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ΕΔΡΑ: 18º χλμ Θεσσαλονίκης

Πόσοι κάδοι διαθέτει η εταιρία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης;

 Η εταιρεία εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία ορίζουν 
τοποθέτηση 1 κάδου το ελάχιστο ανά 1000 κατοίκους για την περιβαλλοντική 
οικονομία (δηλαδή για να ανακυκλώσω να μη χρειάζεται να ξοδέψω χρόνο και 
ενέργεια/καύσιμα), την καλύτερη εξυπηρέτηση
και ευαισθητοποίησή τους. 
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έως και το 2021 
οποίοι έχουν αυξηθεί και έχουν 
 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε
προσωπικό (θέσεις πλήρους απασχόλησης)και με κάθε τοποθέτηση 150
καινούργιων κάδων, δημιουργ
Στόχος της εταιρείας μελλοντικά είναι να αναπτύξει δίκτυο 200 
εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα.
 
Ποια είναι η ποσότητα των ρούχων που συλλέγεται κάθε χρόνο;
  
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που καταχωρούμε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων, βάσει της νομοθεσίας, συλλέγονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
κατά μέσο όρο 460 τόνοι ετησίως.
Μπορείτε να ελέγξετε τα συγκεκριμένα στοιχεία αναλυτικά (κωδικός ΕΚΑ 
10) στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπο
Περιβάλλοντος. 
 
 
Το γίνεται με τα ρούχα που συλλέγονται; Γίνεται διαλογή και 
επαναχρησιμοποιούνται ως «
μαξιλάρια ή άλλα είδη;   
 
Γίνεται διαλογή των συλλεχθέντων ενδυμάτων αλλά 
πωλούνται ως «second
Βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της East West 
μεγαλύτερη ποσότητα ενδυμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
προωθείται στα κοινωνικά παντοπωλεία ή κοινωνικές δομές των δήμων, κατόπιν 
αιτήματός τους, και τα υπόλοιπα δίνονται σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και ιδρύματα.
Τα ρούχα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οδηγούνται σε 
εργοστάσια ανακύκλωσης σε χώρες του εξωτερικού, λόγω έλλειψης κέντρου 
ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ελλάδα, για περαιτέρω 
επανάχρηση και ανακύκλωση.
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Πόσοι κάδοι διαθέτει η εταιρία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης;

Η εταιρεία εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία ορίζουν 
τοποθέτηση 1 κάδου το ελάχιστο ανά 1000 κατοίκους για την περιβαλλοντική 
οικονομία (δηλαδή για να ανακυκλώσω να μη χρειάζεται να ξοδέψω χρόνο και 
ενέργεια/καύσιμα), την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,  την κινητοποίηση 
και ευαισθητοποίησή τους.  
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έως και το 2021 ήταν τοποθετημένοι 201 κάδοι, οι 

αυξηθεί και έχουν γίνει σήμερα 345 στο σύνολο. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή απασχολεί
προσωπικό (θέσεις πλήρους απασχόλησης)και με κάθε τοποθέτηση 150
καινούργιων κάδων, δημιουργoούνται 2-3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Στόχος της εταιρείας μελλοντικά είναι να αναπτύξει δίκτυο 200 και παραπάνω 
εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. 

Ποια είναι η ποσότητα των ρούχων που συλλέγεται κάθε χρόνο;    

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που καταχωρούμε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων, βάσει της νομοθεσίας, συλλέγονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
κατά μέσο όρο 460 τόνοι ετησίως. 
Μπορείτε να ελέγξετε τα συγκεκριμένα στοιχεία αναλυτικά (κωδικός ΕΚΑ 

στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπο

Το γίνεται με τα ρούχα που συλλέγονται; Γίνεται διαλογή και 
επαναχρησιμοποιούνται ως «second hand” ή διαλύονται ως πρώτη ύλη για 

 

Γίνεται διαλογή των συλλεχθέντων ενδυμάτων αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
second hand»  σε λαϊκές αγορές ή καταστήματα

Βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της East West 
μεγαλύτερη ποσότητα ενδυμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
προωθείται στα κοινωνικά παντοπωλεία ή κοινωνικές δομές των δήμων, κατόπιν 
αιτήματός τους, και τα υπόλοιπα δίνονται σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και ιδρύματα. 

