ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑ EMAS
Η Hellenic Lloyd’s A.E., ως διαπιστευμένος φορέας επαλήθευσης κατά EMAS για το παρακάτω πεδίο εφαρμογής και με
αριθμό πιστοποιητικού 312-6, αριθμό EL-V-008:

Δραστηριότητες που σχετίζονται και περιλαμβάνουν συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων που
περιέχουν μέταλλα, αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών και ανάκτηση διαλεγμένου υλικού.
Απορρύπανση και Διαλυτήριο οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Αποξηλώσεις μεταλλικών
τμημάτων εγκαταστάσεων.
κωδικός NACE 38.11, 38.31, 38.32
Δηλώνει ότι έχει επαληθεύσει πως ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην Περιβαλλοντική Δήλωση του 2018:

ANAMET A.E.
Λ. ΝΑΤΟ, Θέση Αγ. Γεώργιος
193 00, Ασπρόπυργος
Ελλάδα
Με αριθμό μητρώου: EL000082
πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Νοεμβρίου 2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS)
Με την υπογραφή αυτής της δήλωσης η Hellenic Lloyd’s A.E. δηλώνει ότι:
•
•
•
•

•

Η επαλήθευση και επικύρωση έχει πραγματοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1221/2009 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1505 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης και επικύρωσης επιβεβαιώνουν πως δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να
αποδεικνύουν την μη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες περιβαλλοντικές νομικές απαιτήσεις.
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην περιβαλλοντική δήλωση του έτους 2018
αντικατοπτρίζουν μια αξιόπιστη, ακριβή και αληθή εικόνα όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στην περιβαλλοντική δήλωση.
Αυτό το έγγραφο δεν είναι ισοδύναμο με καταχώριση EMAS. Καταχώριση στο EMAS μπορεί να χορηγηθεί μόνον
από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) No.1221/2009 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1505 για
την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Το παρόν έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα για σκοπούς επικοινωνίας με το κοινό.

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/05/2019
Αριθμοί έγκρισης: 0033556
Υπογραφή:

Αριθμός Πιστοποιητικού: 10194352

Όνομα: Φωτεινή Γεωργά
_____________________________________________
EMAS Εξουσιοδοτημένος υπογράφων
για λογαριασμό της Hellenic Lloyd’s S.A.,
Number E:-V-0008
Ακτή Μιαούλη 87, 185 38, Πειραιάς, Ελλάδα
Hellenic Lloyd’s, Ref No: PIR6014814 / A
Περιβαλλοντικός Επαληθευτής
Αρ.Πιστ.312-6, EL-V-008
87, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece, Registration No. 31359/02/B/94/204
The above validation details together with the verification declaration constitutes the record of verification and validation for submission to the Competent Body under Article 3 of the Regulation. The text of the
verification declaration and validation details may be included in the organisation’s environmental statement and must be quoted in full
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