ΕΤΑΙΡΙΚΉ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
70 ΧΡΌΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ
ΜΌΝΟ Η ΑΡΧΉ
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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ
Η Antipollution είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λιμενικών
Εγκαταστάσεων Υποδοχής για Στερεά Απόβλητα Πλοίων και Κατάλοιπα
Φορτίων, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Διαχείρισης
Αποβλήτων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Δραστηριοποιείται στους
μεγάλους λιμένες της χώρας, καθώς και σε πολλές ιδιωτικές μαρίνες και
τερματικούς σταθμούς, παρέχοντας ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες
λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Χάρη στο πάθος της ομάδας της, την εμπειρία άνω των 70 ετών, τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας και διεθνών βέλτιστων πρακτικών,
η Antipollution προσφέρει υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα,
η Antipollution παρέχει άμεσες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις όσον αφορά στις
Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, η Antipollution διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό που απαιτούνται
για να την ανάληψη των πλέον σύνθετων υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από
πετρελαιοειδή (oil spill) και ναυαγιαιρέσεων.

Η Antipollution ιδρύθηκε από τους απογόνους
των πρώτων διαχειριστών και φορτοεκφορτωτών πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στον Λιμένα Πειραιώς τη δεκαετία του 1940. Από τότε,
η εταιρεία βρίσκεται σε σταθερή τροχιά επέκτασης, αποκτώντας σύγχρονο εξοπλισμό και
παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 24ωρη βάση,
7 ημέρες την εβδομάδα.

Η Antipollution είναι μέλος του
V Group, ενός δυναμικού Ομίλου
Εταιρειών που δραστηριοποιείται
στους τομείς της Διαχείρισης
Αποβλήτων, των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και των
Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων.
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ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ
ΗΓΕΣΙΑ

ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με φρέσκια ματιά και νοοτροπία. Εκτιμούμε την πρωτότυπη σκέψη,
αγκαλιάζουμε τη δημιουργικότητα σε κάθε επιχειρηματική πτυχή, επενδύουμε σε τεχνολογία
αιχμής, βελτιώνουμε την αποδοτικότητά μας. Προσφέρουμε βιώσιμες και εξατομικευμένες λύσεις
σε νέες προκλήσεις στους κλάδους που δραστηριοποιούμαστε.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ
Παραμένουμε πιστοί σε όσα ορίζουν τις αξίες μας. Επιδιώκουμε την επίτευξη των επιχειρηματικών
μας στόχων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά στις προτεραιότητές μας την προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενισχύουμε μία εταιρική κουλτούρα
που στηρίζεται στην ακεραιότητα και οικοδομούμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
εργαζομένους μας, τους συνεργάτες και πελάτες.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
Προσπαθούμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε
ότι κάθε απόφαση που λαμβάνουμε, έχει έναν αντίκτυπο. Μέσω των εταιρικών μας πρακτικών,
προωθούμε τη φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων, διασφαλίζουμε την ευαισθητοποίηση για
την προστασία του περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζομένους μας, όσο και για τους συνεργάτες
και πελάτες μας, και προσθέτουμε αξία στις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τοποθετούμε τους ανθρώπους στην καρδιά της επιχείρησής μας. Αγκαλιάζουμε και σεβόμαστε
τη διαφορετικότητα και τις μοναδικές δυνατότητες κάθε ατόμου. Θεωρούμε τους συνεργάτες
μας πολύτιμα μέλη της ομάδας μας. Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα.
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ΤΟ ΌΡΑΜΆ ΜΑΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΊΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΉΚΗΣ ΑΞΙΏΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΝΈΕΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΡΑΚΙΝΕΊ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ
ΓΕΝΙΈΣ ΝΑ ΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ,
ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΌ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΑΣ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ
ΠΡΟΚΛΉΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΜΈΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΌΜΩΝ ΛΎΣΕΩΝ.
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ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
Η εταιρεία μας, ως πρωτοπόρος στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, επιδιώκει πάντα
την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλες τις δραστηριότητες και
εγκαταστάσεις της. Υπολογίζουμε σε ετήσια βάση τις ποσότητες του διοξειδίου άνθρακα που
εκπέμπονται από τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις μας, ενώ παράλληλα πιστοποιούμε την
ορθότητά τους με τη βοήθεια εξωτερικών, ανεξάρτητων φορέων. Στη συνέχεια, προβαίνουμε
σε επενδύσεις που έχουν περιβαλλοντικά οφέλη προκειμένου να εξαλείψουμε το αποτύπωμα
άνθρακα της εταιρείας μας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η φιλοσοφία Μηδενικών Αποβλήτων ενθαρρύνει τον ανασχεδιασμό του κύκλου ζωής των
πόρων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάχρηση όλων των προϊόντων. Ο στόχος είναι η αποστολή
μηδενικών απορριμμάτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής, τους αποτεφρωτήρες ή τον
ωκεανό.
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ΚΟΡΥΦΑΊΟΣ ΠΆΡΟΧΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΓΙΑ
ΣΤΕΡΕΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΠΛΟΊΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
ΣΤΟΥΣ 20 ΚΟΡΥΦΑΊΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ
ΠΛΟΊΩΝ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΠΛΟΊΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΊΩΝ
Η Antipollution διαθέτει Λιμενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής στον Λιμένα Πειραιώς
από το 1983 και επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της σε όλους τους μεγάλους
λιμένες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα. Η εταιρεία μας συλλέγει, μεταφέρει
και επεξεργάζεται στερεά απόβλητα πλοίων
και κατάλοιπα φορτίων, όπως ορίζεται από
τη Διεθνή Συνθήκη MARPOL 73/78 (Παραστήματα I, III, V, VI) από λιμένες, ναυπηγεία,
επισκευαστικές ζώνες, αγκυροβόλια, κ.ά.
Εξυπηρετούμε τα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, μαρίνες και τερματικούς σταθμούς,
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προκύπτουν από τη μακρά εμπειρία

μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και τον άρτιο εξοπλισμό μας.
Η Antipollution διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εφαρμόζει περιβαλλοντικές
πρακτικές των υψηλότερων προδιαγραφών
για τη διαχείριση των αποβλήτων, πάντα με
προσήλωση στην προσέγγιση των μηδενικών αποβλήτων και στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.
Μετά από κάθε επιχείρηση παραλαβής
αποβλήτων, οι πελάτες μας λαμβάνουν τα
απαραίτητα έγγραφα για την τήρηση στο
απόλυτο της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Με μια ματιά
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ
ΠΛΟΊΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΊΩΝ, ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΛΙΜΆΝΙΑ, ΠΟΛΛΈΣ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ
ΜΑΡΊΝΕΣ
& ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ
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Α

Συλλογή στη
στεριά με
εξειδικευμένο
εξοπλισμό.

Β

Συλλογή στη
θάλασσα με
ειδικά πλωτά.

Γ

Επεξεργασία
αποβλήτων.

Δ

Διαχείριση
επικίνδυνων
αποβλήτων.

Ε

Συλλογή,
μεταφορά και
τελική διάθεση.
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η ANTIPOLLUTION ΠΑΡΈΧΕΙ ΆΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΞΙΌΠΙΣΤΕΣ ΛΎΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΣΕ
ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
Η Antipollution παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από
πετρελαιοειδή (Oil Spill Response) σε 24ωρη
βάση, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι
εμπειρογνώμονές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και εξοικειωμένοι με όλα τα στάδια της
διαχείρισης αποβλήτων, ενώ τα σκάφη μας είναι εξοπλισμένα με τον απαιτούμενο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ακόμα
και των πιο δύσκολων και απαιτητικών περιστατικών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Η εταιρεία μας παρέχει επιτόπου υποστήριξη
διαχείρισης φορτίου για φορτία πλοίων που
έχουν υποστεί μερική ή και ολική καταστροφή
λόγω ατυχημάτων, καθυστερήσεων ή άλλων
αιτίων ή έφτασαν καθυστερημένα στον τόπο
προορισμού τους και είναι πλέον εκτός ζήτησης. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης, την ανάκτηση, συλλογή,
μεταφορά και διάθεση του φορτίου, σε στενή
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς και σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ /
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εργασίας με μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό και τη διαχείριση
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επικίνδυνων υλικών επί του σκάφους και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να αναλάβουμε και τις πιο σύνθετες υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια
εργασιών διάσωσης σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση της συνολικής διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Τα ειδικά σκάφη μας για την περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων (όπως ξύλο, πλαστικό, φύκια), διαθέτουν ιδιαίτερα μικρό βύθισμα,
ώστε να είναι λειτουργικά ακόμη και σε ρηχά
νερά, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα πιο
δύσκολα σημεία, πχ. ανάμεσα σε σκάφη.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ
ΣΕ ΠΛΟΙΟ
Η μεταφορά φορτίου από πλοίο σε πλοίο είναι μια απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, έμπειρο
προσωπικό και βαθιά γνώση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις
αυξημένες απαιτήσεις και προδιαγραφές του
έργου, σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα.
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ANTIPOLLUTION ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ. ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΈΝΑ ΠΛΉΡΕΣ ΦΆΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ,
ΌΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΉ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ,
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ ΔΙΆΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ. ΤΟ ΆΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΈΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ, Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΜΕ, Η ΧΡΉΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΣΎΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΕΓΓΥΏΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΊΑΣ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η Antipollution είναι πλήρως πιστοποιημένη
για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θεσπίζονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ομάδα
των ειδικών διαχείρισης αποβλήτων είναι σε
θέση να επιλέξει τη βέλτιστη λύση επεξεργασίας για κάθε τύπο επικίνδυνου απόβλητου.
Συνεργαζόμαστε στενά με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών και προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, όπως
διαχωρισμός αποβλήτων, έκδοση αδειών μεταφοράς, σήμανση και συσκευασία, φόρτωση
και μεταφορά, τελική επεξεργασία (ανάκτηση/διάθεση).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών, προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων. Αναγνωρίζουμε και κατηγοριοποιούμε κάθε απόβλητο,
αναλύουμε και ταξινομούμε τον τύπο υλικού
και ακολουθούμε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εφαρμόζουμε προηγμένη τεχνολογία
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και ορθές πρακτικές που μας επιτρέπουν να
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την
περισυλλογή, μεταφορά και επεξεργασία ή
τελική διάθεση κάθε είδους αποβλήτων, ενώ
παράλληλα προάγουμε και υλοποιούμε διαδικασίες ανακύκλωσης και ανάκτησης σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές
και στόχους.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Η Antipollution προάγει σταθερά την ανακύκλωση και τις ωφέλιμες επιδράσεις της στο
φυσικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρέχει
στους πελάτες της τον κατάλληλο εξοπλισμό
για όλα τα είδη υλικού, τα οποία διαχωρίζονται, ανακτώνται και αξιοποιούνται στις μονάδες μας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάκτησης, τα ανακυκλώσιμα υλικά υποβάλλονται σε
επεξεργασία και παράγονται νέα προϊόντα,
ελαχιστοποιώντας την ποσότητα υπολειμμάτων αποβλήτων που καταλήγει στους χώρους
υγειονομικής ταφής. Αυτή η απαίτηση είναι
ακόμα πιο επιτακτική σήμερα, λόγω του κορεσμού που αντιμετωπίζουν οι χώροι υγειονομικής ταφής και της ανάγκης να μειωθούν οι
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η ANTIPOLLUTION ΠΑΡΈΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΞΙΌΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΑΞΙΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΛΉΡΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΠΡΌΤΥΠΑ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Οι μολυσμένες ακτές συχνά βρίσκονται κοντά
σε βιομηχανικές ζώνες και παράκτιες εγκαταστάσεις. Η Antipollution προσφέρει υπηρεσίες
καθαρισμού ακτών και εξυγίανσης με σκοπό
την προστασία του περιβάλλοντος. Το προσωπικό μας, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγους και
αρχιτέκτονες τοπίου, αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη όλους
τους επιβαρυντικούς παράγοντες, καθώς και
τις περιβαλλοντικές και κατασκευαστικές παραμέτρους, με σκοπό την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης εξυγίανσης που θα προάγει την
ευημερία του περιβάλλοντος.
ANTIPOLLUTION ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 16