που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οδηγούνται σε 
εργοστάσια ανακύκλωσης σε χώρες του εξωτερικού, λόγω έλλειψης κέντρου 
ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ελλάδα, για περαιτέρω 
επανάχρηση και ανακύκλωση. 
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Πόσοι κάδοι διαθέτει η εταιρία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης; 

Η εταιρεία εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία ορίζουν 
τοποθέτηση 1 κάδου το ελάχιστο ανά 1000 κατοίκους για την περιβαλλοντική 
οικονομία (δηλαδή για να ανακυκλώσω να μη χρειάζεται να ξοδέψω χρόνο και 

των πολιτών,  την κινητοποίηση 

τοποθετημένοι 201 κάδοι, οι 

εταιρεία αυτή τη στιγμή απασχολεί 35 άτομα 
προσωπικό (θέσεις πλήρους απασχόλησης)και με κάθε τοποθέτηση 150-200 

πλήρους απασχόλησης. 
και παραπάνω 

     

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που καταχωρούμε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων, βάσει της νομοθεσίας, συλλέγονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης 

Μπορείτε να ελέγξετε τα συγκεκριμένα στοιχεία αναλυτικά (κωδικός ΕΚΑ 20 01 
στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου 

” ή διαλύονται ως πρώτη ύλη για 

σε καμία περίπτωση δεν 
»  σε λαϊκές αγορές ή καταστήματα. 

Βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της East West Greece η 
μεγαλύτερη ποσότητα ενδυμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
προωθείται στα κοινωνικά παντοπωλεία ή κοινωνικές δομές των δήμων, κατόπιν 
αιτήματός τους, και τα υπόλοιπα δίνονται σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς 

που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οδηγούνται σε 
εργοστάσια ανακύκλωσης σε χώρες του εξωτερικού, λόγω έλλειψης κέντρου 
ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ελλάδα, για περαιτέρω 
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Ενδεικτικά, οι πετσέτες γίνονται πανάκια
χρησιμοποιούνται ως μονωτικά υλικά, τα λούτρινα παιχνίδια και οι κάλτσες 
αποτελούν το βασικό υλικό για το γέμισμα καθισμάτων αυτοκινήτου και 
μαξιλαριών, οι σόλες των παπουτσιών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
ταρτάν παιδικών χαρών, κ.α.
 
Η East West Greece επεξεργάζεται όσα υλικά μπορούν να γίνουν πανιά 
καθαρισμού, νήματα ή στουπιά. Όλα τα υπόλοιπα υλικά αποστέλλονται στο 
εξωτερικό σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.
Θα ήταν μεγάλη ευκολία και χαρά για την εταιρεία 
Ελλάδα, οι οποίες να εξειδικεύονται στην τελική επεξεργασία του κάθε 
κλωστοϋφαντουργικού υλικού (βαμβάκι, νάιλον, δέρμα
 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να γνωρίζει που καταλήγουν τα 
ενδύματα που τοποθετούνται εκτός των 
παραβιάσεων αυτών. 
 
  
Που γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία; Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
  
Η ερώτηση έχει απαντηθεί παραπάνω.
 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι του δήμου ή των δήμων στους 
οποίους έχουν τοποθετηθεί κάδοι της εταιρίας σας;
 

 Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (κατοχή όλων των απαραίτητων 
αδειών) 

 Να τοποθετεί κάδους μεταλλικούς
προστασία, βαμμένους σε χρώμα μωβ, οι οποίοι φέρουν σαφή και 
ευδιάκριτη σήμανση που

 η συχνή συλλογή και μεταφορά του υλικού που συλλέγεται από τους 
κάδους. 

