ςτουσ ειδικοφσ 

μπλζ κάδουσ των οικείων Διμων προσ εναλλακτικι διαχείριςθ. Ειδικά ςε ότι αωορά το Μουςείο 

Μαρμαροτεχνίασ, δεδομζνου ότι ο Διμοσ Τινου εωαρμόηει πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι με κάδουσ 

χωριςτισ ςυλλογισ πλαςτικοφ, γυαλιοφ, χαρτιοφ και μετάλλου, το προςωπικό του Μουςείου ςυμμετζχει 

ενεργά διαχωρίηοντασ τα εν λόγω υλικά από τα υπόλοιπα ρεφματα των αςτικϊν αποβλιτων. 

Τα μθ επικίνδυνα ςτερεά απόβλθτα που προςομοιάηουν με τα απόβλθτα οικιακοφ τφπου τοποκετοφνται 

ςε κάδουσ των Διμων ςτουσ οποίουσ ανικουν τα κτιρια του ΡΙΟΡ και θ αποκομιδι τουσ γίνεται με 

απορριμματοωόρα των εν λόγων Διμων. 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

Τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα που παράγονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΙΟΡ περιορίηονται ςε 

απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ) και ςτουσ χρθςιμοποιθμζνουσ μεγάλουσ ςυςςωρευτζσ που 

αντικακίςτανται κατά τθ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ και των εκκεμάτων ι ςε περιπτϊςεισ βλαβϊν. 

Οι μεγάλοι ςυςςωρευτζσ (π.χ. UPS και μπαταρίεσ εωεδρικϊν Θ/Η) απομακρφνονται από τισ εγκαταςτάςεισ 

του ΡΙΟΡ με ευκφνθ του ςυντθρθτι / εξωτερικοφ ςυνεργάτθ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια αξιολογεί κατά πόςο 

ο εξοπλιςμόσ αυτόσ μπορεί να  επαναχρθςιμοποιθκεί και αν όχι παραδίδεται άμεςα και με ευκφνθ του ςε 

αδειοδοτθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103. 

Τα Απόβλθτα Λιπαντικϊν Ελαίων (χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια) ςυλλζγονται με ευκφνθ του ςυντθρθτι / 

εξωτερικοφ ςυνεργάτθ, ο οποίοσ τα παραδίδει άμεςα και με ευκφνθ του ςε εγκεκριμζνα Σθμεία Συλλογισ 

των αδειοδοτθμζνων Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ. 

82/2004. 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με τισ ποςότθτεσ τζτοιων υλικϊν που παραδόκθκαν ςε 

ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ το ζτοσ 2014, εκτιμάται εντοφτοισ ότι είναι πολφ μικρζσ και θ 

διαχείριςθ τουσ πραγματοποιικθκε ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

Επιπλζον, ςε όλα τα κτιρια του ΡΙΟΡ δεν υπάρχει αμίαντοσ. 
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CFCs και HFCs 

Στα κλιματιςτικά μθχανιματα των κτθρίων του ΡΙΟΡ χρθςιμοποιοφνται 3 ψυκτικά μζςα: 

 R-407Α (υδροωκοράνκρακεσ – HFCs) 

 R-407C (υδροωκοράνκρακεσ – HFCs) 

 R-410A (υδροωκοράνκρακεσ – HFCs) 

Θ ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν γίνεται από εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ βάςθ ετιςιασ ςφμβαςθσ. Κατά τθ 

ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων το 2014 δεν προςτζκθκαν κακόλου ποςότθτεσ ψυκτικϊν υγρϊν 

και επομζνωσ μπορεί να κεωρθκεί ότι κατά το προθγοφμενο διάςτθμα δεν εκλφκθκαν  αζρια του 

κερμοκθπίου από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

Θόρυβοσ 

Στα κτιρια του ΡΙΟΡ δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ που να παράγει ςθμαντικά επίπεδα 

κορφβου εςωτερικά ι εξωτερικά. Ο εξοπλιςμόσ άλλωςτε (κλιματιςτικά, λζβθτεσ, εωεδρικό Θ/Η κλπ.) είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ςτα υπόγεια των κτθρίων και ςυντθρείται τακτικά από εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ, 

αντιπροςωπείεσ του εξοπλιςμοφ, κλπ. Επιπροςκζτωσ θ διαχείριςθ των επιςκεπτϊν από τουσ υπευκφνουσ 

των Μουςείων γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται χρονικι διαςπορά αυτϊν και να 

αποωεφγεται θ ςυνφπαρξθ μεγάλου αρικμοφ ατόμων, προκειμζνου να μειϊνεται θ θχθτικι όχλθςθ από 

τθν παρουςία των επιςκεπτϊν και τα οχιματα ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ.  

Σφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.Δ. 1180/1981, Ρίνακασ 1, παρ. 2) το ανϊτερο επιτρεπόμενο όριο 

κορφβου που κα εκπζμπεται ςτο Ρεριβάλλον από τθν λειτουργία τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 

κεςμοκετθμζνα όρια (ςτα όρια του οικοπζδου) υπό κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.  

Σφμωωνα με διακζςιμεσ μετριςεισ ςτα Μουςεία Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ, Μαρμαροτεχνίασ Τινου και 

Μετάξθσ ςτο Σουωλί θ ςτάκμθ κορφβου εντόσ των χϊρων των Μουςείων δεν υπερβαίνει τα 45-58 db, με 

τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ να παρατθροφνται ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν θχθτικζσ πθγζσ (video με 

εκπαιδευτικζσ ταινίεσ). Συνεπϊσ μπορεί να εκτιμθκεί με αςωάλεια ότι τα επίπεδα κορφβου ςτα όρια των 

οικοπζδων των εν λόγω Μουςείων είναι εντόσ των επιπζδων που ορίηονται ςτο Ρ.Δ 1180/1981 και δεν 

τίκεται κζμα θχθτικισ ρφπανςθσ.  

Βιοποικιλότθτα 

Θ ςυνολικι δομθμζνθ επιωάνεια των εγκαταςτάςεων του ΡΙΟΡ ανζρχεται ςε 15.621 m
2
 και αντιςτοιχεί ςε 

202,87 m
2
/εργαηόμενο. 

Καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Ρικανζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΙΟΡ αωοροφν κατά κφριο λόγο ςτθν 

εκδιλωςθ πυρκαγιάσ κακϊσ και ςε ωυςικά ωαινόμενα (ςειςμόσ, πλθμμφρα, κλπ.).  

Σε ςχζςθ με τον κίνδυνο πυρκαγιάσ το ΡΙΟΡ ζχει εκπονιςει μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και ζχει 

λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα και μζςα ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςε όλα τα 

κτιρια του Ιδρφματοσ. Το γεγονόσ αυτό πιςτοποιείται και από τα πιςτοποιθτικά ενεργθτικισ 

πυροπροςταςίασ που ζχουν εκδοκεί από τα κατά τόπουσ αρμόδια Γραωεία Ρυραςωάλειασ τθσ 

Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. Για το πωλθτιριο του ΡΙΟΡ ςτο εμπορικό κζντρο City Link δεν ζχει εκδοκεί 
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πιςτοποιθτικό πυραςωάλειασ ειδικά για το πωλθτιριο κακϊσ εξαιρείται από τθν υποχρζωςθ λόγω του 

μικροφ του μεγζκουσ ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Στα πλαίςια του του Συςτιματοσ Ροιότθτασ (ISO9001-2008) που εωαρμόηει το ΡΙΟΡ, ζχουν εκπονθκεί 

Σχζδια Εκκζνωςθσ για όλα τα κτιρια με ςκοπό τθν παροχι κατευκφνςεων και οδθγιϊν ςτο προςωπικό, με 

ςτόχο τθ ςωςτι και αςωαλι εκκζνωςθ των κτθρίων ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Στα Σχζδια 

Εκκζνωςθσ κακορίηονται οι Υπεφκυνοι και περιγράωονται οι δζουςεσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν από 

αυτοφσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, μερικισ ι ολικισ εκκζνωςθσ του κτθρίου κλπ, κακϊσ και θ 

διαδικαςία εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων / ςυνεργατϊν ςτισ απαιτιςεισ του Σχεδίου. Σχετικά με το 

πωλθτιριο του ΡΙΟΡ ςτο εμπορικό κζντρο City Link δεν ζχει εκπονθκεί Σχζδιο Εκκζνωςθσ ειδικά για το 

πωλθτιριο κακϊσ εξαιρείται από τθν υποχρζωςθ λόγω του μικροφ του μεγζκουσ ςφμωωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 
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8.3 Συγκεντρωτικοί δείκτεσ 

Συγκεντρωτικά, θ περιβαλλοντικι επίδοςθ του ΡΙΟΡ για το 2014 ανά κτθριακι μονάδα, αλλά και ςυνολικά 

παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

Πίνακασ 16 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Ζδρασ ΠΙΟΠ (Α. Γζροντα) 

 Ζδρα ΡΙΟΡ (Α. Γζροντα) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ 

Εργαηόμενοι 22 24 9% 

Επιφάνεια (m
2
) 526,21 526,21 0% 

Ενζργεια 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 63,59 71,46 12% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 2.890,30 2.977,41 3% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 120,84 135,80 12% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 1,52 2,26 49% 

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,09 0,17 84% 

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 62.149,71 73.267,43 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2.824,99 3.052,81 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 118,11 139,24 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,17 3,25 49% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,10 0,14 37% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 4,13 6,17 49% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 1,06 1,26 19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,05 0,05 9% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 2,01 2,40 19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 145,49 192,61 32% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 6,61 8,03 21% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 276,48 366,03 32% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 179,69 211,25 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 8,17 8,80 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 341,47 401,46 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 50,27 58,83 17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2,29 2,45 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 95,53 111,80 17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 6,95 8,59 24% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,32 0,36 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 13,21 16,32 24% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 29,73 33,41 12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,35 1,39 3% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 56,49 63,50 12% 