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Η Antipollution παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού
και απολύμανσης σε ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές αρχές, λιμενικά ταμεία, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και κτίρια, κινητοποιώντας
το καταρτισμένο προσωπικό και τον σύγχρονο
εξοπλισμό της. Τα πιστοποιημένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και
απόλυτα ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία.
Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πελάτης παραλαμβάνει τα σχετικά πιστοποιητικά,
τις εγκρίσεις εξουσιοδότησης χρήσης των
απολυμαντικών, καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των υλικών.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΜΑΣ, ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΊΣ, ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΈΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ.
Στην Antipollution θεωρούμε ότι οι άνθρωποί
μας είναι ο σημαντικότερος πόρος μας. Έτσι,
επενδύουμε συνεχώς στις ικανότητές τους και
υποστηρίζουμε τη δια βίου εκπαίδευσή τους.
Δεσμευόμαστε να βοηθούμε το προσωπικό
μας να αναπτυχθεί, τόσο σε επαγγελματικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο, με σαφή στοχοθέτηση και ανοικτή επικοινωνία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε την ενίσχυση των δεξιοτήτων και προσόντων τους.
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Η Antipollution απασχολεί ένα ιδανικό μείγμα
από νέους ενθουσιώδεις ανθρώπους με ποικιλία επιστημονικών και τεχνικών υποβάθρων, οι
οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι σε θέση
να υποστηρίξουν και να παραδώσουν έργα με
πολλές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο, επιδεικνύοντας εξαιρετικό επαγγελματισμό.
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ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΜΕ ΙΣΧΥΡΌ ΑΊΣΘΗΜΑ ΕΥΘΎΝΗΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ ΜΑΣ ΆΡΙΣΤΕΣ
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.
Η προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε
ότι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι πελάτες
μας και όλοι όσοι σχετίζονται με την επιχείρησή μας είναι ασφαλείς, στο πλαίσιο της σχέσης
τους με την εταιρεία και τα έργα που αναλαμβάνουμε.
Δεσμευόμαστε σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας
για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας
και ασφάλειας στην εργασία, ενώ επιδιώκουμε
την προαγωγή της κουλτούρας ασφάλειας σε
όλες τις δραστηριότητες μας.
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Αναπτύσσουμε σημαντικές πολιτικές που αποσκοπούν στην παροχή ουσιαστικών ωφελειών
ασφάλειας και υγείας στους εργαζομένους
μας. Η δέσμευση σε αυτές τις πολιτικές συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχή βελτίωση της
επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, τις οποίες καλλιεργούμε στην εταιρεία μας.
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ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων
στον Λιμένα του Πειραιά, η εταιρεία διατηρεί και λειτουργεί εγκαταστάσεις στην περιοχή της
Δραπετσώνας. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν το κέντρο του επιχειρηματικού σχεδιασμού
και διασφαλίζουν την άμεση παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον μεγαλύτερο λιμένα της
χώρας.

