
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

Μαρούσι, 08/06/2018 

EKO Green Spots - Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 2018 (30 Μαΐου - 5 Ιουνίου), η  EKO - μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - 

συνεχίζοντας τις δράσεις στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει στην ενέργεια “Green 

Mission” με στόχο την βελτίωση του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του τελικού καταναλωτή 

για θέματα Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Η  ΕΚΟ, από την 1η Ιουνίου 2018, παραλαμβάνει σε επιλεγμένα πρατήρια του δικτύου της σε όλη την 

Ελλάδα, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα. Η ορθή διαδικασία 

συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωσή τους, επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών σε ποσοστό 95%, 

προσεγγίζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται σε αυτές, όχι 

μόνο δεν απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ως χρήσιμη 

πρώτη ύλη. Η δράση υλοποιείται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας, τα πρατήρια 

καυσίμων της ΕΚΟ επιβραβεύουν τους οδηγούς που θα επιλέξουν την ορθή και υπεύθυνη 

περιβαλλοντικά ανακύκλωση της μπαταρίας του αυτοκινήτου τους, με μια δωροεπιταγή καυσίμων 

αξίας €5. Με αυτόν τον τρόπο, θα συνεισφέρουν σημαντικά και ουσιαστικά στην επίτευξη του Στόχου 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (SDG 12 – 12.5 ουσιαστική 

μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης) όσο και του Στόχου για το Καθαρό Νερό (SDG 6 – 6.3 μείωση της ρύπανσης, 

ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών και υλικών). 

Τα επιλεγμένα πρατήρια – σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων, έχουν ενταχθεί 

στην περιβαλλοντική δράση “Green Mission” ως Green-Spots, και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: 

www.greenmission.gr/green-spots. 

Για την ΕΚΟ, που παραμένει συνεπής στη δέσμευση της για καινοτομία και διαφοροποίηση, η προστασία 

του Περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα. Η συμβολή των Green Spots στην ανακύκλωση αποτελεί 

ένα μεγάλο βήμα, στο δρόμο προς την κυκλική οικονομία. 

 

 


