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Η είσοδος της 10ης γενιάς του Honda Civic VTEC Turbo 
αποτέλεσε την αφορμή για τη διοργάνωση μίας σειράς 
εκδηλώσεων που στόχος τους ήταν η γνωριμία με το νέο 
μοντέλο της Honda. 

Αρχικά διοργανώθηκε Συνέδριο του Δικτύου Επισήμων Εμπόρων 
και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών με στόχο την ενημέρωση 
και εκπαίδευση των Στελεχών και Πωλητών του Δικτύου με τις 
τεχνολογικές καινοτομίες του νέου μοντέλου, την εμπορική πο-
λιτική και πολιτική After Sales αλλά και την επικοινωνιακή στρατη-
γική, που θα ακολουθήσει η εταιρεία για την επιτυχή παρουσία 
του στην Ελληνική αγορά. Στη συνέχεια οι συνεργάτες είχαν την 
ευκαιρία να οδηγήσουν το νέο Civic, να εκπαιδευτούν στις τεχνι-
κές πωλήσεων και να γνωρίσουν τα σημεία υπεροχής του νέου 

μοντέλου απέναντι 
στον ανταγωνισμό.
Εκτός από το 
Συνέδριο του Δι-
κτύου Επισήμων 
Εμπόρων, διοργα-
νώθηκε δημοσιο-
γραφική παρουσί-
αση του μοντέλου, 
κατά την οποία οι 
συντάκτες του αυ-

τοκινήτου, μέσα από μία διαδρομή 420χλμ. (Αθήνα - Καλάβρυ-
τα), είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και τις δύο εκδόσεις 
κινητήρων (1.0lt. και 1.5lt. VTEC TURBO) του νέου Civic. Μερικά 
από τα σχόλια όπως παρουσιάστηκαν στα δημοσιεύματα είναι: 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Αδελφοί Σα-
ρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε και ο συνεργάτης της, 
η διαφημιστική εταιρεία ADMINE, απέ-
σπασαν: Tο κορυφαίο βραβείο της δυνα-
μικής κατηγορίας GRAND ERMIS AWARD 
- DIGITAL για την καμπάνια του Honda 
Roadtrips - www.hondaroadtrips.gr,
1 βραβείο στην κατηγορία BRANDED 
ENTERTAINMENT & CONTENT για το 
Honda Roadtrips-www.hondaroadtrips.gr,

Το νέο Honda
Civic VTEC Turbo
στην Ελληνική αγορά

«Το νέο Honda Civic είναι το πιο πλήρες από κάθε άποψη Civic 
στην 45ετή πορεία του μοντέλου. Αν και η Honda άργησε να 
ακολουθήσει τον ανταγωνισμό στο παιχνίδι του downsizing, 
τελικά το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρίνοντας εκ 
του αποτελέσματος. Το Civic στην τελευταία του γενιά είναι πια 
μέσα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού και είναι η καλύτερη του 
ευκαιρία να αποσπάσει σε επίπεδο πωλήσεων ένα υψηλό ποσο-
στό και στη χώρα μας. Το νέο Civic, που αποτελεί την 10η γενιά 
του εμβληματικού μοντέλου της Honda, είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα της τεράστιας εξέλιξης που έχει γίνει στα μικρομεσαία 
χάτσμπακ, σε μέγεθος, λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνο-
λογία, σε βαθμό που να αποτελούν πλέον την βασική κατηγορία 
των «οικογενειακών» αυτοκινήτων. Επιτέλους το ολοκαίνουριο 
Honda Civic έφτασε στην χώρα μας, κουβαλώντας πολλές εκ-
πλήξεις, μεταξύ των οποίων είναι και η τιμή του.»

Τέλος, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. διοργάνωσε 
εκδήλωση παρουσίασης και test-drive του νέου μοντέλου σε 
στελέχη επιχειρήσεων Fleet Sales (εταιρικών πωλήσεων) γνω-
ρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων που πραγματο-
ποιείται στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου γίνεται μέσω των 
εταιρειών μακροχρόνιας μίσθωσης.