Νερό 

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 304,38 350,98 15% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 13,84 14,62 6% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,58 0,67 15% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 289 333,4 15% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 13 13,9 6% 
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Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m

3
/m

2
) 1 0,6 15% 

Αναλϊςιμα  

Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,01 0,00 -100% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,37 0,52 40% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,39 0,52 36% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,05 0,02 -72% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 2,99 7,14 139% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 25,77 6,20 -76% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 29,19 13,88 -52% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1.326,85 578,26 -56% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 29 9 -69% 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 117 100 -15% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 146 109 -25% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 6,64 4,54 -32% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 51,67 52,57 2% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 19,86 8,26 -58% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,48 0,46 -5% 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 21,82 18,96 -13% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%) 2% 3% 99% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 86,00 183,00 113% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.) 3,91 7,63 95% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%) 59% 168% 185% 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg) 10,00 11,00 10% 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg) 22,50 7,70 -66% 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 1.908 2.405 26% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 87 100 16% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 350  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 15  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 24.153 30.442  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 4.020  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 24.153 34.463 43% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 1.098 1.436 31% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 37.583 55.863 49% 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 1.708 2.328 36% 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 6.883 12.649 84% 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 313 527 68% 
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Πίνακασ 17 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Πωλθτθρίου ΠΙΟΠ (City Link) 

Ρωλθτιριο ΡΙΟΡ (City Link) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ 

Εργαηόμενοι 2 2 0% 

Επιφάνεια (m
2
) 23 23 0% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 7,40 6,90 -7% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 3.700,10 3.451,10 -7% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 321,75 300,10 -7% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00  - 

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 6.180,75 5.764,82 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 3.090,38 2.882,41 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 268,73 250,64 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 0,07 0,07 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,04 0,03 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 3,07 2,86 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,07 0,06 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,03 0,03 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 2,83 2,64 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 13,67 12,75 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 6,84 6,38 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 594,46 554,45 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 20,71 19,32 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 10,36 9,66 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 900,57 839,96 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 5,45 5,09 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2,73 2,54 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 237,13 221,18 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 0,68 0,63 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,34 0,32 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 29,42 27,44 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 3,45 3,22 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,73 1,61 -7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 150,20 140,09 -7% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,00 0,00  - 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 0 0,0  - 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 0 0,0  - 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,0  - 

Αναλϊςιμα 

Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 
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Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,29 0,47 59% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,29 0,47 59% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 147,18 234,20 59% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 0,00 0,00  - 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 0,00 0,00  - 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00  - 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 
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Πίνακασ 18 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Βιβλιοκικθσ (Καλλικζα) 

Βιβλιοκικθ (Καλλικζα) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 2 3 50% 

Επιφάνεια (m
2
) 1715,6 1715,6 0% 

Ενζργεια 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 179,07 156,53 -13% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 89.535,99 52.177,85 -42% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 104,38 91,24 -13% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 0,00 0,00  - 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,09 0,00 -100% 

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00  - 

Αζριοι Ρυπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 149.834,40 130.739,10 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 74.917,20 43.579,70 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 87,34 76,21 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 1,71 1,49 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,85 0,50 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,00 0,87 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 1,57 1,38 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,79 0,46 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,92 0,80 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 331,74 289,21 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 165,87 96,40 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 193,37 168,58 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 501,31 438,13 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 250,65 146,04 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 292,20 255,38 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 132,18 115,37 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 66,09 38,46 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 77,04 67,25 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 16,44 14,31 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 8,22 4,77 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 9,58 8,34 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 83,60 73,07 -13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 41,80 24,36 -42% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 48,73 42,59 -13% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 52,12 40,63 -22% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 26,06 13,54 -48% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,03 0,02 -22% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 50 38,6 -22% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 25 12,9 -48% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,0 -22% 

Αναλϊςιμα  

Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 
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Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 1  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 0 1  - 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 0 2  - 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 0,00 0,67  - 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 0,00 1,45  - 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 50,00  - 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,13 0,17 27% 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 65,00 55,00 -15% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  - 19,30  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 2.170 0 -100% 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 1.085 0 -100% 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 
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Πίνακασ 19 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Ιςτορικοφ Αρχείου (Ταφροσ) 

 Ιςτορικό Αρχείο (Ταφροσ) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ 

Εργαηόμενοι 19 19 0% 

Επιφάνεια (m
2
) 2535 2602,61 3% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 111,84 391,73 250% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 5.886,57 20.617,49 250% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 44,12 150,52 241% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,10 0,43 313% 

