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1. Ιςτορικό  
α. Ιςτορικό Εταιρείασ 

Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ 
μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. 
 

β. Με τι αςχολοφμαςτε 
Θ AΡΒΙ Α.Ε. αποτελεί τθ μθτρικι εταιρεία του ομίλου ΑΡΒΙ, ο οποίοσ 
δραςτθριοποιείται ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ, με ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ 
των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο και αποτελείται από τρεισ κυγατρικζσ 
εταιρείεσ που αφοροφν: τθ Διαχείριςθ Ειδικϊν και Σοξικϊν Αποβλιτων (AΡΒΙ-
ΣΙΜΕΡΜΑΝ ΕΠΕ), τθν Ανακφκλωςθ Τλικϊν (Ευρωπαϊκό Κζντρο Ανακφκλωςθσ 
ΕΠΕ) και τθν αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (AΡΒΙ-ΟΛΑΡ 
ΕΠΕ.) 
Θ ΑΡΒΙ Α.Ε. επικεντρϊνεται ςε Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ και Ερευνθτικά 
Προγράμματα ςυμμετζχοντασ ςε εκνικοφσ διαγωνιςμοφσ και 
χρθματοδοτοφμενεσ από τθν ΕΕ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Επιπλζον, θ AΡΒΙ προμθκεφει ΟΣΑ και άλλουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ 
με  εξοπλιςμό για περιβαλλοντικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ανακφκλωςθ, 
κομποςτοποίθςθ, ςυμπίεςθ αποβλιτων κλπ. 
Θ ΑΡΒΙ ΑΕ ςυνεργάηεται με επιμζρουσ ι εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ 
διαφόρων τομζων και διακζτει ειδικό λογιςμικό ςε ςχζςθ με το Αποτφπωμα 
του Άνκρακα, τθν Ανάλυςθ Κφκλου Ηωισ, τθν Ανάλυςθ Κόςτουσ-Οφζλουσ κλπ. 
Θ εταιρεία αντιπροςωπεφει ςθμαντικοφσ Ευρωπαϊκοφσ Οίκουσ με μεγάλθ 
εμπειρία ςτον τομζα, ενϊ ςυνεργάηεται ςτενά με πανεπιςτιμια και 
ερευνθτικοφσ φορείσ. 
Θ εταιρεία διοργανϊνει επίςθσ επιμορφωτικά ςεμινάρια που εςτιάηουν ςτο 
περιβαλλοντικό πεδίο. 
 
 

2. τρατθγικι και Προοπτικζσ 
 
α. Προοπτικζσ 

Όραμά μασ είναι θ ΑΡΒΙ Α.Ε. να αποτελεί μια εξειδικευμζνθ εταιρεία με 
θγετικι κζςθ ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ, που κα παρζχει βιϊςιμεσ λφςεισ 
ςε όλουσ τουσ τομείσ που αναλαμβάνει. 
 

β. κοπόσ  
κοπόσ μασ είναι θ προςφορά πρακτικϊν λφςεων ςε προκλιςεισ που 
αντιμετωπίηει ο δθμόςιοσ και ο ιδιωτικόσ τομζασ ςε κζματα περιβάλλοντοσ και 
θ επίτευξθ αναπτυξιακϊν ςτόχων, παρζχοντασ ςτουσ πελάτεσ  μασ τεχνικι 
υποςτιριξθ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, ςε Εκνικό, Σοπικό και 
Περιφερειακό επίπεδο. Ζχοντασ ςαν βάςθ τθν ζννοια τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, 
επιδιϊκουμε τθ ςυνεργαςία με διεκνείσ και τοπικοφσ εταίρουσ ςε ότι αφορά 
περιβαλλοντικά κζματα και προγράμματα. 
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γ. Αξίεσ 
Θ ΑΡΒΙ Α.Ε. προςφζρει ζνα ςφνολο υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν ςε πολυεπιςτθμονικό επίπεδο με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ, τθν προςιλωςθ ςε διεκνισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, τθν προςαρμογι 
ςτισ απαιτιςεισ των πελατϊν και τθν βιωςιμότθτα ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 
 
 

δ. Πιςτοποιιςεισ  
Θ AΡΒΙ Α.Ε. ζχει κζςει ςε εφαρμογι υςτιματα Ποιότθτασ και 
Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και ζχει πιςτοποιθκεί κατά ISO 9001:2008 & ISO 
14001:2004 από ανεξάρτθτο Φορζα Πιςτοποίθςθσ και ωσ εκ τοφτου, 
ςυμμορφϊνεται με βαςικζσ αρχζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ  
παρουςιάηοντασ υποδειγματικά περιβαλλοντικά αποτελζςματα. 
 