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΑΤΡΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο, όπου πραγματοποιείται η
παραλαβή και αποθήκευση εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων (μεταλλικών και μη μεταλλικών
αποβλήτων και υπολειμμάτων). Στη συνέχεια, τα απόβλητα διαχωρίζονται ή/και υποβάλλονται
σε μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα, καθώς και τα απόβλητα που δεν
είναι κατάλληλα για ανακύκλωση, διοχετεύονται στη γραμμή παραγωγής ανακτώμενων στερεών
καυσίμων (SRF). Τα παραγόμενα SRF υποβάλλονται σε δοκιμές αναφορικά με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους. Μετά την επαλήθευση, τα SRF διατίθενται ως
εναλλακτικά καύσιμα για κλάδους υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπως τσιμεντοβιομηχανίες.
Στις εγκαταστάσεις απασχολούνται περισσότερα από 20 άτομα.
ΠΑΤΡΑ
Η Antipollution διαθέτει εγκαταστάσεις στην Πάτρα για την ανακύκλωση μεταλλικών και μη
μεταλλικών αποβλήτων, όπου εκπαιδευμένοι τεχνικοί εκτελούν χειροκίνητο διαχωρισμό των
αποβλήτων. Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα συλλέγονται και διαχωρίζονται ανά τύπο, όπως
πλαστικό, ξύλο, χαρτί, μέταλλο, και στη συνέχεια παραδίδονται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένες
επιχειρήσεις για περαιτέρω χρήση -όταν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά- ή τελική διάθεση.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Η εταιρεία διαθέτει μονάδα αποθήκευσης για μη επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου
απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και απόβλητα βρώσιμων ελαίων.
Η μονάδα βρίσκεται στο χωριό Τεμπλόνι του Δήμου Κέρκυρας. Εκτελεί τη μεταφόρτωση και
αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων μέχρις ότου συλλεχθεί επαρκής ποσότητα η οποία, στη
συνέχεια, προωθείται για διαχείριση από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους φορείς. Οι εργασίες
αποθήκευσης εκτελούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ οι εγκαταστάσεις διαθέτουν όλο
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών μεταφόρτωσης και αποθήκευσης με
κριτήριο την περιβαλλοντική προστασία.
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Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
Η ANTIPOLLUTION ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ ΣΤΌΛΟ ΚΑΙ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΈΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ:
• Απορριμματοφόρα οχήματα
• Ανυψωτικά με άγκιστρα & γερανοφόρα
οχήματα
• Καδοφόροι φορτωτές
• Τρακτέρ και βυτιοφόρα
• Εμπορευματοκιβώτια και τύποι
οδοστρωτήρα
• Φορτωτές, σαρωτές, κλπ.
•Συστήματα άντλησης επικίνδυνων υγρών
ουσιών
• Συστήματα άντλησης πετρελαίου

ANTIPOLLUTION ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 24

• Συσκευασίες όλων των τύπων εγκεκριμένες
από τον ΟΗΕ
• Μηχανήματα καθαρισμού ακτής
• Σκάφη / αυτοκινούμενες μπάριζες
• Ρυμουλκούμενες μπάριζες
• Βυθιζόμενες αντλίες
• Συστήματα άντλησης πετρελαίου
• Ελαιοσυλλέκτες
• Αντιρρυπαντικά φράγματα
• Απορροφητικά υλικά όλων των τύπων
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CASE STUDIES

