Επαλήθευση ΕΑΘ
Αρ. Πιστ. 876-2

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Νο 019107)

Η TÜV Austria Hellas
διαπιστευμένος κατά ISO 14065:2013 Οργανισμός Επαλήθευσης
Εκθέσεων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
με αριθμό διαπίστευσης: 876-3
Με εύλογη βεβαιότητα δηλώνει ότι η έκθεση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
της εταιρίας:

SAFCO A.E.
για τις ακόλουθες θέσεις εφαρμογής:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 109 19 ΣΠΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ,
ΕΛΛΑΔΑ

TÜV AUSTRIA HELLAS

και για το έτος αναφοράς 2019

η οποία έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο ISO 14064-1:2018, και
επαληθευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-3: 2019,
είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες
συνολικές εκπομπές, ήτοι 685,21 t CO2e, οι οποίες αναλύονται ως
ακολούθως:
Άμεσες εκπομπές: 404,63 t CO2e
Έμμεσες εκπομπές από εισαγόμενη ενέργεια: 125,23 t CO2e
Έμμεσες εκπομπές από μεταφορές: 155,35 t CO2e
Έμμεσες εκπομπές από προϊόντα χρησιμοποιούμενα από τον οργανισμό:0 t
CO2e
Έμμεσες εκπομπές από άλλες πηγές: 0 t CO2e
Αφαιρέσεις αερίων θερμοκηπίου: 0 t CO2e

Αθήνα, 22/10 /2020

Γενικός Διευθυντής
TÜV Austria Hellas
Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον
συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής.
CePRK458_A0
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Επαλήθευση ΕΑΘ
Αρ. Πιστ. 876

Πληροφορίες για την επαλήθευση
Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε την
επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση
Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (η «Έκθεση Εκπομπών») του έτους αναφοράς
2019 (1/1/2019-31/12/2019) της εταιρίας SAFCO A.E. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018. Η ευθύνη για τα στοιχεία και
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εκπομπών παραμένει
αποκλειστικά στην Εταιρεία. Ο Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο
στοιχείων και δεδομένων αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων, με
σκοπό την επαλήθευση της Έκθεσης Εκπομπών.
Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε ουδέποτε στο παρελθόν καμία
συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία.

Σκοπός επαλήθευσης / Αντικείμενο Εργασιών
Ο Φορέας διενήργησε τις ακόλουθες εργασίες επαλήθευσης τρίτου μέρους, κατά
το χρονικό διάστημα 17/10/2020 και 19/10/2020:
1. Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης και της μεθοδολογίας
ποσοτικοποίησης, παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου της εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO
14064-1:2018 και ISO 14064-3:2019.
2. Επιτόπιους ελέγχους στις ακόλουθες θέσεις εφαρμογής:
•

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 109 19 ΣΠΑΤΑ,
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

με σκοπό:
•

την επαλήθευση ύπαρξης και εφαρμογής των συστημάτων
καταγραφής, συλλογής, επεξεργασίας και αναφοράς των στοιχείων
που αναφέρονται στην Έκθεση Εκπομπών και στα έγγραφα του
συστήματος διαχείρισης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της εταιρίας.

•

τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ακρίβειας, της πληρότητας, της
διαφάνειας, της συνάφειας και της έλλειψης λαθών και παραλείψεων
των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που περιέχονται στην
Έκθεση Εκπομπών.
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Επίπεδο διασφάλισης
Το συμφωνημένο επίπεδο διασφάλισης είναι εύλογη βεβαιότητα
Πεδίο Εφαρμογής
α) Οργανωτικά όρια
Τα οργανωτικά όρια που αφορούν στην Έκθεση Εκπομπών της SAFCO Α.Ε.
περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητές της στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», επί των οποίων έχει οικονομικό και τον
επιχειρησιακό έλεγχο.
β) Φυσικές
οργανισμού.