4 βραβεία στην κατηγορία DIGITAl για το 
Honda Roadtrips www.hondaroadtrips.
gr, 1 βραβείο στην κατηγορία BRANDED 
ENTERTAINMENT & CONTENT για 
το Mitsubishi L200 - Ικανό για όλα
www.ikanogiaola.gr

Επτά βραβεία
απέσπασε συνολικά

σε διάφορες κατηγορίες
των ERMIS AWARD
η εταιρεία Αδελφοί

Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.
για διαφημιστικές

καμπάνιες της Honda Moto
και της Mitsubishi

Motors στην Ελλάδος.

για καμπάνιες της Honda Moto & της Mitsubishi Motors
βραβεία ERMIS



Συνέδριο εξουσιοδοτημένων 
συνεργείων VOLVO PENTA

Η πορεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανταλλακτικών της 
ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων  VOLVO PENTA, τα οποία 
εκτός από τις μηχανές θαλάσσης, επεκτείνονται σε προϊόντα 
βιομηχανικής χρήσης, όπως κινητήρες ειδικών μηχανημάτων 
έργων και γεννητριών, ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά 
τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου και τεχνικής εκπαίδευσης 
που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη 
Α.Ε.Β.Μ.Ε., Επίσημος Εισαγωγέας-Διανομέας των προϊόντων 
της VOLVO PENTA στην Ελλάδα. 

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη κ. 
Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης στην εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε: 
«Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρε-
σιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας αλλά και η δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Συνεργάτες μας. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση της εικόνας των Συ-
νεργατών μας, την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, τη βελτίωση 
της τεχνικής τους κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμά-
των αλλά και τη χρήση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και 

ανταλλακτικών της VOLVO PENTA.» Τα βραβεία που απονεμήθη-
καν είναι: Μεγαλύτερου Όγκου Πωλήσεων Ανταλλακτικών 2016, 
απονεμήθηκε στο συνεργείο της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕ-
ΒΜΕ, Υψηλότερου Ποσοστού Αύξησης Πωλήσεων 2016 vs 2015, 
απονεμήθηκε στην εταιρεία  Π. Ρενιέρης & ΣΙΑ Ο.Ε., Υψηλότερου 
Ποσοστού Αύξησης Πωλήσεων 2016 vs 2015, απονεμήθηκε στην 
εταιρεία Agmar Marine AΕ, Υψηλότερου Ποσοστού Αύξησης Πω-
λήσεων 2016 vs 2015, απονεμήθηκε στην εταιρεία Στιβαχτής Χα-
ράλαμπος, Υψηλότερης Απόδοσης στην Αξιολόγηση DOS 2016, 
απονεμήθηκε στην εταιρεία Π. Ρενιέρης & ΣΙΑ Ο.Ε., Υψηλότερης 
Απόδοσης στην Αξιολόγηση DOS 2016, απονεμήθηκε στην εται-
ρεία Κ.ΜΑΝΤΑΛΑΣ-Ε.ΓΑΚΗ ΙΚΕ-Μ.Κ.MARINE SERVICE IKE, Πλη-
ρέστερων και πιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων 2016, απονε-
μήθηκε στην εταιρεία Βαρβαρέσος Ν. Χαράλαμπος, Υψηλότερου 
Ποσοστού Επίτευξης Ανακλήσεων 2016, απονεμήθηκε στο συ-
νεργείο της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης απαντήθηκαν όλες οι ερω-
τήσεις των σπουδαστών με αποτέλεσμα να κατανοήσουν όσο το 
δυνατό καλύτερα τα πρότυπα λειτουργίας ενός σύγχρονου εξου-
σιοδοτημένου επισκευαστή.
Η επίσκεψη αυτή ανήκει στο πλαίσιο της συνεργασίας των εταιρει-
ών του Ομίλου με όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα κατάρτι-
σης. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 30 σπουδαστές έχουν πραγ-
ματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση στην ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. και 
στην ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ομάδες είναι οι “Double Chris Team” με αναβάτες τους: 
Χρήστο Δρασκίδη και Χρήστο Μπόσμο και η ομάδα “Παππούδες” 
με αναβάτες τους: Αλέξανδρο Κολιό και Θανάση Τσιπρόπουλο.

