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Tel +30 210 4518200 - Fax +30 210 4539032
Website www.osra.gr

Emergency Line: +356 99 666 000
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OSRA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

OSRA GREECE LTD

H OIL SPILL RESPONSE ALLIANCE GREECE LTD (ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ), ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2011 και είναι
ένας καινούριος οργανισμός αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.
Η ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ συνεργάζεται με ένα πλήθος φορέων σε παγκόσμια κλίμακα συμπεριλαμβανομένης της SEACOR RESPONSE,
αντλώντας από την εξειδίκευση, την εμπειρία και τα αποθεματικά τους, έτσι ώστε να παράσχει επαγγελματικές υπηρεσίες
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ είναι μέλος του Ομίλου Εταιριών OSRA INTERNATIONAL με αντικείμενο την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων.
Ο Ομιλος παρέχει στα μέλη του επιχειρησιακή υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος
αναβάθμισης αποθεματικών σε περίπτωση περιστατικών ρύπανσης ευρείας κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, η ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ
έχει πρόσβαση σε πόρους από τους συνεργάτες της διεθνώς, σε τομείς εξοπλισμού, σκαφών, συμβούλων και άλλων
αποθεματικών πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης.
Η ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ λειτουργεί από τα γραφεία της στον Πειραιά και οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες καθ’όλο το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα και μπορούν άμεσα να ενεργοποιηθούν επικοινωνώντας είτε μέσω των Γραφείων στον Πειραιά στον αριθμό
+30 210 4518200, είτε μέσω του αριθμού επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης στη Μάλτα στον αριθμό +356 99 666 000.
Ικανοποιητική ποσότητα εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλασσίου ρύπανσης διατηρείται τόσο στον
λιμένα του Πειραιά, όσο και της Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευμένος και έμπειρος σύμβουλος, εξειδικευμένος σε περιστατικά
αντιμετώπισης θαλασσίου ρύπανσης, βρίσκεται μονίμως στον Πειραιά και είναι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την
εβδομάδα. Ο σύμβουλός μας θα ηγηθεί της ομάδας αντιμετώπισης θαλασσίου ρύπανσης της ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ, τα μέλη της
οποίας έχουν εκπαιδευτεί στα επίπεδα αντιμετώπισης θαλασσίου ρύπανσης 1 και 2, όπως αυτά καθορίζονται από τον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

OIL SPILL RESPONSE ALLIANCE GREECE LTD, (OSRA GREECE LTD) is a new oil spill response organisation which was
established in Greece in February 2011.
The Company is associated with a number of key global operators including SEACOR RESPONSE and draws on the
expertise, experience and resources of its partners to provide the Eastern Mediterranean with a professional oil spill
response service.
OSRA GREECE LTD, is part of the OSRA INTERNATIONAL group of oil spill response companies that provide the group
members with operational support at all levels including a system of escalation of resources in case of large incidents. This
provides OSRA GREECE LTD with access to the resources of its international partners, in terms of equipment, vessels,
consultants and other resources.
OSRA GREECE LTD operates from its own offices in Piraeus, and its services may be activated on a 24 x 7 basis either directly
through the Piraeus office on +30 21045 18200 or through the Malta Emergency Response number +356 99 666 000.
Stockpiles of equipment are held in Piraeus and at Thessaloniki. An experienced and trained oil spill response specialist is
permanently based in Piraeus and on call on a 24 x 7 basis. He will lead the OSRA Greece response team, which has been
trained to IMO levels 1 and 2
The company offers the following core services:
- Emergency Oil Spill Response Services;
- Stand by anti pollution services (on call guaranteed response services);
- Installation of pre-positioned anti pollution devices (ex cooling intakes in power stations, bunkering stations etc);
- Tank Cleaning;
- Environmental Consultancy Services including Contingency planning, Risk Assessments and Environmental Impact
Assessments;
- Training in Environmental Response Services;
We shall be pleased to discuss any other specific or specialised services required by the client.

Η ΟΣΡΑ ΕΛΛΑΣ προσφέρει τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες:
- Εκτάκτου Ανάγκης Υπηρεσίες αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων
- Υπηρεσίες επιφυλακής για την πρόληψη ρύπανσης (εγγυημένες υπηρεσίες ανταπόκρισης με άμεση κλίση)
- Εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόληψη ρύπανσης σε ηλεκτρικούς σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων κτλ.
- Καθαρισμούς δεξαμενών
- Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών περιλαμβανομένου Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης, Εκτίμηση Κινδύνου
και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Εκπαίδευση σε Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Παρακαλούμε καλέστε μας για να συζητήσουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ενδεχομένως απαιτούνται από εσάς.

