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1. Η Εταιρεία 

Θ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

«ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ» και ςτθν αγγλικι γλϊςςα «HELESI» μελετά, ςχεδιάηει και υλοποιεί ολοκλθρωμζνα 

ςυςτιματα και υπθρεςίεσ διαχείριςθσ απορριμμάτων.  

Ραράγει πλαςτικοφσ κάδουσ απορριμμάτων όλων των χωρθτικοτιτων κακϊσ και εξειδικευμζνα 

προϊόντα πολυαικυλενίου (παλετοκιβϊτια, ιχκυοκιβϊτια, αρτοκιβϊτια, κακίςματα γθπζδων). 

Εμπορεφεται τα παραγόμενα από αυτιν προϊόντα είτε απ’ ευκείασ, είτε μζςω του δικτφου 

αντιπροςϊπων τθσ. Επιπλζον εμπορεφεται ειδικά οχιματα περιβαλλοντικισ κυρίωσ χριςθσ ςε 

Δθμόςιουσ αλλά και Ιδιωτικοφσ φορείσ. 
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Α. O Όμιλοσ 

Θ εταιρεία HELESI με ζδρα το Αίγιο Αχαΐασ και εγκαταςτάςεισ και γραφεία ςε Μαρκόπουλο Αττικισ και 

Κομοτθνι, είναι μζλοσ του ομίλου HELESI PLC εταιρεία ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο AIM του 

Λονδίνου. Ο όμιλοσ τθσ HELESI PLC αποτελείται από τισ παρακάτω εταιρείεσ: 

 Helesi Plc με ζδρα τθν Κφπρο  

 Helesi με ζδρα τθν Ελλάδα 

 Helesi Trans με ζδρα τθν Κφπρο 

 AZ Ρεριβαλλοντικι ΛΤΔ με ζδρα τθν Κφπρο 

 Helesi Italia S.R.L. με ζδρα τθν Ιταλία 

 Helesi UK με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο 

Β. Η Ιςτορία 

1997: Ιδρφεται θ  “Helesi”, «Ελλθνικι Βιομθχανία Ρεριβαλλοντικϊν Συςτθμάτων ΑΕΒΕ», με κφριο 

αντικείμενο τθν  παραγωγι πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων και ςυναφϊν προϊόντων. 

2000: Εγκαινιάηεται ςτθ ΒΙ.ΡΕ. Κομοτθνισ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ περίπου 7.200 τ.μ., θ 

βιομθχανικι μονάδα παραγωγισ πλαςτικϊν κάδων, δυναμικότθτασ 1.000.000  κάδων ετθςίωσ θ οποία 

είναι  μοναδικι ςτα Βαλκάνια και ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Θ “HELESI” γίνεται θ 7θ εταιρεία ςτον 

κόςμο που παράγει πλιρθ ςειρά τυποποιθμζνων μεγεκϊν πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων και 

παράλλθλα αναπτφςςει δίκτυο κυγατρικϊν εταιρειϊν και αντιπροςϊπων ςε όλο τον κόςμο. Από τότε, 

παραπάνω από €33.5 εκατ. ζχουν επενδυκεί ςτθν εγκατάςταςθ αυτι, €11.7 εκατ. από τα οποία είναι 

μζςω κρατικισ επιχοριγθςθσ, για τθν καταςκευι καλουπιϊν τελευταίασ τεχνολογίασ ϊςτε να αυξθκεί 

θ παραγωγικι δυνατότθτα και να αυτοματοποιθκεί θ διαδικαςία παραγωγισ. Θ Helesi διακζτει αυτι 

τθ ςτιγμι ζνα από τα πιο εξελιγμζνα εργοςτάςια παραγωγισ πλαςτικϊν με χφτευςθ υπό πίεςθ 

(injection - moulding) ςτον κόςμο.  

 

Τθν ίδια χρονιά ξεκινάει θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα τθσ Helesi κεςπίηοντασ ςυνεργαςίεσ με διανομείσ 

κυρίωσ ςτθν Γερμανία 
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2001: Επεκτείνει τισ εξαγωγικζσ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθν Ιταλία. 

2002: Ξεκίνθςε τθ διανομι ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, τθν Ιρλανδία και τθν Ιςπανία κακϊσ επίςθσ και τθν 

πϊλθςθ κάποιων προϊόντων ςτθν Μζςθ Ανατολι και τθν Βόρεια Αφρικι.  

2003: Ολοκλθρϊκθκαν τα τζςςερα επενδυτικά ςχζδια τθσ HELESI που αφοροφςαν επζκταςθ των 

κτιριακϊν και παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Κομοτθνισ. Τθν ίδια χρονιά θ Helesi ξεκίνθςε 

και τισ πωλιςεισ ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Νοτιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ, όπωσ θ ουμανία και θ 

Βουλγαρία, κερδίηοντασ γριγορα ιςχυρι παρουςία ςτισ αγορζσ αυτζσ. 

