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Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
H ατομική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ» (διακριτικός τίτλος: North Aegean
Slops) ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη.
Με συνεχείς και ιδίες επενδύσεις σε τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανήματα και
ανθρώπινο δυναμικό, η επιχείρηση κατέχει σήμερα εξέχουσα θέση στον επιχειρηματικό
ελληνικό χώρο, σε ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την
προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, τους λιμένες, τη ναυτιλία, τις
μεταφορές, την εκτέλεση χωματουργικών έργων κ.α.
Το εύρος της δραστηριότητας της επιχείρησης περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας, έχοντας ως έδρα συντονισμού των εργασιών την Θεσσαλονίκη. Παραρτήματα
αυτής λειτουργούν στον Βόλο και τον Πειραιά.
Με γνώμονα το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών
που προβλέπονται από την κείμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία, η επιχείρηση δεν έχει
ιστορικό ζημιών προς τρίτους και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Η άρτια λειτουργική δομή της επιχείρησης βασίζεται στη φερέγγυα και αξιόπιστη οικονομική
της κατάσταση, ως αποτέλεσμα της επιχειρησιακής αυτογνωσίας που διέπει, από την ίδρυσή
της, τόσο τη διοίκηση όσο και το σύνολο των εργαζομένων. Εν προκειμένω η επιχείρηση δεν
έχει, από την έναρξη λειτουργίας της, ουδεμία δανειακή χρήση ή πιστωτική εκκρεμότητα,
στηριζόμενη ανέκαθεν σε ιδία κεφάλαια και αυτοφυή επιχειρησιακά σχέδια.
Η επιστημονική κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η κατάλληλη εξειδίκευση και η
συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο
αναπτύσσεται η δραστηριότητα της επιχείρησης, σε αγαστή πάντα συνοδοιπορία με την
σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομής της.
Η επιχείρηση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και συμβάσεις προκειμένου να παράσχει
τις υπηρεσίες της με τον πλέον ασφαλή και σύννομο τρόπο.
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, όλες οι δραστηριότητες της
επιχείρησης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα:
 Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).
Συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε θέματα βελτιστοποίησης
των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε σχετικά ερευνητικά
προγράμματα.
Η επιχείρηση βραβεύτηκε το 2007 από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης για τις περιβαλλοντικές
δράσεις και πρακτικές που εφαρμόζει στο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων,
πιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισχυρή αξιοπιστία και το κύρος της.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η επιχείρηση διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και συμβάσεις προκειμένου να
παράσχει με ασφάλεια και υπευθυνότητα τις υπηρεσίες της σε όλη την ελληνική επικράτεια,
πληρώντας τις πλέον αυστηρές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Στα 17 και πλέον χρόνια δραστηριοποίησής της έχει συσσωρεύσει μοναδική εμπειρία και
τεχνογνωσία, που αποτυπώνεται σήμερα επιχειρηματικά στη συνεργασία ένα ευρύ φάσμα
δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της χώρας.
 Οι παρεχόμενες σήμερα υπηρεσίες της επιχείρησης επικεντρώνονται κυρίως σε:










Λιμάνια
Μαρίνες
Αλιευτικά καταφύγια
Πλοία
ΟΤΑ
Παράκτιες εγκαταστάσεις
Αεροδρόμια
Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων
Μεταλλεία, Λατομεία











Διυλιστήρια
Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες
Εργοστάσια
Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες
Καρνάγια
Στρατόπεδα
Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
Πρατήρια υγρών καυσίμων
Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις

 Στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:
















Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
Λιμενικό Ταμείο Πιερίας
Λιμενικό Ταμείο Χαλκιδικής
Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Μαρίνα ΣΑΝΗ
Μαρίνα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
Μαρίνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Σύρου ΑΕ
KΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (COSCO Pacific Limited)
MAMIDOIL-JETOIL ΑΕ
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REVOIL ΑΕ
ELINOIL ΑΕ
BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ ΑΕ
GREEN OIL AEBE
ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕΒΕ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ &ΥΙΟΙ ΕΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
ELFE ABEE
Δήμος Καλαμαριάς
Δήμος Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΡΟΔΟΥ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πολυετής δραστηριότητα, η συσσωρευμένη εμπειρία, το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό, καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός της επιχείρησης εγγυώνται την άριστη
ποιότητα και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
 Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από
εγκαταστάσεις, χώρους, δεξαμενές, πλοία, φρεάτια, αγωγούς, μέσα μεταφοράς κλπ
 Συλλογή και μεταφορά:
- επικινδύνων και πετρελαιοειδών αποβλήτων, υγρών και στερεών, πανελλαδικά και
διασυνοριακά (καταχώρηση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 0008)
- αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πανελλαδικά
- χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, πανελλαδικά
- στερεών μή επικινδύνων αποβλήτων, περιφερειακά στο σύνολο της χώρας
(καταχώρηση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 023)
- ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
- επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
- βοθρολυμάτων
- ογκωδών απορριμμάτων
 Αρχικός έλεγχος, δειγματοληψία, ανάλυση, ταυτοποίηση αποβλήτων.
 Προετοιμασία χώρων, λήψη εγκρίσεων, καθορισμός μεθοδολογίας διαχείρισης.
 Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, στοίβαξη, πρόσδεση, φόρτωση, μεταφορά.
 Επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων.
 Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων.
 Μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της χώρας και του εξωτερικού.
 Έκδοση απαιτούμενων εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών.
 Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων
 Ιδιόκτητες δεξαμενές χωρητικότητας 1500m3 εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης.
 Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων κωδικών 1305 και 1607 κατά Ε.Κ.Α.
 Δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με πλοίο ή βυτιοφόρα οχήματα.
 Δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς.
 Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης
 Διάθεση αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής (24/7).
 Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πλοία και παράκτιες εγκαταστάσεις.
 Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης σε χερσαίους χώρους.
 Διάθεση πλωτών φραγμάτων, skimmers, απορροφητικών υλικών, αντλιών, οχημάτων.
 Περιορισμός εξάπλωσης της ρύπανσης με χρήση πλωτών φραγμάτων και
απορροφητικών υλικών, καθώς και περισυλλογή των διαφυγόντων αποβλήτων.
 Μεταγγίσεις, απαντλήσεις και μεταφορτώσεις φορτίων, καυσίμων, υδάτων, αποβλήτων
από/προς πλοίο ή από/προς ξηρά.
 Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης πλοίων (STS Plan).
 Καθαρισμός και αποκατάσταση ρυπασμένων παράκτιων και χερσαίων περιοχών,
ακτών, κρηπιδωμάτων κλπ.
 Συγγραφή και οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
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 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελέτες
 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων.
 Ναυπηγικές μελέτες.
 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
 Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.
 Εκτελωνιστικές διατυπώσεις και διευθετήσεις.
 Περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων από τη θάλασσα
 Χρήση ειδικών αντιρρυπαντικων σκαφών.
 Καθαρισμός θαλάσσιων χώρων από επιπλέοντα αντικείμενα και απορρίμματα.
 Μετάγγιση και θέρμανση φορτίων, σε ξηρά και θάλασσα
 Θέρμανση δεξαμενών πλοίου, δεξαμενών ξηράς, isotanks, βυτίων κλπ.
 Εκπόνηση σχεδίων φόρτωσης (STS Plan) και σύνταξη-διεκπεραίωση σχετικών
λιμενικών, τελωνειακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 Διάθεση/μίσθωση κατάλληλου εξοπλισμού (power packs, υποβρύχιες υδραυλικές
αντλίες, συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων, σωληνώσεις φορτίου,
υδραυλικές μάνικες, κλπ).
 Διάθεση εξειδικευμένου βοηθητικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
 Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
 Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.
 Διάθεση πλωτών και χερσαίων μέσων.
 Παραλαβή κάθε τύπου αποβλήτου της MARPOL 73/78.
 Παραλαβή αποβλήτων από ξηρά και θάλασσα.
 Συγγραφή σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.
 Χημικές και εργαστηριακές αναλύσεις και δραστηριότητες
 Αναλύσεις αποβλήτων, καυσίμων, νερών, εργασιακού περιβάλλοντος κλπ
 Ογκομετρήσεις, παχυμετρήσεις και ειδικοί έλεγχοι δεξαμενών.
 Άδειες θερμής εργασίας (gas free), έκδοση αδειών από ΕΟΦ-ΓΧΚ-ΑΧΣ.
