
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία Integrated Planning Permitting & Control (IPPC) εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλων 

μηχανικών στον κλάδο της μεταποίησης. 

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και τους βοηθάμε να ανταπεξέρχονται στις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις, να 

βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους και να τις καθιστούν ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 

Εξειδικευόμαστε στις διεργασίες μεταποίησης και τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα που προκύπτουν από 

αυτές.  

Διασφαλίζουμε την ποιότητα της εργασίας μας εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες ποιότητας. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι 

και λογοδοτούμε για την εργασία μας. 

Επενδύουμε στο μέλλον υιοθετώντας κουλτούρα έρευνας & ανάπτυξης. Προωθούμε την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

παροχής υπηρεσιών. 

  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

 Αδειοδότηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών 

 Διαχείριση στερεών και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 

 Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

 Κλιματικές αλλαγές και εμπορία ρύπων 

 Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικοοικονομικές μελέτες νέων επενδύσεων 

 Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιθεωρήσεις 

 Περιβαλλοντικές αναφορές  

 Ενημέρωση και εκπαίδευση 



       

 
 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται κυρίως στον κόσμο της μεταποίησης. Συνεργαζόμαστε με μεταποιητικές 

επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή ενεργειακή διαχείριση πρέπει να 

αποτελούν εγγενείς ιδιότητες της λειτουργίας τους.  

Συνεργαζόμαστε με επενδυτές που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στον κυκεώνα των διαδικασιών αδειοδότησης και 

παράλληλα να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση 

«με το κλειδί στο χέρι» για μικρές και μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, της παραγωγής ενέργειας, της 

διαχείρισης νερού και της διαχείρισης αποβλήτων. 

Συνεργαζόμαστε με επενδυτές που ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως τα 

δικαιώματα ρύπων και τα παράγωγά τους. 

Δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ διαφορετικών κλάδων της μεταποίησης εφαρμόζοντας στην πράξη την βιομηχανική 

οικολογία στη διαχείριση αποβλήτων. 

 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Δεσμευόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας είναι σύμφωνες με την νομοθεσία. Σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη την 

κοινωνία και προσπαθούμε να γεφυρώσουμε διαφορετικές, πολλές φορές, απόψεις, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο 

δυνατό αποτέλεσμα τόσο για τον πελάτη μας όσο και για τον κοινωνικό περίγυρο 

Επιδιώκουμε οι μελέτες μας να οδηγούν στην επίλυση περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων. Έχουμε 

βοηθήσει να εξευρεθούν λύσεις που μείωσαν σημαντικά τα εκπεμπόμενα ρυπαντικά φορτία κάποιων βιομηχανιών, 

αύξησαν τη χρήση ΑΠΕ στο μίγμα καυσίμων τους και εξορθολόγησαν τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Επίσης, 

έχουμε αναπτύξει διαδικασίες για την ορθολογική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ειλικρινή 

αναφορά τους στις αρμόδιες αρχές και τη δημοσιοποίησή τους στην κοινωνία. 

 

 

 

Η IPPC  ακολουθεί πολιτική εχεμύθειας όσον αφορά τα ονόματα των ιδιωτών πελατών και τα έργα που έχει 

υλοποιήσει γι’ αυτούς. Για το λόγο αυτό δεν αναφέρουμε συγκεκριμένους βιομηχανικούς ομίλους και εγκαταστάσεις 

με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα έργα που 

έχουμε υλοποιήσει και την εμπειρία μας  

 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

 

        Integrated Planning Permitting & Control 

        Αποστόλη 58, 34100 Χαλκίδα 

        Τηλ. 22210 25314, Fax. 22210 25790 

        Email: info@ippc.gr  

        Url: www.ippc.gr  
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