2004: Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ για δίτροχουσ κάδουσ απορριμμάτων ςτθν Μεγάλθ Βρετανία και τθν 

Ιρλανδία, οδιγθςαν ςτθν δθμιουργία τθσ κυγατρικισ Helesi UK Ltd, που αποτζλεςε τθν δεφτερθ 

μονάδα παραγωγισ τθσ Εταιρείασ, ςτο Bradford.  

2004: Θ Ρεριβαλλοντικι ΑΤΕΒΕ και θ Urbaser S.A., μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ 

απορριμμάτων ςτθν Ευρϊπθ, ςχθμάτιςαν κοινοπραξία με ςκοπό να παρζχουν υπθρεςίεσ 

περιβάλλοντοσ και κακαριςμοφ κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ΑΘΘΝΑ 2004. Ζνα μεγάλο 

μζροσ αυτϊν των υπθρεςιϊν ανατζκθκε ςτθ Helesi.  

2005: H Helesi κζρδιςε το διαγωνιςμό να προμθκεφςει με κάδουσ απορριμμάτων τθν πόλθ του Τορίνο 

για τουσ Χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ το 2006. 

2006: Ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι 

ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Κομοτθνισ πρόςκετων 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ HELESI, 

ςυνολικισ επιφανείασ 5.800 τ.μ., και 

ξεκίνθςε θ λειτουργία τθσ μονάδασ 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ και 

επεξεργαςίασ ελαςτικϊν. Το εν λόγω  

πρόγραμμα τθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ και  επεξεργαςίασ 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν, 

ςυνολικισ δαπάνθσ €9,5 εκ. εντάχκθκε 

ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Ανταγωνιςτικότθτα» του ΥΡ.ΑΝ. το οποίο κα ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολό του ςτο τζλοσ του ζτουσ. 

Στόχοσ τθσ HELESI είναι θ ςυλλογι και μεταφορά ποςοςτοφ 20-25% του ςυνόλου των 

χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν αυτοκινιτων και αντίςτοιχου ποςοςτοφ των βιομθχανικϊν ελαςτικϊν 

που δθμιουργοφνται ςτθν Ελλάδα. Θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ μονάδασ ανζρχεται ςε 10.000 

τόνουσ ελαςτικοφ το ζτοσ.  
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2006: Θ Helesi Italia Srl ενςωματϊκθκε ςαν κυγατρικι περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςαν πρϊτο βιμα του 

πλάνου δθμιουργίασ μιασ τρίτθσ παραγωγικισ μονάδασ ςτθν Ιταλία. 

2006: Απονομι Βραβείου Επιχειρθματικότθτασ «Κοφροσ 2006» - «Βραβείο Επίδοςθσ ςτο Διεκνι 

Οικονομικό Στίβο» ςτον Ακανάςιο Ανδριανόπουλο - Ρρόεδρο & Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Helesi και 

Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Helesi Plc. 

2006: H Helesi PLC ενςωματϊκθκε ςτθν Κφπρο με ςκοπό να δράςει ςαν τθν κφρια εταιρεία του Ομίλου. 

Από τότε, θ Helesi PLC ζχει αποκτιςει και ελζγχει τθν Helesi και τισ κυγατρικζσ τθσ, Helesi UK και Helesi 

Italia, δθμιουργϊντασ ζτςι τον Πμιλο τθσ Helesi PLC. 

2006: H Helesi PLC ειςιχκει ςτθν αγορά ΑΙΜ του Χρθματιςτθρίου 
του Λονδίνου, αντλϊντασ €15 εκατ.  

2007: Συγχωνεφεται ςτθ Helesi δια απορρόφθςθσ ο κλάδοσ 

εμπορίασ οχθμάτων και ζργων περιβάλλοντοσ τθσ εταιρείασ 

«ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΤΕΒΕ» μιασ εκ των κορυφαίων εταιρειϊν 

ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων και ειδικϊν οχθμάτων. 

Επιπλζον, μεταξφ των ςτοιχείων που απορροφικθκαν από τθ 

Helesi είναι το ςιμα και ο διακριτικόσ τίτλοσ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ. 

2008: Καταςκευάηεται θ τρίτθ παραγωγικι μονάδα του ομίλου 

ςτο Pisticci Ιταλίασ θ οποία επιδοτείται από το Ιταλικό Δθμόςιο 

κατά 65%. 

2009: Ολοκλθρϊνεται θ καταςκευι των νζων εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ ςτο Μαρκόπουλο Αττικισ 

από αποτελοφμενων από γραφεία όλων των τμθμάτων και υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ κακϊσ και μονάδα 

καταςκευισ και επιςκευισ θλεκτρικϊν και υδραυλικϊν ςυςτθμάτων οχθμάτων ειδικϊν χριςεων. 

