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Η Antipollution είναι η κορυφαία εταιρία παροχής
υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και
Καταλοίπων φορτίου Πλοίων. Εξειδικεύεται –ανάμεσα
σε άλλα- στην Παραλαβή και Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, καθώς και σε Emergency Response Services, ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης
αποβλήτων στην Ελλάδα και στην περιοχή της
Μεσογείου.
Η εταιρία δραστηριοποιείται σε όλα τα μεγάλα
ελληνικά λιμάνια και σε πολλούς ιδιωτικούς λιμένες και
τερματικούς σταθμούς, παρέχοντας ολοκληρωμένες
λύσεις με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε λιμανιού.
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MARINE
SERVICES

PORT RECEPTION
FACILITIES
Παρέχουμε υπηρεσίες Ευκολιών
Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων
φορτίου Πλοίων στο λιμάνι του
Πειραιά. Συλλέγουμε, μεταφέρουμε και
επεξεργαζόμαστε τα στερεά απόβλητα
με σκοπό την ανακύκλωση, τη δευτερογενή χρήση τους και το μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένες
τεχνολογίες, ώστε να μειωθεί
η ποσότητα των αποβλήτων που
οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής
ταφής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές από την ΕΕ και τις διαθέσιμες
βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές.

ΟΙ ΥΠΗΡΕ ΣΙΕ Σ ΜΑ Σ

EMERGENCY RESPONSE
SERVICES
Συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος
παρέχοντας υπηρεσίες όπως:
•

Oil Spill Response

•

Υπηρεσίες Καθαρισμού Επιφανείας
Θαλάσσης

•

Υπηρεσίες Καθαρισμού και
Αποκατάστασης Παραλιών

•

Υπηρεσίες Απομάκρυνσης Αποβλήτων

DESTROYED / DISTRESSED
CARGOES MANAGEMENT
Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση
κατεστραμμένων φορτίων, σε πλήρη
συμμόρφωση με την κείμενη διεθνή
νομοθεσία. Προσφέρουμε λύσεις που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες
του κάθε συνεργάτη μας, στο μικρότερο
χρόνο και με το χαμηλότερο κόστος,
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας, υγείας και προστασίας του
περιβάλλοντος.
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WASTE MANAGEMENT
SERVICES

HAZARDOUS
WASTE MANAGEMENT
Η εμπειρία μας - σε παγκόσμιο
επίπεδο - στη διαχείριση Επικίνδυνων
Υλικών, μπορεί να εξασφαλίσει την
αποτελεσματική και ορθή διαχείριση
τέτοιων υλικών, πάντα σε πλήρη
συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή
νομοθεσία.
Καταγράφουμε τα επικίνδυνα υλικά και
τα σχέδια διαχείρισης, εφαρμόζοντας
τις βέλτιστες πρακτικές τόσο σε επίπεδο
περιβάλλοντος όσο και σε νομικό
επίπεδο για τη διαχείρισή τους, μέσω
ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών.

NON HAZARDOUS
WASTE MANAGEMENT
Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένες
τεχνολογίες, για τη μείωση της
ποσότητας των αποβλήτων που οδηγεί
σε χώρους υγειονομικής ταφής,
πάντα σε συνάρτηση με τις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και
τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές
και τεχνικές.
Χάρη στη συνεχή έρευνα, είμαστε σε
θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες
λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και τελική διάθεση όλων
των ειδών αποβλήτων.
Η εταιρία μας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη διαχείριση των
ροών αποβλήτων, πλήρως συμβατές
με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία.
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ΟΙ ΥΠΗΡΕ ΣΙΕ Σ ΜΑ Σ

RECYCLING RECOVERY
& PROCESSING FACILITIES
SERVICES

REHABILITATION OF POLLUTED
INDUSTRIAL SITES

Η ανακύκλωση είναι μία από τις κύριες
επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρίας μας, δηλώνοντας στην πράξη
τη βαθιά περιβαλλοντική μας δέσμευση.

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών καθαρισμού, αναλαμβάνουμε την
αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων όσο
και Βιομηχανικών και Δημόσιων Κτηρίων.