Σκοπός του Honda Adventure Camp ήταν να υποδεχτεί και να 
εκπαιδεύσει τις 15 ομάδες (30 αναβάτες) που επιλέχθηκαν κατά 
τη 2η φάση του διαγωνισμού Honda Roadtrips 2017, προκει-
μένου να επιλεγούν τελικά οι 2 ομάδες (4 αναβάτες), που θα 
οδηγήσουν 4 μοτοσυκλέτες X-ADV στο φετινό ταξίδι του Honda 
Roadtrips 2017, που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Ιταλία: 
https://www.hondaroadtrips.gr/

Επιλογή των 4 αναβατών
του Honda Roadtrips 2017 μέσα από
Honda Adventure Camp

Κατά τη διάρκεια του Honda Adventure Camp οι 15 ομάδες
(30 αναβάτες) που συμμετείχαν υποβλήθηκαν στα παρακάτω τεστ:
• Οδηγικές ικανότητες στην άσφαλτο
• Τεστ Φυσικής Αγωγής
• Team spirit Test
 Παράλληλα ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν τις πρώτες 
βοήθειες από μέλη του Ερυθρού Σταυρού, απέκτησαν γνώσεις 
ιταλικών, γνώσεις για τη σωστή προετοιμασία της μοτοσυκλέτας 
για ένα ταξίδι και γνώσεις για τις τεχνολογίες που έχει αναπτύξει 
η Honda στις μοτοσυκλέτες. Για το 2017 σύντροφος των 4 αναβα-
τών θα είναι η νέα Honda X-ADV.

Αναδείχθηκαν οι 2 ομάδες (4 αναβάτες)
που συμμετείχαν με X-ADV στο Honda Roadtrips 2017 μετά
από τη δοκιμασία όλων των ομάδων στο Honda Adventure Camp,
που διοργανώθηκε στην πίστα καρτ του Αγίου Κοσμά 
το Σαββατοκύριακο 24-25 Ιουνίου 2017 (τη στιγμή που 
τυπώνεται το έντυπο το HondaRoadtrips 2017 έχει ξεκινήσει).

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ Αιγάλεω συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτές τους κ. Ιωάννη Κωλούτσο και κ.Παναγιώτη Σαραντόπουλο 
επισκέφθηκαν το συνεργείο και το φανοβαφείο της εταιρείας
προκειμένου να ενημερωθούν πάνω σε μία σειρά θεμάτων που
αφορούν στις σπουδές τους.

Επίσκεψη σπουδαστών στο συνεργείο και φανοβαφείο



Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος
με Honda Africa Twin
στο Nordkapp
Ο Έλληνας ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος, προσκεκλη-
μένος της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., συμμε-
τείχε στην πρώτη αποστολή Adventure Road που διοργά-
νωσε η Honda Motors Europe, μία  συναρπαστική διαδρομή 
3,570χλμ από το Όσλο της Νορβηγίας μέχρι το Βόρειο Ακρω-
τήρι οδηγώντας Honda CRF1000L Africa Twin. 

Στην 1η αποστολή Adventure Roads της Honda συμμετείχε 
μία ομάδα από 40 λάτρεις της μοτοσυκλέτας με μεγάλη επιρ-
ροή - bloggers, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της βιομηχα-
νίας. Το ταξίδι των 3.570 χιλιομέτρων πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα 26 Ιουνίου - 3 Ιουλίου. 