ε. Σοποκεςία 
Σα κεντρικά γραφεία τθσ ΑΡΒΙ Α.Ε. βρίςκονται ςτθν οδό 
Μάρνθ 4, 10433 ςτον 6ο όροφο ςτο επιχειρθματικό κζντρο 
τθσ Ακινασ, κοντά ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο και 
το Ιςτορικό Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. Θ πρόςβαςθ 
είναι εφκολθ με το μετρό (5-7 λεπτά με τα πόδια) από τθν 
πλατεία Ομονοίασ ι Βικτωρίασ και με μια μεγάλθ ποικιλία 
από άλλα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. 

 
 

3. Προϊόντα και Τπθρεςίεσ  
Σο τμιμα υπθρεςιϊν αποτελείται από δφο τμιματα: 
α. Σμιμα Ερευνθτικών Προγραμμάτων  

 Μελζτεσ- Έρευνα 
o Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ 
o Σεχνικο-οικονομικζσ Μελζτεσ και Επιχειρθςιακζσ Ζρευνεσ 
o Ευρωπαϊκά Ερευνθτικά Προγράμματα 
o Οργανωτικζσ Μελζτεσ 
o Περιβαλλοντικά Επιμορφωτικά ςεμινάρια 
o υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ 

 

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
o Ευρωπαϊκά προγράμματα Management και προγράμματα ςυμμετοχισ 
o Επιςτθμονικι, τεχνικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ ςε ιδιωτικοφσ και 

δθμόςιουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκά προγράμματα 
o υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ για ευρωπαϊκά προγράμματα 
o Προϊκθςθ και ανάπτυξθ κοινϊν ςτρατθγικϊν και προγραμμάτων ςε 

διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο 
o υμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε προγράμματα που πρόκειται να 

ξεκινιςουν 
o Δραςτθριότθτεσ διάδοςθσ των εν εξελίξει ζργων 

 
   β. Σμιμα Εξοπλιςμοφ /Εγκαταςτάςεων 
Θ ΑΡΒΙ Α.Ε. παρζχει ζνα ευρφ φάςμα  τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που ςχετίηεται με τθν 
Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ. Προςφζρει ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ που καλφπτουν 
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τομείσ όπωσ θ ανακφκλωςθ, θ διαχείριςθ αποβλιτων, θ κομποςτοποίθςθ κ.λπ.  
Ενδεικτικά, θ ΑΡΒΙ Α.Ε. προςφζρει τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

 Πρζςςεσ 
o Πρζςςεσ  υμπίεςθσ Ανακυκλϊςιμων 
o Πρζςςεσ υμπίεςθσ φμμεικτων Απορριμμάτων 
o Κινθτοί υμπιεςτζσ με ενςωματωμζνο  Container “Press Container” 
o υμπλθρωματικόσ Εξοπλιςμόσ 

 Μθχανιματα Περιτφλιξθσ Μπαλϊν Απορριμμάτων 
 Μεταφορικζσ Σαινίεσ 
 Χοάνεσ Σροφοδοςίασ 
 φρμα Δεματοποίθςθσ για υμπιεςμζνα Απορρίμματα        

 Σεμαχιςτζσ 
o Σεμαχιςτζσ Ανακυκλϊςιμων 
o Σεμαχιςτζσ Ογκωδϊν Αντικειμζνων 
o Σεμαχιςτζσ  Πραςίνου 

