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Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α . Ε .

 Φροντίστε να κλείνετε τις λάμπες εσωτερικού φωτισμού όταν δεν είστε στο χώρο.
 Όταν φεύγετε, στο τέλος της βάρδιας, από το γραφείο
βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον
Η/Υ, τις λάμπες
εσωτερικού φωτισμού, τα κλιματιστικά και κάθε άλλη
ηλεκτρική συσκευή.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 Σβήνετε την μηχανή του οχήματος ή του μηχανήματος
όταν δεν χρησιμοποιείται.
 Κατά την φορτοεκφόρτωση στερεών χύμα φορτίων με
αρπάγη, κλείνετε καλά την αρπάγη κατά την μετακίνηση και να την ανοίγετε χαμηλά πάνω από το σωρό.
 Φροντίστε να μην υπάρχει διασπορά του φορτίου γύρω
από τα φορτηγά.
 Φροντίστε να μην φορτώνετε τα φορτηγά με στερεά
χύμα φορτία πάνω από το ύψος της καρότσας. Τα ανωτέρω φορτηγά στους χώρους της ΟΛΘ ΑΕ κινούνται
πάντα σκεπασμένα.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τ.Θ. 10467, Τ.Κ. 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 593118, 2310 593121
Fax: 2310 510500
E-mail: secretariat@thpa.gr
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 Αποφύγετε τις άσκοπες εκτυπώσεις.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2011

 Φροντίστε για την συλλογή όλων των ανακυκλώσιμων
υλικών και την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους
κάδους.
 Όταν φεύγετε στο τέλος της βάρδιας από το συνεργείο,
βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει λαμπτήρες φωτισμού,
μηχανήματα, εστίες θέρμανσης-ψύξης κλπ.
 Όταν τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να
διακόπτεται άμεσα η λειτουργία τους.
 Περιορίστε κατά το δυνατό τη χρήση και τις διαρροές
χημικών ουσιών, λιπαντικών κ.α. Απαγορεύεται η εκροή τους στα φρεάτια. ομβρίων.

Το περιβάλλον και η πόλη στο
επίκεντρο
Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λ ΙΜΕΝΟΣ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΘ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2011

Η ΟΛΘ Α.Ε. πιστή στο στόχο της για
προστασία του περιβάλλοντος προς
όφελος των κατοίκων της Θεσσαλονίκης
αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, για
μία ακόμη χρονιά εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατά το 2011, η ΟΛΘ Α.Ε. σε συνεργασία
με πιστοποιημένους φορείς παρέδωσε
προς ανακύκλωση τα εξής:

Επιπρόσθετα συνεχίζοντας την υλοποίηση των δέκα στρατηγικών σημείων με
στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της εταιρείας, η ΟΛΘ
Α.Ε. ανέπτυξε με ιδία μέσα και σχέδια,
σύστημα καταιονισμού των χύδην ξηρών
φορτίων για την μείωση των φορτίων
σκόνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η προμήθεια εξειδικευμένου
μηχανολογικού εξοπλισμού.

 700 κιλά μπαταρίες μολύβδου

Η ΟΛΘ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί σε ισχύ το πιστοποιητικό ECOPORTS από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων,
όντας ένα από τα πρώτα λιμάνια στην
Ευρώπη που πιστοποιήθηκαν με το συγκεκριμένο πρότυπο.

 400 κιλά γυαλί

Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
να καταστεί ένα πραγματικά «πράσινο» λιμάνι.

Συνθετικά έλαια μηχανών, βάρους
8600 κιλών.
 200 κιλά μπαταρίες διαφόρων τύπων
 216, 9 τόνους ξύλινων συσκευασιών
 139,9 τόνους μεταλλικών συσκευασιών
 74 τόνους ελαστικών
 2018,4 τόνους σιδηρούχων μετάλλων
 1700 κιλά καλώδια
 3200 κιλά χαρτί

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εκτός από την ανακύκλωση , η ΟΛΘ Α.Ε. προχώρησε σε μία σειρά έργων τα οποία συμβάλλουν στην
καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Πλέον λειτουργεί στους χώρους του λιμένα σύστημα
καταιονισμού των χύδην φορτίων στους προβλήτες
5 και 6. Το σύστημα έχει ως στόχο την καταστολή
της σκόνης που δημιουργείται από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Ήδη το σύστημα έχει αποδώσει τα
μέγιστα έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην μείωση
του φόρτου σκόνης στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα
αποτελείται από ειδικούς εκτοξευτήρες νερού κατάλληλα τοποθετημένους σε επιλεγμένες θέσεις ώστε
να καλύπτεται πλήρως η επιλεγμένη περιοχή. Οι
εκτοξευτήρες λειτουργούν προγραμματισμένα, σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες της περιοχής και
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η
τροφοδοσία γίνεται από το υδραυλικό δίκτυο του
λιμένα και οι θέσεις είναι σταθερές και κατάλληλα
διαμορφωμένες . Επικουρικά προς το σταθερό σύστημα καταιονισμού η ΟΛΘ Α.Ε. προχώρησε στην
προμήθεια ειδικού οχήματος κατάβρεξης των φορτίων καθώς και στην προμήθεια σαρώθρων.

