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Εταιρικό 

Προφίλ

H Hellas Environment είναι μια εταιρεία που εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες στον τομέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και 

ειδικότερα στην επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας 

είναι περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης και στις χώρες του Αραβικού κόλπου.

Αντικείμενο της Hellas Environment είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης, σε Βιομηχανίες 

αλλά και σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδιώτες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και μονάδων ύδρευσης. Επίσης, 

προσφέρονται υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των παραπάνω εγκαταστάσεων, είτε 

αυτές έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία μας είτε όχι. Στο εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η 

συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Hellas Environment



Ιστορική Αναδρομή

Η Hellas Environment ιδρύθηκε το 2010, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αμιγώς ελληνικές 

εταιρείες, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, στον τομέα του περιβάλλοντος,

στην Ελλάδα.



Στρατηγική 
Όραμα

Στόχος της Hellas Environment είναι να 

επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και το χώρο της 

ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

αποτελέσει αρωγό υπηρεσιών σε γενικότερα 

προβλήματα περιβάλλοντος, εμβαθύνοντας 

σε θέματα και μεθόδους επεξεργασίας και 

διαχείρισης αποβλήτων, έχοντας πάντα ως 

επίκεντρο την κάλυψη των σύγχρονων 

αναγκών και την πρόβλεψη μελλοντικών.



Ποιότητα

Δεσμευόμαστε για την παροχή 

ανώτερων προϊόντων, 

υπηρεσιών και αποτελεσμάτων.

Ακεραιότητα

Λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση 

το σωστό για τους πελάτες, την 

κοινωνία και το περιβάλλον.

Σεβασμός

Υποστηρίζουμε ένα εργασιακό 

περιβάλλον βασισμένο στον 

αμοιβαίο σεβασμό για όλα τα 

μέλη της εταιρείας μας.

Ομαδική Δουλειά

Στηρίζουμε την ομαδική εργασία 

- η συνεργασία όλων μας οδηγεί 

στην επιτυχία.

Ηγεσία

Εκτιμούμε τους ανθρώπους σε 

κάθε επίπεδο και 

υπερηφανευόμαστε για το τι 

κάνουν, εμπνέοντας και τους 

άλλους

Εταιρικές αξίες



Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

1. Τεχνογνωσία & Επαγγελματισμός 
Η Hellas Environment στελεχώνεται από άτοµα

που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και 

εμπειρία για την επίβλεψη, την διαχείριση και την 

επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που 

αναλαμβάνουμε και πάντα με εναρμόνισή τους 

στα πρότυπα του πελάτη.  

2. Ικανοποίηση πελατών 
Η δέσμευση για υποδειγματική εξυπηρέτηση 

πελατών υποστηρίζει κάθε πτυχή των 

λειτουργιών μας. Προτεραιότητά μας το υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών με κέντρο τον πελάτη και 

πάντα με έμφαση στη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης εγκαταστάσεων και στη βελτίωση της 

συνολικής οικονομικής βιωσιμότητας.



Πολιτική Ποιότητας

Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης του 

επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων και την 

τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους με στόχο 

την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών μας, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη 

κατά ELOT EN ISO 9001:2008, ELOT EN 1400

1:2004 και ELOT 1801:2008 

/ OHSAS 18001:2007, με απώτερο σκοπό να 

εφαρμόζει ένα επικαιροποιημένο και 

ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας για τη μείωση των επιπτώσεων 

της λειτουργίας της στην Υγεία, την Ασφάλεια 

και το Περιβάλλον.

+

Η εταιρεία είναι 

πιστοποιημένη κατά ELOT 

EN ISO 9001:2008, ELOT EN 

14001:2004 και ELOT 

1801:2008 / OHSAS 

18001:2007



Υπηρεσίες

Τομέας 

Περιβάλλοντος

Τομέας 

Ύδρευσης

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα 

κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και 

αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων 

και νερού αστικής ή βιομηχανικής χρήσης.