2010: Τίκεται ςε λειτουργία θ βιομθχανικι μονάδα τθσ Helesi ςτο Μαρκόπουλο Αττικισ. 

Σιμερα θ “Helesi”, ςυνεχίηει να αναπτφςςεται διαρκϊσ, προχωρϊντασ ςε νζεσ φιλόδοξεσ επενδφςεισ, 

διευρφνοντασ διαρκϊσ τισ  δραςτθριότθτζσ τθσ. 
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2. Γραφεία – Εγκαταςτάςεισ 

Α. Έδρα 
Θ ζδρα και το λογιςτιριο τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςτο Αίγιο Αχαΐασ επί τθσ οδοφ Αγ. Ιωάννου αρ. 19. 

Β. Κεντρικά γραφεία 
Τα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ, βρίςκονται ςτο Βιομθχανικό Πάρκο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

Αττικισ,  Θζςθ Ντοροβατζηα, Σ.Κ. 19003. 

Γ. Βιομηχανικέσ εγκαταςτάςεισ 
1. ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΣΣΙΚΗ: Το νζο πλιρωσ εξοπλιςμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ και 

επιςκευισ θλεκτρικϊν και υδραυλικϊν ςυςτθμάτων οχθμάτων ειδικϊν χριςεων τθσ εταιρείασ ςτο 

ΒΙ.ΡΑ. Μαρκοποφλου, ςτεγάηεται και λειτουργεί ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο 5.161m² εκ των οποίων τα 

4.479m² είναι ςτεγαςμζνοσ χϊροσ. Ο βιομθχανικόσ χϊροσ του ακινιτου ανζρχεται ςε 1.106m², ο 

αποκθκευτικόσ χϊροσ ανταλλακτικϊν ςε 806m² και ο χϊροσ των γραφείων ςε 2.567m². 

2. ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΣΗΝΗ: Θ παραγωγικι μονάδα πλαςτικϊν προϊόντων και ανακφκλωςθσ ελαςτικοφ 

τθσ εταιρείασ ςτθ ΒΙ.ΡΕ. Κομοτθνισ, βρίςκεται ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο 40.000m² και εντόσ κτιρίου 

12.000m², με γραφεία εμβαδοφ 300m² και με όλα τα απαραίτθτα ζργα υποδομισ. Θ μονάδα διακζτει 

τισ παρακάτω ειδικζσ εγκαταςτάςεισ: 

- Γερανογζφυρα 40t και 15t με βαροφλκο ABUS και διπλό άγκιςτρο, για τοποκζτθςθ και μετακίνθςθ 

των μθτρϊν 

- Βοθκθτικό βαροφλκο ABUS 10t με άγκιςτρο 

- Υποςτακμόσ πλιρθσ 3.200 KVA και πλιρεσ θλεκτρικό δίκτυο με πίνακεσ, καλωδιϊςεισ, αναμονζσ, 

ςυνδζςεισ κλπ 
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- Ρυροςβεςτικό ςυγκρότθμα και πλιρεσ πυροςβεςτικό δίκτυο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

- Δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

- Συςτιματα κζρμανςθσ βιομθχανοςταςίων και κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ γραφείων και κτιρίου 

προςωπικοφ 

- 4 ψυκτικά μθχανιματα AMD 300S, ειδικισ καταςκευισ για ψφξθ των κινθτιρων των μθχανϊν και 

των μθτρϊν, ελλθνικισ καταςκευισ ΕPSΙ Α.Ε. , κινθτιριασ ιςχφοσ 575 KW και πλιρεσ δίκτυο νεροφ 

ψφξθσ  

- 12 ςυςτοιχίεσ ανεμιςτιρων (4 ανά ςυςτοιχία), που αποτελοφν βοθκθτικό ςφςτθμα ψφξθσ 

κινθτιρων των μθχανϊν για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

- Σφςτθμα παραγωγισ και πλιρεσ δίκτυο πεπιεςμζνου αζρα με 2 αεροςυμπιεςτζσ GA 18P10 με 

ξθραντι FD 60, ελλθνικισ καταςκευισ ΑTLAS Copco Hellas, κινθτιριασ ιςχφοσ 39,7KW. 