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

RO/PAX EUROFERRY OLYMPIA
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΡΡΎΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΟΡΘΉΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Στις 18 Φεβρουαρίου 2022, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Ηγουμενίτσα – Μπρίντιζι
από το Επιβατηγό/Οχηματαγωγό πλοίο EUROFERRY OLYMPIA, ξέσπασε πυρκαγιά στο 3ο
γκαράζ στάθμευσης οχημάτων η οποία σύντομα επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους χώρους του πλοίου. Στην περιοχή κατέπλευσαν ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά σκάφη καθώς
και σκάφη της ελληνικής και ιταλικής ακτοφυλακής προκειμένου να βοηθήσουν στη διάσωση των επιβαινόντων καθώς και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η επιχείρηση διάσωσης
ανατέθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία στην εταιρεία SMIT η οποία, σε συνεργασία με
την MEGATUGS, ανέλαβε την ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές λιμάνι.
Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 στον λιμένα Πλατυγιαλίου, τον οποίο
διαχειρίζεται η AKARPORT, στην περιοχή του Αστακού, ώστε να συνεχιστούν οι ενέργειες
έρευνας και διάσωσης. Η Antipollution ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών απορρύπανσης και
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων που προέκυψαν από την πυρκαγιά. Διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, η εταιρεία προέβη
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι υπηρεσίες
που παρείχε η ομάδα της Antipollution στον χώρο του περιστατικού αφορούσαν στον καθαρισμό και στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων με σκοπό την τελική τους
διάθεση, την απορρύπανση της προβλήτας του λιμένα καθώς και εργασίες διαχείρισης των
αποβλήτων που προέκυψαν.
Το έργο διαχείρισης και απομάκρυνσης των αποβλήτων διήρκησε 34 ημέρες (23/2 –
28/3/2022) και απασχόλησε 46 άτομα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ «MAERSK HONAM»
Στις 6 Μαρτίου 2018, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Maersk Honam» της
Maersk Line ανέφερε έκρηξη και, στη συνέχεια, πυρκαγιά σε ένα από τα κύτη φορτίου
του. Το υπερμεγέθες πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρισκόταν καθοδόν προς
τη Μεσόγειο, μεταφέροντας 7.860 εμπορευματοκιβώτια. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο
τον Μάιο και το σκάφος αγκυροβόλησε με ασφάλεια στον Λιμένα Τζεμπέλ Αλί στο Ντουμπάι στις 22 Μαΐου, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες εκφόρτωσης του άθικτου φορτίου. Μετά
την αφαίρεση του ασφαλούς φορτίου, ξεκίνησαν οι εργασίες εκφόρτωσης στο τμήμα του
πλοίου που επλήγη από την πυρκαγιά, με τη φόρτωση των κατεστραμμένων εμπορευματοκιβωτίων σε μπάριζες και τη μεταφορά τους στον Λιμένα Καλίντ της πόλης Σαρτζάχ για
περαιτέρω διαχείριση.
Στην Antipollution ανατέθηκε η παροχή προδιαγραφών αναφορικά με δειγματοληψία
αποβλήτων, χημικές αναλύσεις, ταξινόμηση και διαχείριση αποβλήτων, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού χώρου στον Λιμένα Καλίντ για την υποδοχή των αποβλήτων του «Maersk
Honam». Επιπλέον, η Antipollution ανέλαβε τον καθαρισμό των κατεστραμμένων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τον διαχωρισμό και τη διαχείριση των σχετικών αποβλήτων. Όλες
οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την
ανθρώπινη ασφάλεια. Αμέσως κινητοποιήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (Διευθυντής
Έργου, Χημικός Ναυτιλίας, Υπεύθυνος Υ&Α, Ειδικός HazMat, Μηχανολόγος Μηχανικός και
Επιστάτες), η οποία ασχολήθηκε με τον καθαρισμό των απομετάλλων (scrap) και την ειδική
επανασυσκευασία των αποβλήτων.
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ Ε/Γ - Ο/Γ
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΤΗΣ ΑΝΕΚ LINES - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τη νύχτα της 28ης Αυγούστου 2018, ξέσπασε πυρκαγιά στο γκαράζ του Ε/Γ - Ο/Γ «Ελευθέριος Βενιζέλος» της ΑΝΕΚ Lines, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τον Πειραιά προς
την Κρήτη μεταφέροντας 875 επιβάτες και 141 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο επέστρεψε στον
Λιμένα Πειραιώς όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία ξεκίνησε την επιχείρηση πυρόσβεσης. Η