 Αγορανομικές και δικαστικές υποθέσεις.
 Παροχή συμβούλων εμπειρογνωμοσύνης, επιβλέψεις, μελέτες.
 Καθαριότητα χερσαίων χώρων και κτιρίων
 Καθαρισμός κτιρίων, γραφείων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός κτηριακών χώρων (δαπέδων,
υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, µηχανογραφικού εξοπλισµού, Η/Υ, επίπλων,
διαχωριστικών πάνελ, WC κλπ).
 Καθαρισμός χερσαίων-υπαίθριων λιμενικών χώρων (αποθηκών, συνεργείων, γραφείων,
κρηπιδωμάτων, προβλητών κλπ).
 Διάθεση κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού.
 Διάθεση μηχανοκίνητου εξοπλισμού (όχημα σκούπα, σάρωθρο, κλπ).
 Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων.
 Διαλογή απορριμμάτων κατά τύπο και εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης.
 Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου.
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 Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, βαγονιών, αγωγών και άλλων αποθηκευτικών
μέσων πετρελαιοειδών ή άλλων υλικών
 Μέτρηση αερίων και συνθηκών επικινδυνότητας.
 Αξιολόγηση μεθοδολογίας εργασιών.
 Διάθεση έμπειρου προσωπικού.
 Διάθεση όλου του απαιτούμενου κατάλληλου εξοπλισμού.
 Έκδοση πιστοποιητικού Gas-Free.
 Χρήση αποφρακτικών μηχανημάτων.
 Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση όλων των προϊόντων καθαρισμού.
 Έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων.
 Διαχείριση πάσης φύσεως ακατάλληλων, αποχαρακτηρισμένων, ληγμένων,
κατασχεμένων φορτίων-εμπορευμάτων σε λιμένες
 Διευθέτηση τελωνειακών διατυπώσεων, διεκπεραίωση λιμενικών και άλλων εγγράφων.
 Διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και προσωπικού για τη μεταφόρτωση του
συνόλου του φορτίου επί κατάλληλων μεταφορικών μέσων.
 Σύνταξη, έκδοση και κοινοποίηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, αδειών,
εγκρίσεων και πιστοποιητικών για την υλοποίηση της εργασίας.
 Οδική ή θαλάσσια μεταφορά σε αδειδοτημένους χώρους ή εγκαταστάσεις.
 Θαλάσσια μεταφορά προσώπων
 Υπηρεσίες επιβατικής λάντζας.
 Μεταφορά προσώπων από/προς θαλάσσιες και χερσαίες παράκτιες εγκαταστάσεις.
 Διακίνηση χύδην δημητριακών και σιτηρών σε λιμένες
 Χρήση ιδίων κοχλιομεταφορέων και άλλου ειδικού εξοπλισμού.
 Διακίνηση από / προς πλοία, αποθηκευτικούς χώρους και μεταφορικά μέσα.
 Διάθεση ειδικευμένου προσωπικού.
 Συλλογή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
 Χρήση ιδιόκτητου αυτοκινήτου-ψυγείου, εγκεκριμένου από τις αρμόδιες Αρχές
 Συλλογή σε κατάλληλους περιέκτες
 Μεταφορά σε αδειοδοτημένους αποδέκτες
 Εξυπηρέτηση: σφαγεία, κρεοπωλεία, μονάδες εκτροφής ζώων, καταστήματα λιανικής
πώλησης, ιχθυόσκαλες, τεμαχιστήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος, εστιατόρια,
εκκοκκιστήρια, συσκευαστήρια, ιχθυοπωλεία, ζωολογικοί κήποι, τσίρκα
 Καθαρισμός και συντήρηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης οδικών αξόνων
 Εποπτικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος.
 Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαλείων και μεταφορικών μέσων.
 Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού.
 Απομάκρυνση επιπλεόντων και φερτών υλικών κατά την φάση του ελέγχου.
 Καθαρισμός μονάδων, άδειασμα, επαναπλήρωση υλικών και νερού.
 Πραγματοποίηση επιδιορθώσεων, τοποθέτηση ανταλλακτικών, συντήρηση.
 Μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.
 Εργαστηριακός έλεγχος αποβλήτων.
 Απόκριση σε περίπτωση ατυχημάτων σε οδικούς άξονες.
 Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων και λοιπών αναφορών.
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 Κάλυψη μόνιμων και προσωρινών αναγκών λιμένων σε ανθρώπινο δυναμικό –
Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών
 Διάθεση και μεταφορά εργαλείων φορτοεκφόρτωσης πλοίων σε χώρους
φορτοεκφόρτωσης πλοίων.
 Ζύγιση εμπορευμάτων.
 Υδροδότηση πλοίων.
 Εκτέλεση βοηθητικών υδραυλικών εργασιών.
 Διαχείριση χώρου parking.
 Εργασίες παρακολούθησης υλικών αποθήκης.
 Οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή εργασία που σχετίζεται µε την διεκπεραίωση των
παραπάνω εργασιών.
 Χωματουργικές εργασίες,
 Διάθεση και χρήση ιδιόκτητων μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων:
- Ισοπεδωτές γαιών (grader)
- Τετραξονικά φορτηγά
- Τσάπες
- Φορτωτές
- Αγροτικά οχήματα 4x4
- Οχήματα βαν πολλαπλής χρήσης
 Γενικές εκσκαφές.
 Αρδευτικά.
 Διαμορφώσεις χώρου.
 Επιχωματώσεις.
 Μπαζώματα.
 Μεταφορά αδρανών υλικών.
 Οδοποιία.
 Διάνοιξη καναλιών ύδρευσης, κλπ.
 Μεταφορές και φορτώσεις προϊόντων
 Γκρουπάζ από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, με αξιόπιστους ανταποκριτές.
 Ομαδοποίηση φορτίων εξαγωγής/εισαγωγής.
 Μεταφορές και διανομή φορτίου door-to-door.
 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης γενικού και ειδικού φορτίου.
 In transit και συνδυασμένες μεταφορές.
 Οδικές μεταφορές.
 Ναυτιλιακές μεταφορές.
 Σιδηροδρομικές μεταφορές.
 Εναέριες μεταφορές.
 Υπηρεσίες logistics.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η επιχείρηση διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από πλωτά και χερσαία μέσα, καθώς και ειδικό
μηχανοκίνητο, φορητό και χειρωνακτικό εξοπλισμό, για να παράσχει απρόσκοπτα, έγκαιρα
και αποτελεσματικά το σύνολο των υπηρεσιών της, σε ξηρά και θάλασσα. Ενδεικτικά:
 Στη θάλασσα