υποδομές,

δραστηριότητες,

τεχνολογίες

και

διεργασίες

του

Η SAFCO A.E. είναι μια Εταιρεία παροχής υπηρεσιών που δημιουργήθηκε από
τις Εταιρείες BP HELLAS, EKO, ExxonMobil και SHELL HELLAS. Οι
δραστηριότητες της εταιρίας αφορούν στον ανεφοδιασμό καυσίμων αεροσκαφών
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο στόλος των οχημάτων της Εταιρείας
αποτελείται από δέκα έξι οχήματα τύπου dispenser και τέσσερα οχήματα
ανεφοδιασμού τύπου fueller.
Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του JIG (Joint
Inspection Group) και χρησιμοποιεί σύστημα διαχείρισης καυσίμων (FHS), το
οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και απευθείας συνδεδεμένο με το
σύστημα δεδομένων πληροφοριών πτήσεων του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
γ) Πηγές, εκροές και αποθήκες ΕΑΘ
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Εταιρίας είναι κατά βάση εκπομπές CO2
και κατηγοριοποιούνται ως εξής:
•
Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση φυσικού αερίου
για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεών της και καυσίμων για την κίνηση
των οχημάτων της.
•
Έμμεσες ενεργειακές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την
κατανάλωση εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις κτιριακές της εγκαταστάσεις.
•
Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μετακινήσεις και
τα επαγγελματικά αεροπορικά ταξίδια του προσωπικού.
Δεν λαμβάνει χώρα εκροή και αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου.
δ) Σκοπούμενη χρήση
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Η Έκθεση Εκπομπών για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο,
στα γραφεία της εταιρείας.
ε) Χρονική περίοδος αναφοράς: 1/1/2019-31/12/2019
Επίπεδο ουσιαστικότητας
Για τους σκοπούς της επαλήθευσης το συμφωνηθέν επίπεδο ουσιαστικότητας
ορίστηκε στο 5%, με βάση τις ανάγκες της σκοπούμενης χρήσης της Έκθεσης
Εκπομπών. Επομένως, ως ουσιώδεις ανακρίβειες ορίζονται αυτές οι
παραλείψεις, παραποιήσεις και τα λάθη που ποσοτικοποιούμενα υπερβαίνουν το
5% της συνολικής δηλωθείσας ποσότητας εκπομπών.
Σκοπούμενη χρήση
Η έκθεση εκπομπών προτίθεται να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για τις
ακόλουθες χρήσεις:
•

Η εταιρία σκοπεύει να αναρτήσει την έκθεση εκπομπών στην ιστοσελίδα
της, ώστε να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και στο κοινό

Αποτελέσματα / Συμπεράσματα
Η εταιρία παρείχε τους ισχυρισμούς της στην Έκθεση Εκπομπών για το έτος
αναφοράς 2019 (1/1/2019-31/12/2019), βασιζόμενη στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 14064-1:2018. Οι αναφερόμενες από την εταιρία εκπομπές για
την περίοδο αυτή, επαληθεύτηκαν από τον φορέα και συμφωνούν με τις
ποσότητες που αναφέρονται στην 1η σελίδα της παρούσας δήλωσης, σε
συνάφεια με το συμφωνηθέν πεδίο εφαρμογής, το σκοπό και τα κριτήρια της
επαλήθευσης.
Οι εργασίες επαλήθευσης ακολούθησαν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 140643:2019 και βασίστηκαν σε μια προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων, η οποία οδήγησε
στην χρήση κατάλληλων, ανά περίπτωση, σχημάτων δειγματοληψίας για τη
συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ξεκινώντας από τις αναφορές
στην Έκθεση Εκπομπών και καταλήγοντας στα πρωτογενή στοιχεία.
Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που επαληθεύτηκαν και υποστηρίζουν τους
ισχυρισμούς ΕΑΘ στην έκθεση εκπομπών της εταιρίας, βασίστηκαν σε ιστορικά
στοιχεία.
Με βάση τις διεργασίες, διαδικασίες και εργασίες επαλήθευσης, οι ισχυρισμοί της
εταιρίας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εκπομπών:
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•

είναι ουσιωδώς αληθείς και αποτελούν μία ορθή αποτύπωση των
δεδομένων και των πληροφοριών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

•

έχουν προετοιμαστεί και αποτυπωθεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 14064-1:2018 για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση
και αναφορά εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 22/10/2020
Γεώργιος Ζαμπός

Επικεφαλής Επαληθευτής ΕΑΘ

Ιωάννης Καλλιάς

Γενικός Διευθυντής
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