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Από το 1998, ο Όμιλος εταιριών North Aegean Slops SA, 
είναι δεσμευμένος στη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος, 
παρέχοντας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο περιβαλλοντι-
κών υπηρεσιών, σε πλήρη εναρμόνιση με το σύνολο των 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών κατευθυντηρίων 
αρχών περί προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ο όμιλος επίσης, παρέχει ένα ευρύ φάσμα Συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών όπως η εκπόνηση Περιβαλλοντικών 
μελετών και η σύνταξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

Έδρα συντονισμού των εργασιών είναι η Θεσσαλονίκη, 
παραρτήματα λειτουργούν σε Βόλο και Πειραιά.  
 

 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας καλύπτουν τον Ελλαδικό 
χώρο και σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης και εξω-
στρέφειάς της, επεκτείνονται σε χώρες της Ευρώπης, στα 
Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Το σύνολο των συνεργατών μας αποτελείται από δημό-
σιους οργανισμούς και  φορείς, καθώς και από επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τομέα.  Ο απαράμιλλος συνδυασμός 
επιστημονικών  λύσεων και τεχνογνωσίας, η σύγχρονη 
και συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή, οι δι-
απιστευμένες περιβαλλοντικές διαδικασίες και η διαρκής  
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου,  αποτε-
λεί το υπόβαθρο για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών 
των συνεργατών μας.

Συμβάλλοντας 
στην αειφόρο 

ανάπτυξη
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4. ΑΣΙΝΗ / 
Ναυτική Εταιρεία

Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας αντιρρύπανσης. 

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ /
Ναυτική Εταιρεία

Συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία 
πετρελαιοειδών αποβλήτων.

3. ΑΣΤΡΑΠΗ / 
Ναυτική Εταιρεία

Συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.

1. WAOLIA ENVIRONMENTAL 
SERVICES 

H Waolia Environmental Services ιδρύθηκε το 
2014 με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα.

8. ΓΕΡΜΑΝΟΣ /  
Ναυτική Εταιρεία

Σκάφος πολλαπλής χρησιμότητας.

5. ΑΛΚΙΠΠΗ / 
Ναυτική Εταιρεία

Παραλαβή στερεών αποβλήτων από πλοία και 
επιφανειακός καθαρισμός της θάλασσας.

7. ΑΛΟΝ ΣΕΒΟΥ /  
Ναυτική Εταιρεία

Θαλάσσια μεταφορά προσώπων.

6. ΑΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ /  
Ναυτική Εταιρεία

Παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία 
πετρελαιοειδών.
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Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων 
και υπολειμμάτων φορτίου 

Οργάνωση ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 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 και οργάνωση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων.

Συλλογή και διαχείριση επικινδύνων 
και μη αποβλήτων 
 

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 μη 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 
•	 Ογκωδών απορριμμάτων 
 
Αρχικός έλεγχος, δειγματοληψία, ανάλυση, ταυτοποίηση αποβλήτων. 
 
Προετοιμασία χώρων, λήψη εγκρίσεων, καθορισμός μεθοδολογίας 
διαχείρισης. 
 
Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, στοίβασμα, πρόσδεση, φόρτωση, 
μεταφορά. 
 
Μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της χώρας και 
του εξωτερικού. 

Έκδοση απαιτούμενων εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών. 
 
Αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων
•	 Επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων 
•	 Αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων
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Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας 
και χερσαίας ρύπανσης

Διάθεση αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής (24/7). 

Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πλοία και παράκτιες 
εγκαταστάσεις. 

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.

Αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης σε χερσαίους χώρους.
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Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και εκπόνηση μελετών

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων. 

Ναυπηγικές μελέτες. 

Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
 
Εκτελωνιστικές διατυπώσεις και διευθετήσεις.
 
Χημικές και εργαστηριακές αναλύσεις και δραστηριότητες.
 
Αναλύσεις αποβλήτων, καυσίμων, νερών, εργασιακού περιβάλλοντος. 
 
Ογκομετρήσεις, παχυμετρήσεις και ειδικοί έλεγχοι δεξαμενών.
 
Άδειες θερμής εργασίας (gas free), έκδοση αδειών. 
 
Αγορανομικές και δικαστικές υποθέσεις.
 
Παροχή συμβούλων εμπειρογνωμοσύνης, επιβλέψεις, μελέτες.
 
Συγγραφή σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.
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Χωματουργικές εργασίες  

Διάθεση και χρήση ιδιόκτητων μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων. 

Γενικές εκσκαφές. 

Αρδευτικά. 

Διαμορφώσεις χώρου. 

Επιχωματώσεις. 
 
Μπαζώματα. 

Μεταφορά αδρανών υλικών. 

Οδοποιία. 

Διάνοιξη καναλιών ύδρευσης, κλπ. 