Αντιρρυπαντικά σκάφη για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης.
Αντιρρυπαντικά σκάφη περισυλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων.
Ειδικά σκάφη για την συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.
Ειδικά σκάφη για την συλλογή απορριμμάτων από πλοία.
Αυτοκινούμενος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαίου/νερού.
Επιβατική λάντζα
Βοηθητικά σκάφη
Πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, skimmers, διασκορπιστικές ουσίες κλπ
Συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων (Ικανότητα: 2000 kg/h & 1000 kg/h)
Συγκροτήματα παροχής ενέργειας – Power packs (Ισχύς: 78 KW / 2300 rpm)
Υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες (Ικανότητα: 300 m3/hr)
Σωληνώσεις φορτίου, υδραυλικές μάνικες, τρίποδες, λοιπά εξαρτήματα

 Στην ξηρά
 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς πετρελαιοειδών και άλλων αποβλήτων (ADR,
με πίεση κενού και αναρροφητική αντλία).
 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής-μεταφοράς λυμάτων
 Φορτηγά αυτοκίνητα συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων (skip-loaders, hook-lifts).
 Κλειστά οχήματα τύπου van
 Φορτωτές, περονοφόρα, σάρωθρα, βοηθητικά οχήματα
 Διαμορφωτές γαιών
 Φορτωτές
 Τετραξονικά φορτηγά χωματουργικών
 Τσάπες εκσκαφής
 Αγροτικά οχήματα 4x4
 Όχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
 Όχημα μεταφοράς επικινδύνων νοσοκομειακών αποβλήτων
 Αποφρακτικά μηχανήματα
 Συσκευασίες συλλογής και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων τύπου UN.
 Containers (open top, press) και κάδοι απορριμμάτων
 Πλυστικά μηχανήματα
 Συστήματα ατμογεννήτριας και σερπαντίνων (Ικανότητα: 2000 kg/h & 1000 kg/h)
 Συγκροτήματα παροχής ενέργειας – Power packs (Ισχύς: 78 KW / 2300 rpm)
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ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Επεξεργασία πετρελαιοειδών

