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Ποιοι είµαστε
Σύµβουλοι, µελετητές και ερευνητές µε πολυετή εµπειρία και εξειδίκευση 
στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος

Ποιο το όραµά µας
Η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, από την έρευνα 
έως την εφαρµογή, µε γνώµονα πάντα τη βιωσιµότητα των λύσεων που προτείνουµε
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Ποιες υπηρεσίες παρέχουµε
Εκπόνηση µελετών / σχεδίων:
• Μελέτες περιβαλλοντικών & κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΕ, ΜΠΚΕ)
• Στρατηγικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
• Μελέτες επεξεργασίας, επαναχρησιµοποίησης και διάθεσης αποβλήτων
• Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
• Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων
• Μελέτες εξυγίανσης ρυπασµένων χώρων
• Μελέτες χαρακτηρισµού αποβλήτων
• Βασικές Εκθέσεις βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ

Άλλες υπηρεσίες:
• Περιβαλλοντική εκτίµηση ρυπασµένων χώρων 
• Περιβαλλοντική δειγµατοληψία
• Περιβαλλοντική επιθεώρηση
• Ανάπτυξη συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
• Περιβαλλοντική εµπειρογνωµοσύνη
• Ανάλυση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
• Λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
• Νοµική υποστήριξη σε θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικής ευθύνης
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Γιατί να επιλέξετε εµάς
• Έχουµε πολυετή εµπειρία και κατάλληλη εξειδίκευση
• Παρέχουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαχείρισης περιβάλλοντος
• Είµαστε ταυτόχρονα µελετητές και ερευνητές
• Συµµετέχουµε σε εθνικά αλλά και διεθνή έργα

Σε ποιους απευθυνόµαστε
Σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισµούς που επιζητούν:
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση
• Περιβαλλοντική πραγµατογνωµοσύνη 
• Βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων
• Περιβαλλοντική εκτίµηση και αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων
• Ανάπτυξη συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
• Νοµικές συµβουλές σε θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικής ευθύνης
• Εξειδικευµένους µηχανικούς περιβάλλοντος µε εµπειρία σε έργα διεθνών οργανισµών 
 (π.χ. Παγκόσµια Τράπεζα, IFC)  
• Άλλες υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. περιβαλλοντική δειγµατοληψία)
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Μερικοί από τους πελάτες µας 
• AECOM
• PLANET
• LAFARGEHOLCIM
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
• ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
• SALFO
• EVER EDEN BEACH RESORT HOTEL

• EMVIS
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ NOBEL
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ
• ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ
• ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε∆ΥΤΕ)
• LDK CONSULTANTS
• EXERGIA
• KANTOR
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Η εµπειρία µας
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) της εθνικής οδού Milot-Morine στην Αλβανία 
 για λογαριασµό της Παγκόσµιας Τράπεζας – Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου 
•  Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων του Κοσόβου για λογαριασµό της Παγκόσµιας 
 Τράπεζας - Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά Μεταξά (420 κλινών)  
 - Ανάδοχοι
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Γενικού Νοσοκοµείου Πειραιά Τζάνειο (488 κλινών) - Ανάδοχοι
•  Περιβαλλοντική Μελέτη Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν (460 κλινών) - Ανάδοχοι
•  Έρευνα επικινδυνότητας Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) ∆ήµου Μεγάρων - Περιβαλλοντικοί 
 µελετητές αναδόχου
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος της LafargeHolcim στην Ελλάδα - 
 Ανάδοχοι
•  ∆ιερεύνηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικών συνθηκών του ενεργειακά αποδοτικού κέντρου 
 δεδοµένων (Green Data Center) της Ε∆ΕΤ ΑΕ στον Λούρο ποταµό - Ανάδοχοι
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Άµφισσας (14.000 ΜΙΠ) 
 - Ανάδοχοι 
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σχεδιασµός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) 
 του παραθεριστικού οικισµού του οικοδοµικού συνεταιρισµού ιατρών Ηρακλείου Κρήτης (1.100 κάτοικοι) - Ανάδοχοι
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Μουσείου Ελληνικής Συλλογής Nobel - Ανάδοχοι

•  Μελέτη σχεδιασµού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) περιοχής Χανίων Κολυµβαρίου Κρήτης (30.000 ΜΙΠ) - 
 Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου 
•  Καταγραφή και αξιολόγηση προβληµάτων εφαρµογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ στις ∆ηµοτικές Εταιρίες Ύδρευσης 
 & Αποχέτευσης της Ελλάδας - Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
•  Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Ερυθρών (10.000 ΜΙΠ) - Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
•  LIFE+ Environment Policy and Governance 2010: Χρώµιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες 
 και µέτρα αποκατάστασης - Μέλη ερευνητικής οµάδας ΕΜΠ 
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Μελέτη Σχεδιασµού & Εφαρµογής ∆ιάθεσης Αποβλήτων τυροκοµείου 
 στην Αµφιλοχία - Ανάδοχοι
• Ετήσια παρακολούθηση ποιότητας υπόγειου νερού σε χηµική βιοµηχανία στην Αττική - Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του EverEden Beach Resort Hotel (700 κλίνες) – Ανάδοχοι
• Σχεδιασµός και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) του EverEden Beach Resort Hotel (700 κλίνες) 
 µε τη µέθοδο της αστικής/περιαστικής επαναχρησιµοποίησης - Ανάδοχοι
•  Βασική Έκθεση και δειγµατοληψίες υπόγειου νερού & εδάφους σε βιοµηχανία παραγωγής χάλυβα - Περιβαλλοντικοί 
 µελετητές αναδόχου
•  Περιβαλλοντική εκτίµηση και δειγµατοληψία εδάφους σε τσιµεντοβιοµηχανίες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη - 
 Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
•  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου διανοµής τσιµέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ηγουµενίτσα - Ανάδοχοι
•  Έλεγχος µελετών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) στα 14 περιφερειακά αεροδρόµια της Ελλάδας 
 για λογαριασµό του Ανεξάρτητου Μηχανικού – Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
• Επίβλεψη Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) στα εργοτάξια των 14 περιφερειακών αεροδροµίων 
 της Ελλάδας για λογαριασµό του Ανεξάρτητου Μηχανικού - Περιβαλλοντικοί µελετητές αναδόχου
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