 Εξοπλιςμόσ για ΧΤΣΑ  
o Πυρςοί Καφςθσ Βιοαερίου Τψθλισ κερμοκραςίασ 
o Πυρςοί Καφςθσ Βιοαερίου τφπου Compact 
o Eιδικοί ωλινεσ Βιοαερίου και τραγγιςμάτων 
o Ειδικζσ Κεφαλζσ Βιοαερίου 
o Παγίδεσ υμπυκνωμάτων  
o υςτιματα Γεωμεμβρανϊν 
o υςτιματα Monitoring / Eλζγχου 
o Παρελκόμενο Τλικό 

 Κομποςτοποίθςθ 
o Αερόβιεσ Μονάδεσ Κάκετθσ Κομποςτοποίθςθσ 
o Εξοπλιςμόσ Αερόβιασ / Αναερόβιασ Κομποςτοποίθςθσ 

 Κάδοι 
o Κάδοι Κομποςτοποίθςθσ 
o Κάδοι Απορριμμάτων 
o Κάδοι Ανακφκλωςθσ 

 υςτιματα Εξυγίανςθσ Νοςοκομειακών Αποβλιτων  
o υςτιματα Εξυγίανςθσ Μολυςματικϊν / Νοςοκομειακϊν 

Αποβλιτων 

 Επιμζρουσ Εξοπλιςμόσ 
o υςτιματα Κακοριςμοφ Προτεραιότθτασ 
o υςτιματα Κακαριςμοφ Ακτϊν 
o Ανοιχτά/Κλειςτά Containers 
o Kαταςτροφείσ Εγγράφων 
o Μαγνθτικοί Διαχωριςτζσ 
o Κόςκινα, Trommels 
o Clark 

 
 

4. Θυγατρικζσ Εταιρείεσ του Ομίλου ΑΡΒΙ 
α. ΑΡΒΙ-ΣΙΜΕΡΜΑΝ 

Θ  ΑΡΒΙ ΣΙΜΕΡΜΑΝ ΕΠΕ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ 
των ειδικϊν και τοξικϊν αποβλιτων, και είναι ςε κζςθ να παράςχει τθν 
απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, κατάλλθλο εξοπλιςμό, ειδικοφσ επιςτιμονεσ και 
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διακζτει προθγοφμενθ εμπειρία ςε  ότι αφορά τθν επίλυςθ των ειδικϊν 
προβλθμάτων και των επικίνδυνων αποβλιτων. Θ εταιρεία 
δραςτθριοποιείται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων, διαχείριςθ οικιακϊν 
αποβλιτων και ανακφκλωςθ 

 Μελζτθ, καταςκευι και λειτουργία εγκαταςτάςεων που ςχετίηονται 
με τα επικίνδυνα απόβλθτα και ςτθν επεξεργαςία αςτικϊν 
αποβλιτων 

 Κακαριςμό και αποκατάςταςθ μολυςμζνων περιοχϊν 

 Προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων. 

Σο επιςτθμονικό προςωπικό τθσ εταιρείασ αποτελείται από ζμπειρα ςτελζχθ 
που ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και ςε τομείσ 
προςταςίασ περιβάλλοντοσ. 
Θ εταιρεία εφαρμόηει εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία θ οποία υποςτθρίηεται από 
τθν εμπειρία των ιδρυτικϊν εταίρων τθσ και ζχει ζτςι αποκτιςει 
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν αγορά. 
 

β. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
Σο Ευρωπαϊκό Κζντρο Ανακφκλωςθσ ΕΠΕ (EΚΑ) το οποίο δραςτθριοποιείται 
ςτον τομζα των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, παρζχει υπθρεςίεσ διαχείριςθσ, 
όπωσ ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Σο 
ΕΚΑ εφαρμόηει  προγράμματα ανακφκλωςθσ για γνωςτοφσ Ελλθνικοφσ 
οργανιςμοφσ όπωσ Σράπεηεσ και Ναυτιλιακζσ Επιχειριςεισ. Χρθςιμοποιεί 
ειδικό εξοπλιςμό όπωσ ελαφρφσ κάδουσ καταςκευαςμζνουσ από 
ανακυκλωμζνο χαρτί και αναλαμβάνει το ζργο τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ 
των υλικϊν που ςυλλζγονται. 