- Ρλιρεσ ςφςτθμα παραλαβισ-αποκικευςθσ και αυτόματθσ τροφοδοςίασ αϋ υλϊν ςτισ μθχανζσ, 

πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο, εναρμονιςμζνο με τθν υψθλι τεχνολογία του ςυγκροτιματοσ και 

αςφαλι αποκικευςθ των α’ υλϊν για αποφυγι ρφπανςθσ τουσ από ςκόνθ ι φγρανςθσ τουσ, εν 

μζρει ελλθνικισ καταςκευισ τθσ εταιρείασ ΑΚΜΩΝ SYSTEMS A.E. και εν μζρει τθσ ιταλικισ 

εταιρείασ MORRETTO. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει:  

o 6 ςιλό αποκικευςθσ πρϊτων υλϊν, χωρθτικότθτασ το κακζνα 100 κ.μ. με αυτόματα 

δοςoμετρικά ςυςτιματα,  

o 1 ςτακμόσ εκκζνωςθσ BIG BAGS 

o 1 ςχιςτιριο ςάκων 

o 1 υπόγεια δεξαμενι παραλαβισ υλικοφ 1,5 κ.μ. 

o 1 περιςτροφικόσ αεροφράκτθσ 

o Συςτιματα προϊκθςθσ πρϊτων υλϊν με εμφφςθςθ, φυςθτιρασ, αγωγοί τροφοδοςίασ 

o Φίλτρο αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ  
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o Σφςτθμα αναρρόφθςθσ και πνευματικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ 

o Σφςτθμα πλιρωςθσ μικροδοςομετρθτϊν 

o Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν 

o Ικριϊματα και εξζδρεσ μθχανϊν injection και τροφοδοτικϊν ςυςτθμάτων 

o άμπεσ φορτοεκφόρτωςθσ  

Επιπλζον θ μονάδα διακζτει: 

- Δφο περονοφόρα ανυψωτικά οχιματα NISSAN Diesel ικανότθτασ 2t για τισ εςωτερικζσ μεταφορζσ 

εξαρτθμάτων και τισ μεταφορζσ και φόρτωςθ των προϊόντων. 

- Ειδικό ανυψωτικό μθχάνθμα πολλαπλϊν χριςεων για φορτοεκφόρτωςθ container μζςα ςτον 

εργοςταςιακό χϊρο και μεταφορά μθτρϊν μζςα ςτον εργοςταςιακό χϊρο και εκτόσ τθσ ακτίνασ 

δράςθσ τθσ γερανογζφυρασ τφπου ΤΑΜ 16/IVECO 170E23. 

 

 

Τζλοσ, θ παραγωγικι εγκατάςταςθ ςτθν ΒΙ.ΡΕ. Κομοτθνισ, περιλαμβάνει ςτο Α' ςτάδιο γραμμι 

ανακφκλωςθσ ελαςτικϊν, πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ. Θ παραγωγικι δυναμικότθτα τθσ μονάδοσ 

ανζρχεται ςε 2.5 τόνουσ ελαςτικοφ τθν ϊρα και ςε ετιςια βάςθ προκφπτει ανακτθμζνθσ Α' φλθ κόκκου 

ελαςτικοφ, ρυκμιηόμενθ όςον αφορά τα ποςοςτά και το μζγεκοσ ανάλογα με τθν απαίτθςθ των 

τελικϊν προϊόντων. Τον Μάρτιο του 2006 ςυνάπτεται ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ «ΕΝΙΣΥΣΘ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003»  ςυμφωνία με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελαςτικϊν 

“Ecoelastica” Σκοπόσ τθσ θ αξιοποίθςθ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν και θ καταςκευι ροδϊν για 

δίτροχουσ κάδουσ απορριμμάτων αλλά και θ απευκείασ πϊλθςθ των κόκκων ελαςτικοφ που 

χρθςιμοποιοφνται πχ ςε ελαςτικοφσ τάπθτεσ, πρόςκετα ςε άςφαλτο, υπόςτρωμα ςε ΧΥΤΑ, ελαςτικά 

αντικείμενα, αλλά και υποπροϊόντων δθλαδι ςυνκετικζσ ίνεσ που διατίκενται ςε τςιμεντοβιομθχανίεσ.  
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3. Τομείσ Δραςτηριοποίηςησ 

Θ Helesi είναι θ μοναδικι εταιρεία ςτθν Ελλθνικι Αγορά που διακζτει το ςφνολο των προϊόντων, που 

αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ του Τομζα Διαχείριςθσ και Εξοπλιςμοφ Απορριμμάτων, ικανοποιϊντασ το 

ςφνολο των πελατϊν τθσ.  

Α. Οχήματα – Μηχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 

Θ εταιρεία καταςκευάηει και εμπορεφεται ευρφ ςτόλο οχθμάτων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που 

κατθγοριοποιείται ωσ ακολοφκωσ:  

 

 

 

Απορριμματοφόρα Οχιματα 

Δορυφορικά 
Απορριμματοφόρα 

Απορριμματοφόρα 
Οχιματα Μεςαίου 

Κυβιςμοφ 

Απορριμματοφόρα 
Οχιματα Μεγάλου 

Κυβιςμοφ 

Απορριμματοφόρα 
Οχιματα με Σφςτθμα 

Ρλφςθσ Κάδων 

Αναρροφθτικά Σάρωκρα 

Αναρροφθτικά 
Σάρωκρα τφπου 

Compact 
χωρθτικότθτασ από 1 

ζωσ 4 κ.μ.  