 Να παρέχει στο Δήμο κάθε στατιστικό στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή 
των κάδων. 

 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια 
κάδων. 

 Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση 
και φύλαξη των κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

EASTWESTGREECEΙΚΕ – ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΩΝ   
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ 

χλμ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Νέα Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57001, ΤΗΛ 23100 24911 
ΑΦΜ: 800658451 , ΔΟΥ: Ζ Θεσσαλονίκης 

Ενδεικτικά, οι πετσέτες γίνονται πανάκια καθαρισμού, τα παλιά τζιν 
χρησιμοποιούνται ως μονωτικά υλικά, τα λούτρινα παιχνίδια και οι κάλτσες 
αποτελούν το βασικό υλικό για το γέμισμα καθισμάτων αυτοκινήτου και 
μαξιλαριών, οι σόλες των παπουτσιών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

αρών, κ.α. 

επεξεργάζεται όσα υλικά μπορούν να γίνουν πανιά 
ή στουπιά. Όλα τα υπόλοιπα υλικά αποστέλλονται στο 

εξωτερικό σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. 
Θα ήταν μεγάλη ευκολία και χαρά για την εταιρεία να συσταθούν εταιρεί
Ελλάδα, οι οποίες να εξειδικεύονται στην τελική επεξεργασία του κάθε 
κλωστοϋφαντουργικού υλικού (βαμβάκι, νάιλον, δέρμα,κλπ) 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να γνωρίζει που καταλήγουν τα 
ενδύματα που τοποθετούνται εκτός των κάδων, καθώς και στις περιπτώσεις 

Που γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία; Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Η ερώτηση έχει απαντηθεί παραπάνω. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι του δήμου ή των δήμων στους 
τοποθετηθεί κάδοι της εταιρίας σας;  

Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (κατοχή όλων των απαραίτητων 

Να τοποθετεί κάδους μεταλλικούς, γαλβανισμένους με αντικλεπτική 
προστασία, βαμμένους σε χρώμα μωβ, οι οποίοι φέρουν σαφή και 
ευδιάκριτη σήμανση που δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
η συχνή συλλογή και μεταφορά του υλικού που συλλέγεται από τους 

Να παρέχει στο Δήμο κάθε στατιστικό στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή 

Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια 

Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση 
και φύλαξη των κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
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καθαρισμού, τα παλιά τζιν 
χρησιμοποιούνται ως μονωτικά υλικά, τα λούτρινα παιχνίδια και οι κάλτσες 
αποτελούν το βασικό υλικό για το γέμισμα καθισμάτων αυτοκινήτου και 
μαξιλαριών, οι σόλες των παπουτσιών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

επεξεργάζεται όσα υλικά μπορούν να γίνουν πανιά 
ή στουπιά. Όλα τα υπόλοιπα υλικά αποστέλλονται στο 

εταιρείες στην 
Ελλάδα, οι οποίες να εξειδικεύονται στην τελική επεξεργασία του κάθε 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να γνωρίζει που καταλήγουν τα 
κάδων, καθώς και στις περιπτώσεις 

Που γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία; Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;  

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι του δήμου ή των δήμων στους 

Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (κατοχή όλων των απαραίτητων 

γαλβανισμένους με αντικλεπτική 
προστασία, βαμμένους σε χρώμα μωβ, οι οποίοι φέρουν σαφή και 

δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
η συχνή συλλογή και μεταφορά του υλικού που συλλέγεται από τους 

Να παρέχει στο Δήμο κάθε στατιστικό στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή 

Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου πυρασφάλεια των 

Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του Δήμου προσωρινή μετακίνηση 
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 Την ετήσια ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, όπως 
ορίζει ο νόμος. * Η 
άρχισε να ακολουθεί τη νομοθεσία και να δηλώνει τις ποσότητες των 
υλικών που συλλέγει στο ΗΜΑ από το 2017.