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00 -100% 

Αζριοι υπαντζσ 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 93.733,01 328.497,17 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 4.933,32 17.289,32 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 36,98 126,22 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 1,07 3,74 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,06 0,20 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,42 1,44 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,98 3,45 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,05 0,18 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,39 1,32 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 207,69 728,08 251% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 10,93 38,32 251% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 81,93 279,75 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 313,15 1.096,87 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 16,48 57,73 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 123,53 421,45 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 82,66 289,66 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 4,35 15,25 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 32,61 111,30 241% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 10,30 36,14 251% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,54 1,90 251% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 4,06 13,88 242% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 52,21 182,87 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2,75 9,62 250% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 20,60 70,27 241% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 682,30 1.353,68 98% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 35,91 71,25 98% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,27 0,52 93% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 648 1.286,0 98% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 34 67,7 98% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,5 93% 

Αναλϊςιμα  

Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,06 0,00 -100% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,06 0,00 -100% 
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Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,02 0,03 52% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,08 0,03 -65% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 4,25 1,47  - 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 26 9 -65% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 26 9 -65% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 1,37 0,47 -65% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 6,95 8,13 17% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,55 3,06 456% 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 28,95 161,05 456% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%) 682% 10984% 1511% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 6,00 14,00 133% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.) 0,32 0,74 133% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%) 23% 156% 574% 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 2.552 10.548 313% 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 134 555 313% 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 255 0 -100% 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 13 0 -100% 
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Πίνακασ 20 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Μετάξθσ (Σουφλί) 

 Μουςείο Μετάξθσ (Σουωλί) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 3 4 33% 

Επιφάνεια (m
2
) 435,06 435,06 0% 

Επιςκεψιμότθτα 6857 6592 -4% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 36,74 35,22 -4% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 12.246,99 8.805,05 -28% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 84,45 80,95 -4% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 5,36 5,34 0% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 4.785,00 6.021,00 26% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 1.595,00 1.505,25 -6% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 11,00 13,84 26% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,01   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 43.820,88 45.787,50 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 14.606,96 11.446,88 -22% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 100,72 105,24 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 4,48 6,95 55% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,18 2,57 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,73 0,64 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 5,02 5,91 18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,46 0,46 0% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,15 0,11 -25% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,05 1,05 0% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 86,01 87,46 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 28,67 21,86 -24% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 197,69 201,02 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 110,92 108,76 -2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 36,97 27,19 -26% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 254,94 249,99 -2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 27,08 25,99 -4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 9,03 6,50 -28% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 62,24 59,74 -4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 3,36 3,23 -4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,12 0,81 -28% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 7,72 7,43 -4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 20,89 21,14 1% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 6,96 5,29 -24% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 48,01 48,59 1% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 36,36 86,32 137% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 12,12 21,58 78% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,08 0,20 137% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 142 82,0 -42% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 47 20,5 -57% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,2 -42% 

Αναλϊςιμα 
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Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00 100% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00 100% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00 -95% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,01 0,01 -7% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,85 1,28 -31% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 7 4 -43% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 7 4 -43% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 2,33 1,00 -57% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 6,96 2,00 -71% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 118 59 -49% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 39 15 -62% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0  - 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 1.491 753  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0  - 

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0  - 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 1.491 753 -49% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 497 188 -62% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 367  - 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 92  - 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0  - 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 57 από 72 

 

 
Πίνακασ 21 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Πλινκοκεραμοποιίασ (Βόλοσ) 

 Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ (Βόλοσ) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 5 4 -20% 

Επιφάνεια (m
2
) 3940 3940 0% 

Επιςκεψιμότθτα 13604 14117 4% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 96,96 112,32 16% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 19.392,88 28.080,54 45% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 24,61 28,51 16% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 7,13 7,96 12% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 3.600,00 1.218,75 -66% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 720,00 304,69 -58% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 0,91 0,31 -66% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 90.698,81 97.090,23 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 18.139,76 24.272,56 34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 23,02 24,64 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 5,95 6,88 16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,24 1,51 -33% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,45 0,38 -16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,57 0,38 -33% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,93 1,01 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,19 0,25 36% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,24 0,26 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 192,31 211,95 10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 38,46 52,99 38% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 48,81 53,79 10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 277,48 316,44 14% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 55,50 79,11 43% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 70,43 80,32 14% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 71,46 82,78 16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 14,29 20,70 45% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 18,14 21,01 16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 8,87 10,27 16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,77 2,57 45% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 2,25 2,61 16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 48,08 53,39 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 9,62 13,35 39% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 12,20 13,55 11% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 984,48 560,26 -43% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 196,90 140,07 -29% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,25 0,14 -43% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 208 532,2 156% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 42 133,1 220% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,1 156% 

Αναλϊςιμα  



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 58 από 72 

 