Αναρροφθτικά 
Σάρωκρα επί 

πλαιςίου 
χωρθτικότθτασ 6 κ.μ. 

Βυτιοφόρα οχιματα 

Βυτιοφόρα οχιματα 
μεταφοράσ λυμάτων 

Υδροφόρα 

Υδροφόρα - 
πυροςβεςτικά - 
καταβρεχτικά 
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Στακμοί Μεταφόρτωςθσ 
Απορριμμάτων 

Κινθτοί Στακμοί 
Μεταφόρτωςθσ 
Απορριμμάτων 

Θμιρυμουλκοφμενα 
Οχιματα με 
Τράκτορεσ 

Οχιματα Τφπου 
Γάντηου με Press 

Container 

Στακεροί Στακμοί 
Μεταφόρτωςθσ 
Απορριμμάτων 

Στακερζσ Ρρζςεσ με 
Κλειςτά Container 

Ανατρεπόμενα Φορτθγά Οχιματα 

Οχιματα Ρλφςθσ Κάδων Απορριμμάτων 

Ανυψωτικά - Καλακοφόρα Οχιματα 

Τεμαχιςτζσ Απορριμμάτων 

Συμπιεςτζσ Απορριμμάτων ΧΥΤΑ 

Χωματουργικά Μθχανιματα 

Συςτιματα Υπογείων Κάδων Απορριμμάτων 
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B. Πλαςτικά Προΰόντα – Κάδοι Απορριμμάτων 

Θ εταιρεία Helesi καταςκευάηει πλαςτικά προϊόντα όλων των χωρθτικοτιτων και μεγεκϊν, κυρίωσ για 

τθ βιομθχανία διαχείριςθσ απορριμμάτων. Πλα τα προϊόντα τθσ εταιρείασ καταςκευάηονται ςφμφωνα 

με αυςτθρά πρότυπα ποιότθτασ, οριςμζνα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, χρθςιμοποιϊντασ υψθλισ 

πυκνότθτασ παρκζνο πολυαικυλζνιο, εμπλουτιςμζνο με ειδικά πρόςκετα για να προςτατεφεται από 

τθν θλιακι ακτινοβολία, τισ απότομεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ και τισ χθμικζσ επιδράςεισ. Τα 

μεταλλικά τμιματα είναι υψθλισ αντοχισ και ζχουν υποςτεί ειδικι κατεργαςία για αντιοξειδωτικι 

δράςθ.  

Θ κφρια γραμμι προϊόντων τθσ Helesi περιλαμβάνει μια μεγάλθ ςε χωρθτικότθτεσ ποικιλία 2-τροχων 

και 4-τροχων πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων. Πλοι οι κάδοι μποροφν να εξοπλιςτοφν με διάφορα 

αξεςουάρ επιτρζποντασ τθ διαμόρφωςθ των κάδων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των πελατϊν. Επίςθσ εκτόσ 

από κάδουσ απορριμμάτων, θ διευρυμζνθ γραμμι προϊόντων τθσ Helesi περιλαμβάνει παλετοκιβϊτια, 

παλζτεσ, πλαςτικά ιχκυοκιβϊτια και κιβϊτια τροφίμων, κομποςτοποιθτζσ και πλαςτικά κακίςματα 

ςταδίων. Αναλυτικά: 

 

 

Κάδοι Απορριμμάτων 

2- τροχοι Ρλαςτικοί 
Χωρθτικότθτασ 60lt, 

80tl, 120lt, 190lt, 240lt, 
360lt 

4-τροχοι 

Ρλαςτικοί 

Με καμπυλωτό καπάκι 
χωρθτικότθτασ 1.100lt 

Με επίπεδο καπάκι 
χωρθτικότθτασ 400lt, 

500lt, 660lt, 770lt, 
1.100lt 

Μεταλλικοί 
Με πλαςτικό επίπεδο 
καπάκι χωρθτικότθτασ 

660lt, 770lt, 1.100lt 
Επίςτθλοι 

χωρθτικότθτασ 50lt 

Οικιακοί 
χωρθτικότθτασ 10lt, 
28lt, 32lt, 40lt, 50lt 
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Ρλαςτικά Κιβϊτια - Ραλζτεσ 

Αρτοκιβϊτια 

Ιχκυοκιβϊτια 

Ραλετοκιβϊτια 

Κακίςματα Γθπζδων 

Ρτυςςόμενα 

Εννιαία 

Κομποςτοποιθτζσ χωρθτικότθτασ 360lt και 500lt 
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Γ. Υπηρεςίεσ 

Από το ζτοσ 2008 θ εταιρεία ξεκίνθςε να δραςτθριοποιείται ςτον 

τομζα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και διαχείριςθσ 

απορριμμάτων προχωρϊντασ ςτθν απορρόφθςθ τθσ εταιρείασ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΕΒΕ θ οποία 