Με την επιστροφή του από το Όσλο ο Γιώργος Πυρπασόπουλος 
μας μεταφέρει μερικές από τις εμπειρίες του: «Το άψογα ορ-
γανωμένο ταξίδι που ετοίμασε η Honda για τις σαράντα Africa 
Twin, με ετερόκλητους αναβάτες ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία.
Η εμπειρία μου με την Africa Twin ήταν μοναδική, καθώς πι-
στεύω ότι είναι μία από τις πιο ασφαλείς και φιλικές μοτοσυκλέ-
τες, με εξαιρετική προστασία από τον αέρα, πολύ γκάζι -για τα 
δικά μου δεδομένα- και πολύ ξεκούραστη ακόμη και μετά από 
πολλές ώρες οδήγησης. Απ’ όλο το ταξίδι είναι δύσκολο να ξε-
χωρίσω ένα πράγμα, ωστόσο μένει μία χαρακτηριστική γεύση, 
μία απόχρωση. Είναι αυτό το πράσινο τοπίο, οι άπειρες λίμνες 
που περνάς και βλέπεις τον ορίζοντα διπλό, να συνεχίζει προς 
τα κάτω σ’ ένα τέλειο αντίγραφο. Κι έπειτα είναι και η στιγμή 
που φτάνεις στο Nordkapp, αυτή η αίσθηση της ολοκλήρωσης. 
Εκείνη τη στιγμή όλα τα χιλιόμετρα που διένυσες μετουσιώνο-
νται σε ένα χειροπιαστό πράγμα, αγγίζεις το μνημείο στην άκρη 
και νιώθεις τον δρόμο που διέσχισες για να φτάσεις εκεί. Είναι 
από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές.»

Λεπτομέρειες για την 1η αποστολή μπορείτε να βρείτε στο: 
http://www.honda.co.uk/motorcycles/ride-with-us/adventure-
roads/start-the-adventure.html

Νέες συνεργασίες
για τη Sigma Bulgaria

Η θυγατρική του Ομίλου Σαρακάκη 
στην Βουλγαρία, Sigma Bulgaria 
AD, ιδρύθηκε το 2005 και από το 
2007 είναι ο αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος της VOLVO Construction 
Equipment για την χώρα.

Τα τελευταία 3 χρόνια η Sigma αναδι-
αρθρώνοντας την στρατηγική πωλή-
σεων και την εταιρεία, καταφέρε να 
γίνει μία από της μεγαλύτερες εται-
ρείες επαγγελματικών μηχανημάτων 
στη Βουλγαρία. Πιστή στο όραμα του 
Ομίλου, να αποτελούμε την πρώτη 
επιλογή των πελατών μας προσφέρο-

ντας «Ξεχωριστή Εμπειρία» σε προϊόντα και υπηρεσίες, η Sigma 
το 2017 ξεκίνησε αποκλειστικές συνεργασίες με καινούργιους κα-
τασκευαστές επαγγελματικών μηχανημάτων για την Βουλγαρία. 
Οι καινουργίες συνεργασίες περιλαμβάνουν τους εξής κατασκευ-
αστές: MITSUBISHI – UNICARRIERS Forklifts, o 3ος μεγαλύτερος 
κατασκευαστικός όμιλος ανυψωτικών μηχανημάτων στον κόσμο, 
KAESER Mobile Compressors, μία από τις 3 μεγαλύτερες εται-
ρείες παγκοσμίως σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα, FARESIN 
Telehandlers, μία από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης 
σε φορτωτικά μηχανήματα γεωργικών εφαρμογών, SBM – MFL 
GROUP, ένας απο τους μεγαλύτερος κατασκευστές της Δυτικής 
Ευρώπης σε μηχανήματα θράυσης λατομείων.   
Στόχος της Sigma είναι να μετατραπεί σε έναν προμηθευτή που 
θα διαθέτει στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις (όλων των τύπων 
μηχανές, service και αναλώσιμα) για τις περισσότερες εφαρμο-
γές επαγγελματικών μηχανήματων. Μέσα στα άμεσα σχέδια του 
Ομίλου, είναι η περαιτέρω σύναψη συνεργασιών με κορυφαίους 
κατασκευαστές επαγγελματικών μηχανημάτων.

Δυναμικό παρόν έδωσε η ομάδα
Handball γυναικών Honda Πανόραμα

στο περίπτερο της Honda Moto κατά τη διάρκεια
της έκθεσης Scooter Moto Festival που διοργανώθηκε 

στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. στη Θεσσαλονίκη. 

