


North 

Aegean 

Slops S.A.

Ιδρύθηκε το 1998.

Παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών σε διάφορα 
επιχειρηματικά πεδία όπως 
λιμενικές εργασίες, 
διαχείριση αποβλήτων,
αντιρρύπανση, εξορυκτικές 
εργασίες, καθαρισμοί πάσης 
φύσεως.

Πιστοποιημένη με:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- OHSAS 18001:2015
- SA 8000:2014
- ISO 16304:2013

150 άτομα προσωπικό.

Σταδιακή ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στο 
εξωτερικό (π.χ. Malta, Middle 
East, Cyprus).

Συνεχείς επενδύσεις σε 
Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).



Οι πελάτες και συνεργάτες
είναι τα πιο σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία μας.

To όραμά μας
 “να προωθούμε την αξιοβίωτη
ανάπτυξη”

Η στρατηγική μας
❖ “να δημιουργούμε προσωπικές 

σχέσεις και όχι να διεκπεραιώνουμε”

Ο στόχος μας
❑ “να εμπνέουμε εμπιστοσύνη”

❑ “να είμαστε ευέλικτοι”

❑ “να δίνουμε λύσεις”

❑ “να παρέχουμε ικανοποίηση”

❑ “να εδραιώνουμε πίστη”



Συλλογή και 
διαχείριση 

αποβλήτων και 
καταλοίπων 
φορτίου από 

πλοία.

Συλλογή και 
διαχείριση πάσης 

φύσεως 
αποβλήτων, 

επικινδύνων και 
μη.

Φορτοεκφόρτωσ
η δημητριακών –
σιτηρών σε πλοία 

με χρήση 
κοχλιομεταφορέ

ων.

Αποθήκευση 
υγρών 

πετρελαιοειδών 
αποβλήτων 

(αποθηκευτική 
ικανότητα: 1440 

m3).

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες –
Εκπόνηση 
μελετών.

Είδη Παρεχόμενων Υπηρεσιών



Επεξεργασία 
υγρών 

πετρελαιοειδών 
αποβλήτων (δυο 
υπερσύγχρονες 

πλωτές 
εγκαταστάσεις).

Παροχή 
διαφόρων 
λιμενικών 

υπηρεσιών 
(κάλυψη λιμένων 

σε προσωπικό, 
διαχείριση 

ακατάλληλου 
φορτίου, 

μεταφορά 
προσωπικού).

Εξορυκτικές, 
λατομικές και 

χωματουργικές 
εργασίες –

Διάθεση 
μηχανημάτων 

έργου.

Κατασκευή 
πλωτών 

προστατευτικών 
συστημάτων και 

φραγμάτων.

Προμήθεια 
εξοπλισμού, 

εφοδίων, 
αξεσουάρ και 
υποδομής για 

σκοπούς εθνικής 
άμυνας και 
ασφάλειας.

Είδη Παρεχόμενων Υπηρεσιών



Kαθαρισμοί
δεξαμενών, 

αμπαριών πλοίων 
και κλειστών 

χώρων – Έκδοση 
πιστοποιητικών 

Gas Free.

Παροχή ειδικών 
συστημάτων 
καθαρισμού 
οχημάτων.

Καθαρισμός και
απολύμανση 
ρυπασμένου 
εξοπλισμού.

Καθαρισμός και 
αντιρρύπανση 

χερσαίων χώρων
και κτιρίων.

Καθαρισμός και 
αντιμετώπιση 
περιστατικών 

παράκτιας 
ρύπανσης.

Είδη Παρεχόμενων Υπηρεσιών



Πρώτα
η Ανθρώπινη ασφάλεια 

και το Περιβάλλον

 Ειδικευμένο, κατάλληλο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

 Σύγχρονος και πιστοποιημένος εξοπλισμός.

 Εφαρμογή του αυστηρότερου κανονιστικού και 
νομοθετικού πλαισίου.

 Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας 
του προσωπικού.

 Λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος.

 Συνεχής επίβλεψη των εργασιών.



Πρότυπα

και

Πιστοποιήσεις

Προκειμένου να διασφαλίζουμε 
άριστη ποιότητα εργασιών, 

όλες οι υπηρεσίες μας

παρέχονται και πιστοποιούνται 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.



“AΣΙΝΗΟΣ ΛΙΘΟΣ”
Παραλαβή και επεξεργασία υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 
2200 m3 - 78m μήκος – 11m πλάτος



“TΑΣΟΣ II”
Παραλαβή και επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων
400 m3 – 41,10m μήκος – 6,50m πλάτος



Ειδικά πλωτά και χερσαία μέσα παράκτιας 
αντιρρύπανσης.



Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών 
πετρελαιοειδών αποβλήτων.



26ης Οκτωβρίου 42
54627 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2310 553473

2310 554027

info@northaegeanslops.gr

www.northaegeanslops.gr  