αποτελοφςε τον αποςχιςκζντα κλάδο υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και 

διαχείριςθσ απορριμμάτων τθσ εταιρείασ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΤΕΒΕ, 

μία από τισ μεγαλφτερεσ ςτο χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ και διαχείριςθσ απορριμμάτων. Το 2004, θ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΤΕΒΕ, ζχοντασ ςυνάψει ςτρατθγικι ςυνεργαςία 

με τον Ιςπανικό όμιλο URBASER, ζναν από τουσ κορυφαίουσ ςτον 

κλάδο αυτό, ςυμμετείχε από κοινοφ ςτθν Κοινοπραξία «Cleaning 

and Waste Services» που ανακθρφχκθκε από τθν ΟΕΟΑ Ακινα 2004 

ωσ επίςθμοσ υποςτθρικτισ ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και περιβαλλοντικά 

βιϊςιμθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων των Ολυμπιακϊν και Ραραολυμπιακϊν Αγϊνων  Ακινα 2004.  

Στα πλαίςια τθσ ανωτζρω Κοινοπραξίασ το ςχιμα ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ και URBASER ανζλαβε και παρείχε 

επιτυχϊσ τισ ςυμβατικζσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτο ιμιςυ περίπου 

των ακλθτικϊν και μθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια των 

Ολυμπιακϊν και Ραραολυμπιακϊν Αγϊνων και ςε μια μεγάλθ κλίμακα διαφορετικϊν χϊρων οι οποίοι 

ενδεικτικά περιελάμβαναν αγωνιςτικοφσ χϊρουσ, χϊρουσ διακίνθςθσ 

ακλθτϊν, αποδυτιρια, προπονθτιρια, κερκίδεσ, χϊρουσ επιςιμων, 

δθμοςιογράφων, τουαλζτεσ, ιατρεία, doping, χϊρουσ εςτίαςθσ, 

πραςίνου, γραφεία διοίκθςθσ, αποκικεσ, parking, δρόμουσ, 

κλιμακοςτάςια, ανελκυςτιρεσ, εκδοτιρια ειςιτθρίων, χϊρουσ 

υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν κ.α. Για κάκε εγκατάςταςθ και κάκε 

χϊρο υπιρχαν ιδιαίτερεσ προδιαγραφζσ και απαιτικθκε ςθμαντικι 

κινθτοποίθςθ ανκρϊπινων και τεχνικϊν πόρων ςε μεγάλθ κλίμακα. 

Σε κάκε περίπτωςθ πολλά ςυνεργεία με εξοπλιςμό, οχιματα και 

άλλα μθχανιματα βρζκθκαν διάςπαρτα ςε όλεσ τισ Ολυμπιακζσ 

εγκαταςτάςεισ και ςε ςυνεχι επικοινωνία με τα διάφορα κζντρα 

διοίκθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.  
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Σιμερα θ εταιρεία Helesi εκτελεί εργαςίεσ κακαριότθτασ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, 

αποκομιδισ απορριμμάτων, πλφςθσ απολφμανςθσ κάδων απορριμμάτων, μθχανικοφ οδοκακαριςμοφ ςε 

ζνα μεγάλο αρικμό ΟΤΑ κακϊσ και ςε Οργανιςμοφσ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου. 

Για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά είδθ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ, που 

κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

α) Σε κφριο μεγάλο εξοπλιςμό όπωσ απορριμματοφόρα, πλυντιρια κάδων, ςάρωκρα, scrubber, 

θλεκτρικά αυτοκίνθτα, πιεςτικά νεροφ, ςκοφπεσ αναρρόφθςθσ ςκόνθσ και υγρϊν, μθχανιματα 

γυαλίςματοσ, τρόλλεχ, κάδουσ απορριμάτων 240 ζωσ 1100 λίτρων κ.α., και  

β) Σε μικρό εξοπλιςμό που περιλαμβάνει όλα τα αναλϊςιμα όπωσ γάντια, παρκετζηεσ, ξεςκονόπανα, 

ςφουγγαρίςτρεσ, κουβάδεσ, ξεςκονόπανα, υγρά κακαριςτικά, αποςμθτικά χϊρου, χειροπετςζτεσ, 

κρεμοςάπουνα, κλπ. 

 

Επιπλζον θ Helesi, ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία AZ PERIVALLONTIKI LTD, κυγατρικι του ομίλου 

Helesi PLC, εκτελεί εργαςίεσ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ οικιακισ προζλευςθσ από 
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οκτϊ ςυνολικά Διμουσ και Κοινότθτεσ ςτθν Κφπρο. Στα προϊόντα προσ ανακφκλωςθ 

ςυμπεριλαμβάνονται πλαςτικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ, χαρτόκουτα και 

χαρτοκιβϊτια ςυςκευαςίασ, εφθμερίδεσ, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφθμιςτικά ζντυπα, και 

μεταφοράσ τουσ ςε μονάδεσ Διαλογισ/Διαχείριςθσ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίςθσ 

πλφςιμο/απολφμανςθ και ςυντιρθςθ ηθμιϊν τροχιλατων κάδων 1.100 λίτρων. 