Οι αθλήτριες της ομάδας «Honda Πανόραμα», επισκέφθη-
καν το περίπτερο της Honda, έμειναν εντυπωσιασμένες  
τόσο από τη μοτοσυκλέτα του Honda RC213V του Παγκό-
σμιου Πρωταθλητή Marc Marquez που κοσμούσε το περί-
πτερο της εταιρείας, όσο και από το μεγάλο αριθμό μοντέ-
λων Honda σε όλες τις κατηγορίες.
Η ομάδα Handball γυναικών «Honda Πανόραμα» στην αγωνι-
στική σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α1 
κατηγορία Handball γυναικών και μετά από μία πετυχημένη 
αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στην 5η θέση ενώ για πρώτη 
φορά συμμετείχε και σε αγώνες του Ελληνικού Final Four.



Σε μια εποχή εντεινόμενου ανταγωνισμού και ολοένα αυξα-
νόμενων προκλήσεων στο ευρύτερο Οικονομικό και Κοινωνι-
κό περιβάλλον, κερδίζουν έδαφος οι επιχειρήσεις οι οποίες 
καταφέρνουν να εστιάσουν αποτελεσματικά στον πελάτη και 
ν’ ανταποκριθούν με ταχύτητα στις απαιτήσεις του, δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες μέσα στην κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρα-
κάκη έλαβε την απόφαση να προχωρήσει από 1/5/2017 σε μια 
νέα Οργανωτική Δομή, η οποία υπερτερεί σε ταχύτητα λήψης 
αποφάσεων έναντι της προηγούμενης και δίνει την ευκαιρία σε 
αρκετούς συναδέλφους μας να εξελιχθούν, αναλαμβάνοντας 
υψηλότερες ή πιο διευρυμένες θέσεις μέσα στη νέα Οργάνωση.
Στην προηγούμενη Οργανωτική Δομή τα τμήματα που διαχει-
ρίζονταν την εισαγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων 
αυτοκίνησης, επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων ήταν 
διαχωρισμένα με βάση τη λειτουργία τους, σε δύο Διευθύνσεις, 
την Εμπορική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Υπηρεσιών After 
Sales & Λιανικών Πωλήσεων. Στη νέα Οργανωτική Δομή καταρ-

γήθηκε ο λειτουργικός αυτός διαχωρισμός και δημιουργήθηκαν 
δύο νέες καθετοποιημένες Επιχειρησιακές Μονάδες, οι οποίες 
διαφοροποιούνται με βάση την προϊοντική κατηγορία. 
Η πρώτη Μονάδα περιλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
του Kαταναλωτικού κλάδου του Ομίλου μας (Car, Moto, Honda 
Marine-Power Products-Engines, Sigma Motion), φέρει τον τίτλο 
Automotive Consumer Solutions (ACS) και  έχει επικεφαλής τον 
κ. Δημήτρη Γαγάνη. Η δεύτερη Μονάδα περιλαμβάνει τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες του Επαγγελματικού κλάδου του Ομίλου 
μας (Trucks, Buses, Construction Equipment, Volvo Penta, Power 
Generators), φέρει τον τίτλο Commercial Vehicles and Machinery 
(CVM) και έχει επικεφαλής τον κ. Φίλιππο Μενάγια.