 Αντισταθμιστικό όφελος προς το Δήμο ανάλογα με τον πληθυσμό του και 
την απόσταση από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης (Ν.Ραιδεστός 
Θεσσαλονίκης – Λάρισ
Συγκεκριμένα το αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 
1000€ το μήνα. 

 Επιστροφή επαναχρησιμοποιούμενων ενδυμάτων στις κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου, κατόπιν αιτήματός του.
 

  
Αποδίδεται κάποια ποσότητα ρούχων για άπορες οικογένειες; Ποια είναι η 
ποσότητα και μέσω ποιάς διαδικασίας γίνεται αυτή η απόδοση;
 

Όπως σας αναφέραμε παραπάνω, η εταιρεία διαθέτει
άριστα ποιοτικών ειδών 
παντοπωλεία). Μετά από αίτημα του Δήμου ή του κοινωνικού παντοπωλείου η 
εταιρεία με δικά της έξοδα και μέσα μεταφέρει την ποσότητα και το είδος, όπου 
της έχει υποδειχθεί. Επίσης η εταιρεία με τον ίδιο τρόπο στηρίζει ανώνυμα 
οικογένειες που βρίσκονται σε 
παντοπωλεία. 
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Την ετήσια ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, όπως 
ορίζει ο νόμος. * Η EAST WEST GREECE είναι η πρώτη εταιρεία που 
άρχισε να ακολουθεί τη νομοθεσία και να δηλώνει τις ποσότητες των 
υλικών που συλλέγει στο ΗΜΑ από το 2017. 
Αντισταθμιστικό όφελος προς το Δήμο ανάλογα με τον πληθυσμό του και 
την απόσταση από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης (Ν.Ραιδεστός 

Λάρισα – Ξάνθη – Κοζάνη – Ιωάννινα - Αθήνα).
Συγκεκριμένα το αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 

Επιστροφή επαναχρησιμοποιούμενων ενδυμάτων στις κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου, κατόπιν αιτήματός του. 

ποσότητα ρούχων για άπορες οικογένειες; Ποια είναι η 
ποσότητα και μέσω ποιάς διαδικασίας γίνεται αυτή η απόδοση;   

Όπως σας αναφέραμε παραπάνω, η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των 
 στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων (πχ. Κοι

Μετά από αίτημα του Δήμου ή του κοινωνικού παντοπωλείου η 
εταιρεία με δικά της έξοδα και μέσα μεταφέρει την ποσότητα και το είδος, όπου 
της έχει υποδειχθεί. Επίσης η εταιρεία με τον ίδιο τρόπο στηρίζει ανώνυμα 

ονται σε Δήμους, στους οποίους δεν υπάρχουν κοινωνικά 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΩΝ   
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Την ετήσια ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, όπως 
είναι η πρώτη εταιρεία που 

άρχισε να ακολουθεί τη νομοθεσία και να δηλώνει τις ποσότητες των 

Αντισταθμιστικό όφελος προς το Δήμο ανάλογα με τον πληθυσμό του και 
την απόσταση από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης (Ν.Ραιδεστός 

Αθήνα). 
Συγκεκριμένα το αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 

Επιστροφή επαναχρησιμοποιούμενων ενδυμάτων στις κοινωνικές 

ποσότητα ρούχων για άπορες οικογένειες; Ποια είναι η 

το μεγαλύτερο μέρος των 
στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων (πχ. Κοινωνικά 

Μετά από αίτημα του Δήμου ή του κοινωνικού παντοπωλείου η 
εταιρεία με δικά της έξοδα και μέσα μεταφέρει την ποσότητα και το είδος, όπου 
της έχει υποδειχθεί. Επίσης η εταιρεία με τον ίδιο τρόπο στηρίζει ανώνυμα και 

, στους οποίους δεν υπάρχουν κοινωνικά 