Ισοπεδώσεις.
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Υπηρεσίες καθαρισμού 

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.

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.
•	 Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων και λοιπών αναφορών. 
 
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.
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Παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

Κάλυψη μόνιμων και προσωρινών υπηρεσιών λιμένων
σε ανθρώπινο δυναμικό - Διεκπεραίωση βοηθητικών εργασιών. 

Διάθεση και μεταφορά εργαλείων φορτοεκφόρτωσης πλοίων
σε χώρους φορτοεκφόρτωσης. 

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. 

Διαχείριση ακατάλληλων, κατασχεμένων φορτίων -
εμπορευμάτων σε λιμένες και τελωνεία:
•	 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. 

Φορτώσεις δημητριακών:
•	 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.
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Μέσα και εξοπλισμός
Η επιχείρηση διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από πλωτά και χερσαία 
μέσα, καθώς και ειδικό μηχανοκίνητο, φορητό και χειρωνακτικό 
εξοπλισμό.

Ασίνηος Λίθος
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Θαλάσσια Μέσα:
•	 Αντιρρυπαντικά σκάφη για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης.
•	 Αντιρρυπαντικά σκάφη περισυλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων.
•	 Ειδικά σκάφη για τη συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία.
•	 Ειδικά σκάφη για τη συλλογή στερεών αποβλήτων από πλοία.
•	 Αυτοκινούμενος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαίου/νερού 
 ικανότητας 400m³
•	 Ρυμουλκούμενος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαίου/νερού 
 ικανότητας 2000m³
•	 Πλωτά μέσα αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων.
•	 Επιβατική	λάντζα.
•	 Φορτηγίδα	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.

Ασίνηος Λίθος



2726

Χερσαία Μέσα:
•	 Ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις – δεξαμενές 
 πετρελαιοειδών 
•	 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
•	 Νάμπερ
•	 Αγροτικά	οχήματα	4χ4
•	 Γερανοί
•	 Ισοπεδωτές	γαιών	(graders)
•	 Φορτωτές
•	 Διαμορφωτές γαιών.
•	 Αρθρωτά φορτηγά (σαύρες).
•	 Τετραξονικά φορτηγά χωματουργικών.
•	 Τσάπες εκσκαφής.
•	 Περονοφόρα, σάρωθρα, αγροτικά οχήματα 4x4 και λοιπά βοηθητικά 
 οχήματα.
•	 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).
•	 NAS	-	Κινητή	μονάδα	επεξεργασίας	υγρών	/	λασπωδών	αποβλήτων
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Στρατηγική επιλογή
Συνεχής έρευνα και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες στην 
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ασίνηος Λίθος
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Αποκατάσταση πετρελαϊκής ρύπανσης του ποταμού Αράχθου. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και απορρύπανση βιομηχανικής 
εγκατάστασης φινιριστηρίου.

Κατά την μακρόχρόνη δραστηριοποίησή του, ο Όμιλος έχει συσσωρεύσει 
μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία, που αποτυπώνεται σήμερα 
επιχειρηματικά στη συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων της χώρας.

Τύποι συνεργαζόμενων φορέων: 

•  Λιμάνια.
•  Διυλιστήρια.
•  Μαρίνες.
•  Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες.
•  Αλιευτικά καταφύγια.
• Εργοστάσια.
•  Πλοία.
•  Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.
•  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•  Καρνάγια.
•  Παράκτιες εγκαταστάσεις.
•  Στρατόπεδα.
•  Αεροδρόμια.
•  Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.
•  Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων.
•  Πρατήρια υγρών καυσίμων.
•  Μεταλλεία, Λατομεία.
•  Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.Χωματουργικά έργα και εξόρυξη σε εγκαταστάσεις λατομείων.



3332

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (COSCO Pacific Limited)
Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Σύρου ΑΕ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Δήμος Καλαμαριάς
Δήμος Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Λιμενικό Ταμείο Πιερίας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ν. Προποντίδας
Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Μαρίνα ΣΑΝΗ
Μαρίνα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
Μαρίνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
KΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
MAMIDOIL-JETOIL ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE
INTERCHIM A.E.
ATLANTIS A.E.
CORAL A.E.
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Προτυποποίηση δραστηριότητας 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλο το φάσμα λειτουργίας 
του, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της μητρικής επιχείρησης είναι πιστοποιη-
μένες σύμφωνα με τα πρότυπα :

•  ISO 9001:2008 
•	 OHSAS	18001:2007
•	 ISO	14001:2004
•	 SA	8000:2008	
•	 ISO	16304:2013

Με γνώμονα τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στα αντικείμενα 
που	εξυπηρετεί,	ο	Όμιλος	συνεργάζεται	με	το	Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης σε θέματα βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

ISO 9001:2008 OHSAS	18001:2007

ISO 14001:2004 SA 8000:2008

ISO 16304:2013
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