 
Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,01 0,00 -80% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,01 0,00 -80% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00 -89% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,01 0,00 -81% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2,80 0,66 -76% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 24 18 -25% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 24 18 -25% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 4,80 4,50 -6% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 1,25 1,22 -2% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 14 0 -100% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 3 0 -100% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 182 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 182 0 -100% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 36 0 -100% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 59 από 72 

 

 
Πίνακασ 22 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ (Λζςβοσ) 

Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ (Λζςβοσ) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 4 4 0% 

Επιφάνεια (m
2
) 2110 2110 0% 

Επιςκεψιμότθτα 8041 11298 41% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 162,84 175,30 8% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 40.709,90 43.824,34 8% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 77,18 83,08 8% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 20,25 15,52 -23% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 2.820,00 1.566,00 -44% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 705,00 391,50 -44% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 1,34 0,74 -44% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 143.815,41 151.042,03 5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 35.953,85 37.760,51 5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 68,16 71,58 5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 16,91 13,37 -21% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,66 2,39 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,66 0,60 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,26 1,13 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 1,52 1,62 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,38 0,41 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,72 0,77 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 311,74 330,96 6% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 77,93 82,74 6% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 147,74 156,85 6% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 460,55 493,46 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 115,14 123,36 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 218,27 233,87 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 120,02 129,22 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 30,00 32,30 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 56,88 61,24 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 14,89 16,04 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 3,72 4,01 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 7,06 7,60 8% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 78,22 83,06 6% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 19,56 20,77 6% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 37,07 39,37 6% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 1.519,10 454,40 -70% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 379,77 113,60 -70% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,72 0,22 -70% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 167 431,7 159% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 42 107,9 159% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,2 159% 

Αναλϊςιμα  



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 60 από 72 

 

 
Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,03  - 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,03  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00 61% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,00 0,03 7283% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,10 7,01 7283% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 10 19 90% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 10 19 90% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 2,50 4,75 90% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 3,84 2,75 -28% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 100 180 81% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 25 45 81% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 1.262 2.285   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 1.262 2.285 81% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 315 571 81% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 230   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 57   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 61 από 72 

 

 
Πίνακασ 23 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Μαρμαροτεχνίασ (Τινοσ) 

 Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ (Τινοσ) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 3 4 33% 

Επιφάνεια (m
2
) 1450,56 1450,56 0% 

Επιςκεψιμότθτα 24837 26950 9% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 106,93 96,40 -10% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 35.644,71 24.100,18 -32% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 73,72 66,46 -10% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 4,31 3,58 -17% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 2.800,00 1.940,00 -31% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 933,33 485,00 -48% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 1,93 1,34 -31% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 98.588,56 86.885,95 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 32.862,85 21.721,49 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 67,97 59,90 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 3,60 3,22 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,67 2,04 -23% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,89 0,51 -43% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,84 1,41 -23% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 1,20 1,02 -15% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,40 0,26 -36% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,83 0,71 -15% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 212,70 188,43 -11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 70,90 47,11 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 146,63 129,90 -11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 304,04 273,11 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 101,35 68,28 -33% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 209,60 188,28 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 78,81 71,05 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 26,27 17,76 -32% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 54,33 48,98 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 9,78 8,81 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 3,26 2,20 -32% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 6,74 6,08 -10% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 52,12 46,53 -11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 17,37 11,63 -33% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 35,93 32,08 -11% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 708,11 746,00 5% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 236,04 186,50 -21% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,49 0,51 5% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 515 708,7 38% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 172 177,2 3% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,5 38% 

Αναλϊςιμα 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 62 από 72 

 

 
Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00 -100% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00 -100% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,01 0,01 6% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,02 0,01 -25% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 5,65 3,17 -44% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 6 14 133% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 6 14 133% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 2,00 3,50 75% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 0,74 2,40 226% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  - 0,08  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  - 20,00  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  - 631%  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ 

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 768 508 -34% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 256 127 -50% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 9.723 6.425 -34% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 9.723 6.425 -34% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 3.241 1.606 -50% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 
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Πίνακασ 24 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Περιβάλλοντοσ Στυμφαλίασ (Κόρινκοσ) 

 Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ (Κορινκία) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ 

Εργαηόμενοι 4 4 0% 

Επιφάνεια (m
2
) 1312 1312 0% 

Επιςκεψιμότθτα 13101 18675 43% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 68,40 78,50 15% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 17.101,22 19.625,44 15% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 52,14 59,83 15% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 5,22 4,20 -19% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 6.000,00 5.914,00 -1% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 1.500,00 1.478,50 -1% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 4,57 4,51 -1% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 73.571,75 81.507,33 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 18.392,94 20.376,83 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 56,08 62,12 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 4,36 4,36 0% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 2,83 2,90 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,71 0,72 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 2,16 2,21 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,73 0,82 12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,18 0,21 12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,56 0,63 12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 155,44 166,66 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 38,86 41,66 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 118,47 127,03 7% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 206,52 229,71 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 51,63 57,43 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 157,41 175,08 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 51,06 57,86 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 12,76 14,46 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 38,92 44,10 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 6,47 7,18 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,62 1,79 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 4,93 5,47 11% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 36,61 41,27 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 9,15 10,32 13% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 27,91 31,46 13% 