Οι συνάδελφοι οι οποίοι προήχθησαν σε υψηλότερες θέσεις 
ή διεύρυναν σημαντικά τα καθήκοντά τους με αφορμή τη στε-
λέχωση της νέας Οργάνωσης είναι οι κ.κ. Φίλιππος Μενάγιας 
(Business Unit Director CVM), Δημοσθένης Μπούρας (Επικεφα-
λής Οκονομικής Διεύθυνσης, Logistics και Inventory Control), 
Ευθύμης Γαγάνης (AfterSales Manager ACS), Βασίλης Δαμιανός 
(Sales Manager Volvo CV Division), Μαρία Δρούζα (Technical 
Supervisor CVM) και Αρτέμης Κώτσιρας (Parts Supervisor CVM).
Τα πρώτα μηνύματα από την αναδιοργάνωση είναι θετικά, 
πράγμα που μας δίνει κουράγιο και αισιοδοξία για την επίτευξη 
των στόχων μας το 2017.
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35 αθλητές συνάδελφοι μας συμμετείχαν ανάλογα με τις δυ-
νατότητές τους και στα 3 αθλήματα της ημέρας, τον Ημιμα-
ραθώνιο Δρόμο και στους αγώνες Δρόμου 5χλμ και 3χλμ. Σε 
μία εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε από την αθρόα συμμετοχή 
αθλητών καθώς περισσότεροι από 21,000 δρομείς όλων των 
ηλικιών πλημύρισαν τους δρόμους της Αθήνας, έχοντας την 
υποστήριξη του καλού καιρού αλλά και των πολλών θεατών που 
χειροκροτούσαν την προσπάθειας τους.

Το ραντεβού των δρομέων συναδέλφων ανανεώθηκε για τον 
Μάρτιο 2018 που διοργανώνεται ο επόμενος Ημιμαραθώνιος 
της Αθήνας, καθώς στόχος είναι το «κίνημα» του αθλητισμού 
μέσα στον Όμιλο να βρει περισσότερους υποστηρικτές. 

Η ανακύκλωση έχει 
μπει δυναμικά στην 
κουλτούρα των εργα-
ζομένων του Ομίλου 
και στις διαδικασίες 
των διαφόρων τμημά-

των που λειτουργούν μέσα σε αυτόν. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαχείριση 
της ανακύκλωσης 127.567 kgs αποβλή-
των και 735 τεμ. ελαστικών. 
 
Τα περιβαλλοντικά μέτρα που έχει λάβει 
ο Όμιλος με στόχο την ορθή διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων, που παράγο-
νται από τις εγκαταστάσεις του είναι:
• Οργάνωση διαδικασιών με τέτοιο τρό-

Οργανωτικές Αλλαγές
στον Όμιλό μας

35 εργαζόμενοι στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη έδωσαν δυναμικό παρόν στον 6ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας
που διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων την Κυριακή 19 Μαρτίου.

127 τόνους αποβλήτων και 735 τεμ. ελαστικών
ανακύκλωσε ο Όμιλος Σαρακάκη

πο ώστε να πραγματοποιούνται εργασίες 
διαλογής στην πηγή πριν από την διάθεση 
των στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ (Χώ-
ρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).
• Το χαρτί (καφέ) συσκευασιών οδηγεί-
ται προς ανακύκλωση
• Η παλαιά ξυλεία διατίθεται μέσω συ-
νεργάτη, ο οποίος την ανακυκλώνει και 
την επαναχρησιμοποιεί
• Τα παλαιά σίδερα (scrap) οδηγούνται 
προς ανακύκλωση
• Σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων 
οικιακών μπαταριών και λαμπτήρων
• Τα επικίνδυνα απόβλητα (απορροφητι-
κά υλικά-στουπιά, συνθετικά έλαια κιβωτί-
ων ταχυτήτων και λίπανσης, πλαστικά δο-

χεία λιπαντικών, φίλτρα λαδιού, απόβλητα 
από χρώματα, βερνίκια και διαλύτες) προ-
ωθούνται σε εξειδικευμένες εταιρείες, οι 
οποίες με τη σειρά τους είναι υπεύθυνες 
για τη επεξεργασία και το διαχωρισμό 
των βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών.
Σε αναγνώριση των ανωτέρω προσπα-
θειών  και ενεργειών ο  Όμιλός μας 
βραβεύτηκε από την Εναλλακτική Δια-
χείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
(ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ) ανάμεσα σε επίσημους 
αντιπροσώπους και εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία όλης της χώρας, αφ’ ενός για 
τα αποτελέσματα που έχει παρουσιάσει 
στην εναλλακτική διαχείριση των απο-
βλήτων λιπαντικών ελαίων των συνεργεί-
ων και αφ’ ετέρου για τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα που υιοθετεί.

Το περιβάλλον και η προστασία του είναι 
υπόθεση όλων μας!!


