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About us

Η εταιρία MEGADIVE εδρεύει στον Πειραιά και παρέχει καταδυτικές, εμπορικές, υπηρεσίες.
Η εταιρία ιδρύθηκε με στόχο να παρέχει υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσίες στη ναυτιλιακή και υπεράκτια βιομηχανία.
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και η ασφάλεια του προσωπικού μας, αποτελούν δέσμευση για
εμάς. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας λειτουργεί στο
πλαίσιο Συστήματος Διαχείρισης QHSE (Ποιότητα, Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον) και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008.
Το όραμα της MEGADIVE είναι να καταστεί ένας από τους σημαντικότερους πάροχους τόσο υποβρυχίων υπηρεσιών, όσο και
υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επένδυσης
σε εκπαιδευμένο προσωπικό και άκρως εξειδικευμένο εξοπλισμό.

MEGADIVE is a company based in Piraeus, Greece, which provides commercial diving services.
MEGADIVE was established to provide high quality underwater services to the shipping and offshore industry. The importance of
quality in the provision of our services to our clients and the safety to our personnel cannot be overstressed: our commitment to optimising quality and safety is paramount. Therefore, our company operates under a QHSE (Quality, Health, Safety and Environmental)
Management System and is certified with ISO 9001:2008 Quality Management System.
MEGADIVE’s vision is to become one of the major providers of both underwater operations and services as well as training activities.
This is being achieved through continuous investment in personnel and its training and in highly specialised equipment.
MEGADIVE is contactable on a 24 hours basis, 365 days a year, and can efficiently respond under emergency conditions by rapidly
deploying its personnel and equipment all over the world.

Η εταιρία MEGADIVE δραστηριοποιείται 24 ώρες το 24 ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, και μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε
όποια έκτακτη ανάγκη, αναπτύσσωντας άμεσα, προσωπικό και εξοπλισμό, σε όλο τον κόσμο.
Υπηρεσίες
Η MEGADIVE μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο εύρος οικονομικών και υψηλής ποιότητος υποβρυχίων υπηρεσιών, σύμφωνα
πάντα με τις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων.
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν εκτός των άλλων:
• Υποβρύχιες Επιθεωρήσεις με CCTV σύστημα, εγκεκριμένο από τον IACS
• Υποβρύχιες Συγκολλήσεις (ANSI/AWS D3.6M:2010-CLASS B) WPQ με πιστοποίηση Lloyd’s
• Παχυμετρήσεις Ελασμάτων
• Καθαρισμός Υφάλων
• Καθαρισμός/ Γυαλισμα/Επισκευή Έλικας
• Στεγανοποιήσεις
• Επισκευές Πηδαλίων
• Υπηρεσίες Διάσωσης Πλοίων
• Επισκευές Stern tubes
• Υποθαλάσσιες έρευνες για χαμένα αντικείμενα
• Κατασκευές Λιμανιού
Πιστοποιήσεις
Η MEGADIVE είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - και μπορεί να εγγυηθεί
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.
Η MEGADIVE δεσμεύεται να διατηρεί τις εξαιρετικές της επιδόσεις στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας, υγιεινής & ασφάλειας
προσωπικού, και προστασίας του περιβάλλοντος.
Η συνεχής βελτίωση είναι για εμάς αξία.
Οι δύτες μας είναι πιστοποιημένοι απο τον IMCA (International Maritime Contractors Association) και με πολλά χρόνια εμπειρίας
στον τομέα τους
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Services
MEGADIVE is capable of performing a wide variety of high quality and cost effective underwater services, always in accordance with
the client’s needs and the requirements of major classification societies.
These services include the following:
• In-water surveys with surface supplied CCTV System, approved by IACS
• Wet Welding under (ANSI/AWS D3.6M:2010-CLASS B) WPQ Certified by Lloyd’s Register
• Ultrasonic Thickness Measurement
• U/W Hull Cleaning
• Propeller Diamond Polishing
• Waterproofing
• Rudder repairs
• Salvage services
• Stern tube repairs
• Propeller / Thruster repairs
• Underwater Research for lost objects
• Harbour Constructions
Certification
MEGADIVE is certified in accordance with the standards of ISO 9001:2008 Quality Management System and can guarantee high quality
services to its clients.
MEGADIVE is fully committed to maintaining its excellent record of performance at the highest Quality, Health, Safety and
Environmental standards and to continuously improving its maintenance of the QHSE culture.
Our divers are IMCA certified, highly specialised and with many years experience.