Θ εταιρεία Helesi, ςυνεχίηοντασ τθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ και τθν ομαλι και απρόςκοπτθ παροχι 

των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε υψθλό επίπεδο ζχει κακιερωκεί ςτο 

χϊρο των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ δίνοντασ πάντοτε προτεραιότθτα ςτθν υγεία και αςφάλεια του 

ανκρϊπινου παράγοντα, ςτθ διατιρθςθ των υλικϊν αγακϊν των πελατϊν τθσ και τρίτων ςε άριςτθ 

κατάςταςθ και υψθλό επίπεδο λειτουργικότθτασ και τζλοσ, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

γενικότερα. 
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Δ. Ανακύκλωςη Ελαςτικών 

Τον Μάρτιο του 2006 θ HELESI εγκαινίαςε τθν καταςκευι και λειτουργία μίασ πρότυπθσ μονάδασ 

ανακφκλωςθσ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ςτθ ΒΙΡΕ Κομοτθνισ. Στόχοσ τθσ μονάδασ είναι θ αξιοποίθςθ 

των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν με τθν καταςκευι χρθςτικϊν τελικϊν προϊόντων, για να 

εξυπθρετιςουν τόςο ανάγκεσ τθσ εταιρείασ όςο και ανάγκεσ τθσ αγοράσ.  

Θ HELESI ςφναψε ςυμφωνία με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελαςτικϊν «ECOELASTICA», για τθ διαχείριςθ 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν με ςτόχο τθ ςυλλογι και μεταφορά ποςοςτοφ 20-25% του ςυνόλου των 

χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν αυτοκινιτων και αντίςτοιχου ποςοςτοφ των βιομθχανικϊν ελαςτικϊν 

που δθμιουργοφνται ςτθν Ελλάδα.  

Θ ςυλλογι και μεταφορά των ελαςτικϊν πραγματοποιείται με φορτθγά τθσ HELESI ι με άλλα 

μεταφορικά μζςα με βάςθ τισ επί μζρουσ ςυμφωνίεσ. Για τισ υπόλοιπεσ ποςότθτεσ θ ςυλλογι γίνεται 

από εγκεκριμζνουσ μεταφορείσ οι οποίοι αναλαμβάνουν τθν παράδοςθ των ελαςτικϊν ςτο 

εργοςτάςιο.  

Κατά τθν κατεργαςία πραγματοποιείται θ μθχανικι κοκκοποίθςθ των ελαςτικϊν και αφαιροφνται οι 

μεταλλικζσ και ςυνκετικζσ ίνεσ που περιζχουν κακϊσ και οτιδιποτε άλλο ξζνο ςϊμα ϊςτε να προκφπτει 

ελαςτικό κακαρότθτασ 99,8%.  

Ζτςι το τελικό προϊόν τθσ γραμμισ είναι κόκκοι ελαςτικοφ μεγζκουσ 0-4mm, μεγάλθσ κακαρότθτασ, 

απαλλαγμζνων από ίνεσ και μζταλλα. Σαν παραπροϊόντα από τθ διαδικαςία αυτι προκφπτουν scrap 

χάλυβα και ςυνκετικζσ ίνεσ που απορρίπτονται ι διατίκενται δωρεάν ςαν καφςιμο ςε 

τςιμεντοβιομθχανίεσ. 

 Με τθ λειτουργία τθσ μονάδασ αυτισ, θ HELESI ςυνειςφζρει ενεργά ςτθν ανακφκλωςθ των 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν και τθν αξιοποίθςθ τουσ για τθν παραγωγι νζων προϊόντων. Θ ποςότθτα 

των κόκκων ελαςτικοφ πωλείται για διάφορεσ χριςεισ: 

• υπόβακρο ςε γιπεδα 

• πρόςκετο ςε άςφαλτο 

• υπόςτρωμα ςε ΧΥΤΑ 

• ελαςτικοί τάπθτεσ  

• ελαςτικά αντικείμενα (π.χ. ρόδεσ για δίτροχουσ κάδουσ) κλπ  

Συνζπεια αυτισ ςτρατθγικισ τθσ εταιρείασ είναι θ ενίςχυςθ ενόσ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ προςαρμοςμζνο ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ Βιομθχανίασ. 
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Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδοσ, όλα τα μθχανιματα είναι καινοφρια τελευταίασ τεχνολογίασ, από 