Νερό 

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 2.370,92 4.213,78 78% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 592,73 1.053,45 78% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 1,81 3,21 78% 

Υγρά Απόβλθτα 

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 272 650,9 140% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 68 162,7 140% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,5 140% 

Αναλϊςιμα 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 64 από 72 

 

 
Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,01 0,03 160% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,01 0,03 160% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,01 0,00 -96% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,02 0,03 49% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 5,51 8,21 49% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 12 33 175% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 12 33 175% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 3,00 8,25 175% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 2,24 2,18 -3% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 15   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 4   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 228   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 0 228   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 57   

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 65 από 72 

 

 
Πίνακασ 25 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Υπαίκριου Μουςείου Υδροκίνθςθσ (Δθμθτςάνα) 

Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ (Δθμθτςάνα) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 4 5 25% 

Επιφάνεια (m
2
) 690 690 0% 

Επιςκεψιμότθτα 30510 33948 11% 

Ενζργεια  

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 34,43 35,05 2% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 8.607,61 7.010,97 -19% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 49,90 50,80 2% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 1,13 1,03 -8% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 1.005,00 1.359,00 35% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 251,25 271,80 8% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 1,46 1,97 35% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 31.478,56 32.952,19 5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 7.869,64 6.590,44 -16% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 45,62 47,76 5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 0,94 0,97 3% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 0,70 0,83 19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,18 0,17 -5% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,01 1,21 19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,33 0,34 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,08 0,07 -17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,47 0,49 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 67,32 69,75 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 16,83 13,95 -17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 97,56 101,09 4% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 98,07 100,41 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 24,52 20,08 -18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 142,13 145,52 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 25,38 25,84 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 6,34 5,17 -19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 36,78 37,44 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 3,15 3,21 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,79 0,64 -19% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 4,56 4,65 2% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 16,86 17,43 3% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 4,21 3,49 -17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 24,43 25,25 3% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 634,97 1.853,58 192% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 158,74 370,72 134% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,92 2,69 192% 

Υγρά Απόβλθτα 

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 633 1.760,9 178% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 158 352,2 123% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 1 2,6 178% 

Αναλϊςιμα  



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

Κωδικόσ: ΠΔ2014 

Θμερομθνία: 
01/06/2015 

Σελίδα: 66 από 72 

 

 
Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,01 201% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,01 201% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00 120% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,00 0,01 175% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,91 2,00 120% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 0  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 7 12 71% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 7 12 71% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 1,75 2,40 37% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 0,70 0,82 17% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 0,00 -100% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  -  -  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  -  -  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  -  -  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 9 9 1% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 2 2 -19% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 108 109   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 108 109 1% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 27 22 -19% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 
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Πίνακασ 26 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ Μουςείου Ελιάσ & Ελαιολάδου (Σπάρτθ) 

 Μουςείο Ελιάσ & Ελαιολάδου (Σπάρτθ) 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 3 4 33% 

Επιφάνεια (m
2
) 815,9 815,9 0% 

Επιςκεψιμότθτα 15236 18216 20% 

Ενζργεια 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 87,79 77,42 -12% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 29.263,92 19.355,93 -34% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 107,60 94,89 -12% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 5,76 4,25 -26% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 2.000,00 1.669,00 -17% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 666,67 417,25 -37% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 2,45 2,05 -17% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 0,00 0,00   

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,00 0,00   

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 78.702,79 69.153,23 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 26.234,26 17.288,31 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 96,46 84,76 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 4,81 3,80 -21% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 1,56 1,34 -14% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,52 0,34 -36% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,92 1,65 -14% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 0,82 0,72 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,27 0,18 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,00 0,88 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 169,46 149,10 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 56,49 37,28 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 207,70 182,75 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 249,10 219,52 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 83,03 54,88 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 305,31 269,06 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 64,70 57,06 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 21,57 14,27 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 79,30 69,94 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 8,03 7,08 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 2,68 1,77 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 9,84 8,68 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 42,54 37,45 -12% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 14,18 9,36 -34% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 52,14 45,90 -12% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 387,04 376,57 -3% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 129,01 94,14 -27% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,47 0,46 -3% 

Υγρά Απόβλθτα 

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 316 357,7 13% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 105 89,4 -15% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0 0,4 13% 

Αναλϊςιμα 
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Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,02  - 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,00 0,02  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 0,00 0,00  - 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,00 0,00  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 0,00 0,02  - 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,00 4,37  - 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 0 2  - 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 14 14 0% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 14 16 14% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 4,67 4,00 -14% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 1,40 1,51 8% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 0,00 12,50 793% 