01 02

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα κατασκευής, 

λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης συστημάτων 

ύδρευσης. Πρωτοπόρες λύσεις στην επεξεργασία 

και ανάκτηση πόσιμου νερού και νερού 

βιομηχανικής χρήσης.



Υπηρεσίες

Συντήρηση Η/Μ &

Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών –

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

καθώς και υδραυλικών εγκαταστάσεων, σε 

συνδυασμένο πακέτο ή ως μεμονωμένες 

υπηρεσίες

03 04

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες  συμβούλου σε 

θέματα περιβάλλοντος από ειδικευμένους 

συνεργάτες, με λεπτομερή εξέταση όλων των 

παραμέτρων έχοντας ως στόχο την βέλτιστη 

τεχνοοικονομική λύση. 



Τομέας 
Περιβάλλοντος Σχεδιασμό Εγκατάστασης 

Υγρών  Αποβλήτων / 

Αστικών Λυμάτων

1

2

Λειτουργία, έλεγχο και 

συντήρηση μονάδας 

επεξεργασίας

3

Αξιολόγηση απόδοσης και 

αναβάθμιση μονάδας 

επεξεργασίας

4

Η Hellas Environment 

παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες σε θέματα 

κατασκευής, λειτουργίας, 

συντήρησης και 

αναβάθμισης 

εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας βιομηχανικών 

αποβλήτων, αστικών 

λυμάτων και νερού αστικής 

ή βιομηχανικής χρήσης.

Η Hellas Environment

αναλαμβάνει:

Κατασκευή Μονάδας 

Επεξεργασίας  - Προμήθεια 

Κατάλληλου Εξοπλισμού

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι συνεχείς, 24

ώρες/ημέρα, 365μέρες/ χρόνο.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η επέμβαση είναι άμεση, με στόχο την απρόσκοπτη

λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης προσφέρονται σε μονάδες

κατασκευασμένες από την εταιρεία μας ή άλλη εταιρεία.



Κατασκευή Μονάδων 
Επεξεργασίας Βιομηχανικών 
Αποβλήτων

Σχεδιασμός και Κατασκευή της 

Μονάδας Επεξεργασίας

Αναβάθμιση-επέκταση υπάρχουσας 

εγκατάστασης

Προμήθεια και Εγκατάσταση ειδικού 

εξοπλισμού

Επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων 

φαρμακοβιομηχανίας

Επεξεργασία αποβλήτων 

γαλακτοβιομηχανίας και παράγωγων



Κατασκευή Μονάδων 
Επεξεργασίας Αστικών 
Λυμάτων

Σχεδιασμός και Κατασκευή της 

Μονάδας Επεξεργασίας

Αναβάθμιση-επέκταση υπάρχουσας 

εγκατάστασης

Προμήθεια και Εγκατάσταση ειδικού 

εξοπλισμού

Μονάδες επεξεργασίας μικρής ή 

μεγάλης κλίμακας και δυναμικότητας

Επεξεργασία αστικών λυμάτων 

βιομηχανίας, βιομηχανικής περιοχής ή 

δήμων



Λειτουργία & Συντήρηση
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων

Βιομηχανικά Απόβλητα

Λειτουργία της εγκατάστασης

Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας

Συντήρηση του εξοπλισμού

Αναλύσεις BOD, COD, Me, TSS κλπ. 

ανάλογα με τη φύση του αποβλήτου

Διασφάλιση τήρησης νομοθετικών 

ορίων

Προτάσεις βελτίωσης



Λειτουργία & Συντήρηση
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων

Αστικά Λύματα

Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 

βιομηχανιών, βιομηχανικών περιοχών ή 

δήμων

Λειτουργία της εγκατάστασης

Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας

Συντήρηση του εξοπλισμού

Διασφάλιση τήρησης νομοθετικών 

ορίων ανάλογα με τον αποδέκτη

Προτάσεις βελτίωσης



Τομέας 

Ύδρευσης
Κατασκευή και λειτουργία 

διυλιστηρίων νερού

1

2

Συντήρηση δικτύων 

ύδρευσης

3

Καθαρισμός και απολύμανση 

των δεξαμενών αποθήκευσης

4

Η Hellas Environment 

παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες σε θέματα 

κατασκευής, λειτουργίας, 

ελέγχου και συντήρησης 

συστημάτων ύδρευσης. 