Προωθούμε συνεχώς την ανακύκλωση
και την ευεργετική επίδρασή της στο φυσικό
περιβάλλον, προσφέροντας στους πελάτες
μας την τεχνογνωσία και τις κατευθυντήριες
γραμμές για την εφαρμογή της, πάντα σε
πλήρη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ποικίλλει
ανάλογα με το χώρο εργασίας, τις ανάγκες
και κατ’ επέκταση, τις απαιτήσεις του κάθε
έργου.

Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε στους
πελάτες μας τον κατάλληλο εξοπλισμό
για κάθε τύπο υλικού, το οποίο στη
συνέχεια διαχωρίζεται, ανακτάται και
επαναχρησιμοποιείται στις μονάδες μας.
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΒΗΜΑ

ISO 9001:2015
Quality Management System
ISO 14001:2015
Environmental Management
System
OHSAS 18001:2007
Health and Safety
ISO 16304:2013
Port Waste Reception Facilities
Πιστοποιημένοι από την Lloyd’s Register,
κορυφαίο φορέα επιθεώρησης και
πιστοποίησης στην Ελλάδα

SA 8000:2014
Social Accountability
Management System
CERTIFICATE ISCC EU
International Sustainability
and Carbon Certification
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Εστιάζουμε στην προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος
οδηγώντας τις εξελίξεις στις
υπηρεσίες Ευκολιών Υποδοχής
Αποβλήτων και Καταλοίπων
φορτίου Πλοίων, Αντιμετώπισης
Έκτακτης Ανάγκης και
Κατεστραμμένων Φορτίων.
Το κάνουμε αυτό, δουλεύοντας
συνεργατικά, για την εξεύρεση
βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων,
που θα κάνουν τις ζωές όλων
ασφαλέστερες και καλύτερες

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΜΑΣ

Προτεραιότητά μας είναι πάντα
το ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Tο ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί τον βασικό
πυλώνα της δύναμής μας. H ανάπτυξη της εταιρίας
μας επιτυγχάνεται μέσω της προσέλκυσης νέων
ταλαντούχων ανθρώπων και παράλληλα μέσω
της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσής
τους σε ζητήματα που άπτονται των υπηρεσιών
προστασίας του περιβάλλοντος.
Απασχολούμε Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους,
Τεχνικούς Αντιρρύπανσης, Ειδικούς Marketing,
Οικονομολόγους, Νομικούς, εξειδικευμένους
εργάτες κ.ά.
Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε
τη συμμετοχή των ανθρώπων μας σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμμετοχής σε
σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια ή μέσω της
κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έχοντας έντονη την αίσθηση της
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το
περιβάλλον, η εταιρία μας στηρίζει κι
ενισχύει:

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρία μας έχει
αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα από όλες τις δραστηριότητες και
τις εγκαταστάσεις της.

•

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά
και ηλικιωμένοι

•

Στήριξη των ιδρυμάτων που προωθούν
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το
περιβάλλον

•

Στήριξη αθλητών που αποτελούν πρότυπο
για τη νέα γενιά

Με τη βοήθεια ανεξάρτητου οργανισμού,
υπολογίζουμε σε ετήσια βάση την
ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που
εκπέμπεται από τις δραστηριότητες και
τις εγκαταστάσεις μας. Στη συνέχεια,
πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες
επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας προκειμένου να εξαλείψουμε
το αποτύπωμα άνθρακα.

Επιπλέον
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•

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας,
δίνοντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες

•

Στηρίζουμε την έρευνα μέσω
πανεπιστημιακών προγραμμάτων

•

Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στους
ανθρώπους μας μέσω διοργάνωσης
εκπαιδευτικών σεμιναρίων

•

Αναλαμβάνουμε εθελοντικές δράσεις
προστασίας / αποκατάστασης του
περιβάλλοντος

HEADQUARTERS
57 Akti Miaouli Street, Piraeus, 18536
Tel: +30 210 42 92 426
info@antipollution.com
www.antipollution.com

