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Έχεις και εσύ ένα

δίπλα σου!

Το Green Mission είναι µία περιβαλλοντική 
δράση δεκάδων επιχειρήσεων, από διάφορους 
επιχειρηµατικούς κλάδους, που πιστεύουν πως
ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης είναι εφικτός και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που µπορούν να επιτευχθούν 
θα βοηθήσουν στη µείωση της µόλυνσης.
Τα µέλη του Green Mission δεσµεύονται για τη 
σωστή ανακύκλωση του αποβλήτου µπαταρίας 
µολύβδου - οξέος.

powered by

Τι είναι το 
Αποστολή µας:
ο σωστός τρόπος
ανακύκλωσης µπαταριών
µολύβδου - οξέoς.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΩΣΤΑ
ΤΗΝ  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ
που στηρίζουν την αποστολή µας!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ
σε όλη την Ελλάδα το κοντινότερο

Green Spot σε επιλεγµένα
καταστήµατα των

παραπάνω εταιρειών

Έχεις τη δύναµη
να προστατεύσεις το περιβάλλον! 

THE
GREEN



Η σωστή ανακύκλωση
των µπαταριών…

Ελαχιστοποιεί τα επικίνδυνα
απόβλητα κατά 75%!

Μειώνει τους αέριους ρύπους σε αντιστοιχία
µε  την  ετήσ ια  απορρόφηση ενός δέντρου.

75%

Προσφέρει εξοικονόµηση
ενέργειας έως 70%!

70%

=

Τα Green Spots δηµιουργήθηκαν ώστε

ΕΣΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ
την µπαταρία του αυτοκινήτου σου. 

Το Green Mission, µε την
υποστήριξη δεκάδων επιχειρήσεων,
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
όλων των µπαταριών που συλλέγονται
στα Green Spots µε γνώµονα
την προστασία του περιβάλλοντος.

Νέος προορισµός:
η σωστή ανακύκλωση
των µπαταριών οχηµάτων

Αναζήτησε το κοντινότερο Green Spot
σε όλη την Ελλάδα στο www.greenmission.gr/green-spots

Το µόνο που χρειάζεται:
Να βρεις το πλησιέστερο σε εσένα Green Spot, 
µέσα από ένα εύρος συνεργατών και να αφήσεις
την παλιά σου µπαταρία!

...σε οχήµατα

...σε UPS, συστήµατα συναγερµού & εφεδρικού φωτισµού

Πού χρησιµοποιούνται
οι µπαταρίες µολύβδου;

Τι είναι το Διαδικασία
ανακύκλωσης
µπαταριών µολύβδου

Σύγχρονη Μονάδα
Ανακύκλωσης
που χρησιµοποιεί
τεχνολογίες αιχµής

Ορθή Συλλογή,
Μεταφορά,
Aποθήκευση 

Χρησιµοποιηµένη
µπαταρία από
Oχήµατα
(ΙΧ & φορτηγά)

Με τη χρήση τεχνολογιών αιχµής,
το 95% µίας µπαταρίας µολύβδου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για τη δηµιουργία νέων προϊόντων.

Διάθεση µολύβδου
για την παραγωγή
νέων µπαταριών
& άλλων προϊόντων

Ήξερες ότι…
Ο µόλυβδος έχει την ιδιότητα να µπορεί να
ανακυκλώνεται επ’ αόριστον,
χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητά του.

95%
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