Προτείνει πρωτοπόρες λύσεις 

στην επεξεργασία και 

ανάκτηση πόσιμου νερού και 

νερού βιομηχανικής χρήσης, 

προσαρμοσμένες στις 

εκάστοτε ανάγκες.

Η Hellas Environment

αναλαμβάνει:

Συντήρηση εξοπλισμού 

αντλιοστασίων

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι συνεχείς, 24

ώρες/ημέρα, 365μέρες/ χρόνο.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η επέμβαση είναι άμεση, με στόχο την απρόσκοπτη

λειτουργία της εγκατάστασης και παροχή νερού.

Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης προσφέρονται σε μονάδες

κατασκευασμένες από την εταιρεία μας ή άλλη εταιρεία.

Έλεγχος ποιοτικών 

χαρακτηριστικών 

επεξεργασμένου νερού

Παρακολούθηση του 

υπολειμματικού χλωρίου στο 

δίκτυο

5



Κατασκευή Μονάδων 
Επεξεργασίας Νερού

Νερό βιομηχανικής και αστικής χρήσης 

Σχεδιασμός - Κατασκευή –Αναβάθμιση 

της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού

Προμήθεια και Εγκατάσταση ειδικού 

εξοπλισμού

Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης

Εξοπλισμός αντλιοστασίων



Λειτουργία & Συντήρηση
Μονάδων Επεξεργασίας Νερού

Διύλιση και Επεξεργασία πόσιμου νερού 

Παραγωγή απιονισμένου νερού

Ανάκτηση νερού βιομηχανικής χρήσης

Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας 

νερού

Συντήρηση του εξοπλισμού

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης

Διασφάλιση της ποιότητας του νερού

Προτάσεις βελτίωσης



Συντήρηση Η/Μ και 
Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων

Συντήρηση 

Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων

1

2

Η Hellas Environment, εκτός 

έργων περιβάλλοντος, 

αναλαμβάνει και εργασίες 

συντήρησης 

ηλεκτρολογικών-

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

σε συνδυασμένο πακέτο ή ως 

μεμονωμένες υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά:

Συντήρηση Υδραυλικών 

Εγκαταστάσεων



Λειτουργία & Συντήρηση 
Η/Μ Εγκαταστάσεων

Παροχή υπηρεσιών σε:

Ηλεκτρική εγκατάσταση Φωτισμού-

Κίνησης

Εγκατάσταση Αλεξικέραυνων-

Γειώσεων

Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης

Εγκατάσταση υποσταθμών & πινάκων 

μέσης/χαμηλής τάσεως

Συντήρηση Η/Ζ

Συντήρηση – Επισκευή 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Εξωτερικά Δίκτυα



Λειτουργία & Συντήρηση 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Παροχή υπηρεσιών σε:

Εγκαταστάσεις ύδρευσης

Εγκατάσταση αποχέτευσης (όμβρια, 

λύματα)

Εγκατάσταση ειδών κρουνοποιϊας

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης-Φορητοί 

πυροσβεστήρες

Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα

Εξωτερικά Δίκτυα

Λεβητοστάσια



Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

1Η Hellas Environment, 

παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες  συμβούλου σε 

θέματα περιβάλλοντος από 

ειδικευμένους συνεργάτες, με 

λεπτομερή εξέταση όλων των 

παραμέτρων έχοντας ως 

στόχο την βέλτιστη 

τεχνοοικονομική λύση. 

Περιβαλλοντικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 

 Τεχνικές Μελέτες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης σε 

ΟΤΑ

Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων για την 

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων



Ευχαριστούμε!

Water, Sewage & 

Environmental Services

www.hellas-environment.com

Διευ: Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα 11635

Τηλ: +30 210 7209612

Fax: +30 210 7209619

Email: contact@hellas-environment.com

http://www.hellas-environment.com/