Ανακυκλϊςεισ 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn)  - 0,00  - 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.)  - 0,00  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%)  - 0%  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια)  - 19,00  - 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.)  - 4,75  - 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%)  - 119%  - 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg)  - 0,00  - 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg)  - 0,00  - 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0 0   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0 0   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 0 0   

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 0 0   
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Πίνακασ 27 - Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Περιβαλλοντικισ Επίδοςθσ ΠΙΟΠ 

Σφνολο Εγκαταςτάςεων ΡΙΟΡ 
Ρεριβαλλοντικόσ Δείκτθσ 2013 2014 2013-2014 

Ραράμετροι αναωοράσ  

Εργαηόμενοι 71,00 77,00 8% 

Επιφάνεια (m
2
) 15.553,33 15.620,94 0% 

Επιςκεψιμότθτα 112.186 129.796 16% 

Ενζργεια 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ (MWh) 956,01 1.236,85 29,38% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά εργαηόμενο (kWh/εργαη) 13.464,93 16.062,94 19,29% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά μονάδα επιφάνειασ (kWh/m
2
) 61,47 79,18 28,82% 

υνολικι κατανάλωςθ  θλεκτρικισ ενζργειασ ανά επιςκζπτθ (kWh/επιςκζπτθ) 5,30 4,70 -11,22% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου (lt) 23.010,00 19.687,75 -14,44% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 324,08 255,69 -21,11% 

υνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου ανά μονάδα επιφάνειασ (lt/m
2
) 1,48 1,26 -14,81% 

υνολικι κατανάλωςθ Jet kerosene (tn) 1,71 2,70 57,85% 

υνολικι κατανάλωςθ Residual fuel oil (tn) 0,10 0,18 80,43% 

Αζριοι υπαντζσ  

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 (kg) 872.574,64 1.102.686,97 26,37% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 12.289,78 14.320,61 16,52% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (kg/m
2
) 56,10 70,59 25,82% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO2 ανά επιςκζπτθ (kg/επιςκζπτθ) 5,00 4,35 -12,99% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 (kg) 19,86 22,13 11,41% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,28 0,29 2,73% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CH4 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 1,28 1,42 10,93% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O (kg) 9,67 12,14 25,49% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 0,14 0,16 15,71% 

υνολικζσ Εκπομπζσ N2O ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 0,62 0,78 24,94% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX (kg) 1.893,55 2.426,96 28,17% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 26,67 31,52 18,18% 

υνολικζσ Εκπομπζσ NOX ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 121,75 155,37 27,62% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 (kg) 2.721,53 3.506,99 28,86% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 38,33 45,55 18,82% 

υνολικζσ Εκπομπζσ SO2 ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 174,98 224,51 28,30% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO (kg) 709,07 918,75 29,57% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 9,99 11,93 19,47% 

υνολικζσ Εκπομπζσ CO ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 45,59 58,82 29,01% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC (kg) 88,91 115,49 29,89% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 1,25 1,50 19,77% 

υνολικζσ Εκπομπζσ VOC ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 5,72 7,39 29,33% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM (kg) 464,31 592,84 27,68% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 6,54 7,70 17,73% 

υνολικζσ Εκπομπζσ PM ανά μονάδα επιφάνειασ (gr/m
2
) 29,85 37,95 27,13% 

Νερό  

υνολικι κατανάλωςθ νεροφ (m
3
) 7.679,77 10.036,20 30,68% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 108,17 130,34 20,50% 

Κατανάλωςθ νεροφ ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,49 0,64 30,12% 

Υγρά Απόβλθτα  

υνολικι ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων (m
3
) 3.238,90 6.182,24 90,87% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά εργαηόμενο (m
3
/εργαη) 45,62 80,29 76,00% 

Ποςότθτα Τγρϊν Αποβλιτων ανά μονάδα επιφάνειασ (m
3
/m

2
) 0,21 0,40 90,05% 

Αναλϊςιμα  
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Κατανάλωςθ ςυμβατικοφ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,11 0,09 -14,94% 

Κατανάλωςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,37 0,52 40,00% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ Α4/Α3 (tn) 0,48 0,62 27,65% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από χριςθ χάρτινων αναλϊςιμων ειδϊν (tn) 0,10 0,06 -40,12% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ επικοινωνίασ , προβολισ (tn) 2,99 7,14 139,11% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ εκδόςεων (tn) 25,77 6,20 -75,93% 

Κατανάλωςθ χαρτιοφ από προϊόντα(tn) 0,29 0,47 59,12% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ (tn) 29,63 14,48 -51,12% 

υνολικι Κατανάλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 417,30 188,09 -54,93% 

Κατανάλωςθ αναγομωμζνων μελανιϊν (τεμάχια) 29 12 -58,62% 

Κατανάλωςθ original μελανιϊν (τεμάχια) 223 224 0,45% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 252 236 -6,35% 

υνολικι κατανάλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τεμάχια/εργαη.) 3,55 3,06 -13,65% 