Συλλογή πετρελαιοειδών

Σκάφος πολλαπλής χρησιμότητας

Συλλογή στερεών αποβλήτων

Επιβατική λάντζα

Βοηθητικά σκάφη

Skimmers

Απορροφητικά – Προσροφητικά υλικά
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Χημικές διασκορπιστικές ουσίες

Πλωτά φράγματα

Power packs

Υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες

Μάνικες διαφόρων τύπων

Σωληνώσεις φορτίου

Φορητά συγκροτήματα ατμογεννήτριας

Κοχλιομεταφορείς
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ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων

Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων

Συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Συλλογή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων

Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων

Συλλογή στερεών αποβλήτων (Hook-lift)

Συλλογή στερεών αποβλήτων (Skip-loader)

Συλλογή στερεών αποβλήτων (Skip-loader)
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Οχήματα van πολλαπλής χρησιμότητας

Συλλογή στερεών αποβλήτων (Hook-lift)

Όχημα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων

Όχημα μεταφοράς νοσοκομειακών αποβλήτων

Απορριμματοφόρο

Διαμορφωτές γαιών (grader)

Τσάπες

Φορτωτές
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NORTH AEGEAN SLOPS

NORTH

Τετραξονικά φορτηγά

Κάδοι απορριμμάτων

Κάδοι τύπου Roll-container

Κάδοι τύπου Press container

AEGE
AN SLO
PS

Κάδοι τύπου Open top container

Κάδοι τύπου Press container

Περονοφόρα

Οχήματα σάρωσης
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Συσκευασίες τύπου UN

Πλυστικά μηχανήματα (ζεστό/κρύο νερό)

Power packs

Υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες

Μάνικες και σωληνώσεις διαφόρων τύπων

Φορητά συγκροτήματα ατμογεννήτριας
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η επιχείρηση διαθέτει έμπειρο προσωπικό, εξειδικευμένα στελέχη και συνεργασία με
εξωτερικούς συνεργάτες που διασφαλίζουν την παροχή κάθε υπηρεσίας με τον βέλτιστο
τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά τρόπο.
Το προσωπικό της επιχείρησης ενημερώνεται συστηματικά σε ζητήματα των αρμοδιοτήτων
του, σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, και παράλληλα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια και προγράμματα, προκειμένου να βελτιώνεται και προάγεται συνεχώς η ποιότητα
και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Η οργανωτική δομή της εταιρείας βασίζεται στην άριστη λειτουργία και συνεργασία του
επιστημονικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της.
Οι ειδικότητες που απασχολούνται στην επιχείρηση περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
 Χημικό Μηχανικό
 Πολιτικό Μηχανικό
 Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο
 Χημικό
 Τεχνολόγο Πετρελαίου
 Οικονομολόγο
 Λογιστή
 Τεχνολόγο Πληροφορικής
 Εκτελωνιστή
 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 Επαγγελματίες Οδηγούς
 Οδηγούς ADR
 Τεχνίτες
 Εργάτες
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η επιχείρηση έχει δεσμευτεί για τη διαφύλαξη της ποιότητας, της εργασιακής ασφάλειας και
του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, διακηρύσσοντας αντίστοιχες
πολιτικές που διέπουν καθημερινά τη λειτουργία της.
Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:
 Ποιότητας ISO 9001:2008
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
 Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής
στρατηγικής της με στόχο τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής
του συνόλου της κοινωνίας. Έχοντας δημιουργήσει ένα συλλογικό πνεύμα αφοσίωσης στην
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, δεσμευτήκαμε και προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς
την λειτουργική και υπηρεσιακή υποδομή, να επιμορφώνουμε κατάλληλα το ανθρώπινο
δυναμικό μας και να ικανοποιούμε πλήρως τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.
Η επιχείρηση έχει πάντοτε σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη ελληνική,
ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία αλλά και εποπτεύοντες φορείς άδειες, πιστοποιητικά,
ασφαλιστήρια και εγκρίσεις, σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας
παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος με την όσο το δυνατό καλύτερη
εξυπηρέτηση των προσώπων που ζητούν τις υπηρεσίες της.
Ηθική επιβράβευση της αειφόρου λειτουργίας της
επιχείρησης και των συνεχών επενδύσεων της σε
περιβαλλοντικά
φιλικές
τεχνολογίες
και
δραστηριότητες αποτελεί το ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ που της
απονεμήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση διαθέτει σειρά βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της από τους
φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.
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