Antipollution υποστήριξε την επιχείρηση με αντιρρυπαντικό σκάφος και εξοπλισμό, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
[Στην επόμενη φάση της επιχείρησης, στην Εταιρεία ανατέθηκε η μεταφορά των καμένων
οχημάτων, καθώς και του κατεστραμμένου φορτίου σε ασφαλές σημείο, η διάνοιξη ασφαλών διόδων και ο καθαρισμός του γκαράζ, προκειμένου το σκάφος να αποπλεύσει προς τη
ζώνη επισκευής. Η επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων περιλάμβανε την επανασυσκευασία
και τελική διάθεση των συλλεγμένων αποβλήτων.
Το έργο διήρκεσε 2 μήνες και απασχολήθηκαν σε αυτό περίπου 30 άτομα.
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ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, στις 01:45 π.μ., το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», που
μετέφερε μαζούτ και MGO (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων), βυθίστηκε νοτιοανατολικά της νησίδας Αταλάντης, στη Σαλαμίνα. Η πετρελαιοκηλίδα έγινε αντιληπτή ήδη από
τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, ενώ η διαρροή ακαθόριστης ποσότητας πετρελαιοειδών
προκάλεσε εκτεταμένη μόλυνση στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της Σαλαμίνας. Τις
επόμενες μέρες, μόλυνση από τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε και σε άλλες μέρη του Σαρωνικού Κόλπου, φτάνοντας μέχρι το παραθαλάσσιο μέτωπο της Νότιας Αττικής.
Η Antipollution ήταν ένας από τους αναδόχους που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις καθαρισμού των ακτών. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου-πρόκληση χρησιμοποιήθηκαν όλες
οι βασικές και προηγμένες τεχνικές καθαρισμού ακτογραμμής, όπως χειροκίνητος, μηχανικός, υψηλής πίεσης και καταιονισμού. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων καθαρισμού πετρελαιοειδών χρησιμοποίησε εξοπλισμό περιορισμού και ανάκτησης τελευταίας τεχνολογίας
(διαφραγματικές αντλίες/πνευματικές αντλίες, πιεστικά μηχανήματα θερμής/ψυχρής υψηλής πίεσης, ελαιοσυλλέκτες, αντιρρυπαντικά φράγματα, απορροφητικά υλικά κάθε τύπου,
κλπ.) σε συνδυασμό με τα σκάφη της εταιρείας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από
πετρελαιοειδή για σχεδόν 3 μήνες, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης με γνώμονα
την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.
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ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ /ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ»
Μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., η Antipollution
ανέλαβε τις εργασίες άντλησης υδάτων, σφράγισης του πλοίου και ναυαγιαίρεσης. Το
πλοίο παρέμενε ημιβυθισμένο στον Λιμένα Πειραιώς από τις 26 Απριλίου 2016, μετά την
ανατροπή του και την εισροή υδάτων στο εσωτερικό του.
Το έργο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις και, παρά το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τηρώντας πλήρως το αυστηρό συμβατικό χρονοδιάγραμμα,
χάρη στον εξαιρετικό σχεδιασμό, τις εμπεριστατωμένες μελέτες, την έμπειρη ομάδα
εργασίας και τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Η πρώτη φάση του έργου
αφορούσε την ανέλκυση του πλοίου και ολοκληρώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2017. Είχε
προηγηθεί η αφαίρεση του πετρελαίου και η σφράγιση των ανοιγμάτων από ειδική ομάδα,
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη μόλυνση. Μετά τη σταθεροποίηση
του «Παναγία Τήνου» ακολούθησε η δεύτερη φάση του έργου που περιελάμβανε τη
ναυαγιαίρεση από τον Λιμένα Πειραιώς και τη διασυνοριακή μεταφορά του σε διαλυτήριο.
Επρόκειτο για ένα δύσκολο έργο από άποψη χρόνου, καθώς το πλοίο είχε καταχωρηθεί για
περίπου ένα χρόνο σε έναν από τους κύριους επιβατικούς λιμένες και έπρεπε να εκδοθούν
οι απαραίτητες άδειες διασυνοριακής μεταφοράς πριν από την έναρξη της τουριστικής
περιόδου.
Νωρίς το πρωί της 21ης Μαρτίου 2017, το «Παναγία Τήνου» απέπλευσε από τον Λιμένα
Πειραιώς, ρυμουλκούμενο από το ρυμουλκό «Παντοκράτωρ», για το τελευταίο του ταξίδι
με προορισμό την Τουρκία, όπου αποσυναρμολογήθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
πλοίων.
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΜΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΦΟΡΕΊΣ ΚΑΙ ΕΝΏΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΊ

Η Antipollution SA και η Veolia Field Services UK Ltd, μέλος της πολυεθνικής εταιρείας
Sarpi Veolia, ένωσαν τις δυνάμεις του τον Μάρτιο του 2016, δημιουργώντας μια νέα
παγκόσμια δύναμη, ικανή να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό περιβάλλον της ναυτιλίας.
Η Antipollution παρέχει την εμπειρία της στη διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τη
Διεθνή Σύμβαση Marpol 73/78 και στην εξυπηρέτηση του ναυτιλιακού τομέα, ενώ
η Veolia UK συμβάλλει στο σχήμα με τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της σε
όλο τον κόσμο. Η συνεργασία προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για άμεση, ασφαλή και
περιβαλλοντικά ορθή ανταπόκριση σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης κατεστραμμένων φορτίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
(ISO 9001:2015)

Ελληνική Ένωση
Προστασίας
Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος

Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων
Προστασίας
Περιβάλλοντος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών
και Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης

Ελληνική Εταιρεία
Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων

Ένωση Εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών
Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών,
Αντιρρυπαντικών & Πλοίων
Υποστήριξης Υπεράκτιων
Εγκαταστάσεων

Ένωση Εφοπλιστών
Κρουαζιερόπλοιων &
Φορέων Ναυτιλίας

SYN-ENOSIS

International Solid
Waste Association

International Spill
Control Organization

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Euroshore

• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ISO 14001:2015)
• Καταχώρηση στο EMAS
• Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
(OHSAS 45001:2018)
• Σύστημα Διευθέτησης και Διαχείρισης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παραλαβής Αποβλήτων
(ISO 16304:2018)
• Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
(ISO 39001:2012)
• Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης
(SA 8000:2014)
• International Sustainability and Carbon Certification
(ISCC EU)
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ΒΡΑΒΕΎΣΕΙΣ
• Environmental Awards 2020
- Αργυρό Βραβείο Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων
(Integrated Waste Management)
- Χάλκινο Βραβείο Βιώσιμης Επιχείρησης
(Sustainable Business)
• Diamonds of the Greek Economy 2019
• European Business Awards for the
Environment 2018
Βραβείο Προϊόντων & Υπηρεσιών
(Products & Services)
• Global Business Excellence Awards 2015
Εξαιρετική Καινοτομία
(Outstanding Innovation)

• Waste and Recycling Awards 2015
Αργυρό Βραβείο Επιχείρησης Ανακύκλωσης
(Recycling Business)
• Health and Safety Awards 2014
Αργυρό Βραβείο Διαχείρισης Βιομηχανικών
Αποβλήτων (Industrial Waste Management)
• Facilities Management Awards 2014
Αργυρό Βραβείο Διαχείρισης Αποβλήτων
(Waste Management)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΑΣΚΟΎΜΕ ΘΕΤΙΚΉ ΕΠΙΡΡΟΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής ευθύνης μας είναι η ενεργή ανταπόδοση στο
κοινωνικό σύνολο. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών
που σχετίζονται ευρέως με θέματα κοινωνικής στήριξης και παροχής βοήθειας σε άτομα
με περιορισμένες δυνατότητες. Τις περισσότερες από αυτές τις δράσεις διαχειρίζεται
το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη, η φιλάνθρωπη «καρδιά» του Ομίλου V Group, το οποίο
υποστηρίζει οργανισμούς και υλοποιεί προγράμματα που προάγουν τον σεβασμό για το
φυσικό περιβάλλον, προστατεύουν τα ζώα και συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ευημερία
των παιδιών.
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ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Ακτή Μιαούλη 57
Πειραιάς, 18536, Ελλάδα
T: +30 210 42 92 426-7
Φ: +30 210 42 92 710
E: info@antipollution.com
www.antipollution.com

EMERGENCY
RESPONSE
NUMBERS
+30 695 72 10 477
+44 7341 923 809
E: emergencyresponse@antipollution.com
www.antipollutionemergencyresponse.com

Antipollution

antipollution_sa
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