υνολικό βάροσ καταναλωκζντων μελανοδοχείων (kg) 75,75 75,03 -0,94% 

Ποςοςτό κατανάλωςθσ αναγομωμζνων μελανιϊν (%) 11,51 5,08 -55,82% 

Ανακυκλϊςεισ  

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ (tn) 1,16 3,76 224% 

Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ανά εργαηόμενο (kg/εργαη.) 16,34 48,83 199% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/κατανάλωςθσ χαρτιοφ (%) 4% 26% 563% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν (τεμάχια) 92,00 216,00 135% 

Ανακφκλωςθ μελανιϊν ανά εργαηόμενο (τμχ/ εργαη.) 1,30 2,81 116% 

Ποςοςτό ανακφκλωςθσ/ κατανάλωςθσ μελανοδοχείων (%) 37% 92% 151% 

Ανακφκλωςθ μπαταριϊν (kg) 10,00 11,00 10% 

Ανακφκλωςθ λαμπτιρων (kg) 22,50 27,00 20% 

Μετακινιςεισ  

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (lt) 2.916,48 3.161,13 8,39% 

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με βενηίνθ  ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 41,08 41,05 -0,06% 

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (lt) 0,00 14,60   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με diesel ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 0,19   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (lt) 0,00 349,75   

Δείκτθσ οδικϊν μετακινιςεων με LPG ανά εργαηόμενο (lt/εργαη.) 0,00 4,54   

Οδικζσ μετακινιςεισ με βενηίνθ (km) 36.917,47 40.014,30   

Οδικζσ μετακινιςεισ με diesel (km) 0,00 228,13   

Οδικζσ μετακινιςεισ με LPG (km) 0,00 4.020,11   

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ (km) 36.917,47 44.262,54 19,90% 

υνολικζσ οδικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 519,96 574,84 10,55% 

αεροπορικζσ μετακινιςεισ (km) 42.305,00 66.778,00 57,85% 

Αεροπορικζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 595,85 867,25 45,55% 

ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ (km) 7.137,88 12.878,81 80,43% 

Ακτοπλοϊκζσ μετακινιςεισ ανά εργαηόμενο (km/εργαη.) 100,53 167,26 66,37% 
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9 Ραράρτθμα: Κτθριακζσ Μονάδεσ ΡΙΟΡ 

Στον παρακάτω Ρίνακα παρουςιάηονται όλεσ οι Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΡΙΟΡ που ςυμμετζχουν ςτο 

Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ.  

   

 
Πίνακασ 28 - Όλεσ οι Κτθριακζσ Μονάδεσ του ΠΙΟΠ  που ςυμμετζχουν ςτο Σφςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α 
Σφποσ 
Κτθρίου 

Περιγραφι κτιρίου Πόλθ / Περιοχι Διεφκυνςθ 

1 Διοίκθςθ Ζδρα ΡΙΟΡ Ακινα Αγγζλου Γζροντα 6 

2 Βιβλιοκικθ Κεντρικι Βιβλιοκικθ ΡΙΟΡ Καλλικζα Σαλαμίνοσ 72-74, 

3 Αρχείο Ιςτορικό Αρχείο Ταφροσ Δωρίδοσ 2 και Λεωωόροσ Ειρινθσ 14 

4 Κατάςτθμα Κεντρικό Ρωλθτιριο ΡΙΟΡ Ακινα Στοά Σπυρομιλιου, CITYLINK 

5 Μουςείο Μουςείο Μετάξθσ  Σουωλί Ελευκερίου Βενιηζλου 73 

6 Μουςείο Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ Ν. & Σ. Τςαλαπάτα  Βόλοσ Νότια Ρφλθ 

7 Μουςείο Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου  Λζςβοσ Αγία Ραραςκευι Λζςβου  

8 Μουςείο Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ  Τινοσ Ρφργοσ Ρανόρμου 

9 Μουςείο Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμωαλίασ  Στυμωαλία Στυμωαλία 

10 Μουςείο Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ  Δθμθθτςάνα Κεωαλάρι Αϊ-Γιάννθ Δθμθτςάνα 

11 Μουςείο Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ  Σπάρτθ Πκωνοσ-Αμαλίασ 129 
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10    Συντομογραωίεσ 

EMAS 
Eco-Management and Audit Scheme (Κοινοτικό Σφςτθμα Οικολογικισ 

Διαχείριςθσ και Οικολογικοφ Ελζγχου) 

ΠΙΟΠ Ρολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ 

ΠΔ Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

υΠΔ Συντονιςτισ περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ΤΠΔ Υπεφκυνοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ΟΠΔ Ομάδα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

Β Συνολικόσ Βακμόσ Σθμαντικότθτασ 

ΑΘΘΕ Ανακφκλωςθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

ΘΗ(Θ/Η) Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ  

ΠΟΕ Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ 

ΑΕΚΚ Απόβλθτα εκςκαωϊν- καταςκευϊν- κατεδαωίςεων 

 