  
 

 γ. AΡΒΙ-ΟΛΑΡ 
Θ ΑΡΒΙ-ΟΛΑΡ δραςτθριοποιείται ςτο πεδίο των Φωτοβολταϊκϊν. Σα 
προϊόντα και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ καλφπτουν όλα τα 
επίπεδα του ςχεδιαςμοφ, τθσ πολεοδομικισ άδειασ και τθσ καταςκευισ 
μονάδων παραγωγισ  ενζργειασ, όπωσ θ πϊλθςθ φωτοβολταϊκϊν 
ςυςτθμάτων και ανεμογεννθτριϊν, θ ζρευνα αγοράσ ςχετικά με τθν εφρεςθ 
κατάλλθλθσ τοποκεςίασ για τθν εγκατάςταςι τουσ, τα ζργα υποδομισ, θ 
τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ, θ εφρεςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ κζςθσ 
για τθ λειτουργία, θ θλεκτρικι ςφνδεςθ με το δίκτυο,  μακροχρόνια 
ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ. 
Θ AΡΒΙ-SOLAR ζχοντασ ωσ βάςθ το ςεβαςμό προσ το περιβάλλον και τθν 
ικανοποίθςθ του πελάτθ, ειςάγει ποιοτικά προϊόντα διεκνϊν οίκων με 
μεγάλθ εμπειρία ςτον φωτοβολταϊκό τομζα. Εκτόσ των άλλων, ςτόχοσ τθσ 
εταιρείασ είναι θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των οικιακϊν και εμπορικϊν 
πελατϊν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ  των κινιτρων που ζχουν ανακοινωκεί ι 
πρόκειται να ειςαχκοφν ςτθν αγορά των φωτοβολταϊκϊν. 
Σα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςυμπεριλαμβάνουν το 
ςχεδιαςμό και τθν εγκατάςταςθ των φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ: 

 Ζρευνα αγοράσ για κατάλλθλο ςθμείο τοποκζτθςθσ 
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  Σεχνικζσ και οικονομικζσ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 

  Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ με βάςθ το μζγεκοσ και τθ μορφολογία τθσ 
περιοχισ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ 

 Διαδικαςίεσ για τθ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ (για ζργα ιςχφοσ 
λιγότερο από 500kWp και μικρϊν θλιακϊν οικιακϊν ςυςτθμάτων 
μζχρι 10 kWp) 

 Διαδικαςίεσ για τθ λιψθ άδειασ παραγωγισ (για ζργα ιςχφοσ άνω 
των 1.000kWp) 

 Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων (για ζργα ιςχφοσ άνω των 500kWp 
ι απαλλαγι) 

 Άδειεσ από τισ πολεοδομικζσ αρχζσ (όταν απαιτείται) 

 Προμικεια όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ 

 Ζργα υποδομισ (χωματουργικά, περιφράξεισ, κλπ) 

 υναρμολόγθςθ και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ από ειδικευμζνο 
προςωπικό 

 Αποτελεςματικι εκκίνθςθ λειτουργίασ από ζμπειρουσ μθχανικοφσ 

 φνδεςθ με χαμθλι ι μζςθ τάςθ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ 

 φμβαςθ για τθν πϊλθςθ ρεφματοσ με το Ελλθνικό φςτθμα 
Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΜΘΕ) ι με τθ ΔΕΘ 

 Λειτουργία των εγγυιςεων μακροπρόκεςμθσ διαχείριςθσ και 
τεχνικισ υποςτιριξθσ 

 
 

 

5.  τοιχεία επικοινωνίασ  
 Διεφκυνςθ Κεντρικϊν Γραφείων: Μάρνθ 4, 10433 
 Σθλ: +30 - 2108232703 
 Φαξ: +30- 2108232045 
 Email: info@arvis.gr  
 Ιςτοςελίδα: www.arvis.gr  
 ΑΦΜ:  EL- 095702124 
 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟΤ 

ΑΘΘΝΩΝ ΕΒΕΑ: 7262 (θμερομθνία εγγραφισ  02/08/2000) 
 PIC No:  957658303 

 
 
 
 
 
 

ασ ευχαριςτοφμε για το χρόνο που διακζςατε για τθν ανάγνωςθ του 
προφίλ τθσ εταιρείασ μασ. Εάν υπάρχουν οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι 

ςχόλια, μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ. 
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