γνωςτοφσ οίκουσ του εξωτερικοφ που εξειδικεφονται ςτον χϊρο τουσ, ενϊ θ όλθ διαδικαςία 

παραγωγισ είναι αυτοματοποιθμζνθ. Θ μονάδα λειτουργεί ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 

14001, με τεχνολογία φιλικι προσ το περιβάλλον και τον άνκρωπο.  
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4. Ποιότητα Προΰόντων 

Θ εταιρεία Helesi, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παραγομζνων  

προϊόντων και των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, πιςτοποιικθκε κατά ISO 9001 από τον Οργανιςμό 

EUROCERT όςον αφορά τθν καταςκευαςτικι τθσ δραςτθριότθτα κακϊσ και 

τθ δραςτθριότθτά τθσ όςον αφορά τθν εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ 

ειδικϊν οχθμάτων και εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ απορριμμάτων. Επίςθσ θ 

εταιρεία εφαρμόηει με επιτυχία Συςτιματα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ςε ςυμμόρφωςθ με το Ρρότυπο ISO 14001 τθσ EURΟCERT από το ζτοσ 

2003. Αναλυτικά, θ εταιρεία ζχει πιςτοποιθκεί κατά ISO 9001-2008 και ISO 

14001:2004 για πωλιςεισ και τεχνικι υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ 

απορριμμάτων και ειδικϊν οχθμάτων, κατά ISO 9001:2000 και ISO 

14001:2004 για ςχεδιαςμό, παραγωγι, εμπορία και ανακφκλωςθ κάδων 

απορριμμάτων και πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ αγροτικισ χριςθσ, 

ανακφκλωςθ ελαςτικϊν και παραγωγι ελαςτικϊν τροχϊν και ενϊ διακζτει 

πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία 

ΕΛΟΤ 1801:2002 / BSI OHSAS 18001:2007 αναφορικά με τθν παραγωγικι 

τθσ δραςτθριότθτα. Επιπλζον θ εταιρεία ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ 

των παραπάνω προτφπων ISO για παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν 

μθ επικινδφνων αποβλιτων (ςυλλογι – μεταφορά), πλφςθσ κάδων, 

οδοςάρωςθσ και κακαριςμοφ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων. 

Τζλοσ, θ Helesi, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN 840, ζχει δεςμεφςει 

ςθμαντικοφσ πόρουσ ςτθν Ζρευνα και Ανάπτυξθ και αποτελεί μία από τισ 9 εταιρείεσ παγκοςμίωσ που 

παράγει τθν πλιρθ γκάμα κάδων απορριμμάτων ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία για ςυμμόρφωςθ 

και τιρθςθ των προτφπων του ΕΝ-840. Θ “HELESI” είναι μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ροιότθτασ 

κάδων απορριμμάτων.  
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5. Εμπορικέσ Επιδόςεισ 

Θ εταιρεία Helesi κατζχει ζνα πολφ μεγάλο τμιμα τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςτον εξοπλιςμό διαχείριςθσ 

απορριμμάτων.  

ΟΧΗΜΑΣΑ: Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι θ Helesi ςτθν πολυετι περίοδο λειτουργίασ τθσ, ζχει 

προμθκεφςει πάνω από 1600 οχιματα όλων των τφπων και κατθγοριϊν, που αφοροφν κυρίωσ τον 

τομζα διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε περιςςότερουσ από 900 φορείσ του Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ 

Τομζα και κυρίωσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Στον τομζα των κάδων απορριμμάτων θ εταιρεία μασ κατζχει κυρίαρχθ κζςθ 

ςτθν Ελλθνικι αγορά με ποςοςτό περίπου το 40% των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ενϊ αςκεί 

επιτυχϊσ εμπορικι δραςτθριότθτα και ςτθ διεκνι αγορά ςτο ςφνολο των πλαςτικϊν τθσ προϊόντων 

(κάδοι απορριμμάτων, πλαςτικά κιβϊτια, παλζτεσ, κακίςματα ςταδίων, κομποςτοποιθτζσ). Οι πωλιςεισ 

τθσ εταιρείασ ςτο εξωτερικό πραγματοποιοφνται μζςω οργανωμζνου δικτφου αντιπροςϊπων. 

Ενδεικτικά ςασ αναφζρουμε κάποιεσ από τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ θ εταιρεία μασ ζχει ςθμειϊςει υψθλά 

ποςοςτά πωλιςεων:   

Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, ουμανία, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Φιλανδία, Νορβθγία, Ιςπανία, 

Ρορτογαλία, Βζλγιο,  Ολλανδία, Ρολωνία, Κροατία, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία, Μαρόκο, Εμιράτα, 

Ιςραιλ, Ιράν, Κατάρ, Ιορδανία, Αυςτραλία, Νζα Ηθλανδία, Καραϊβικι, Ταϊβάν, Χιλι, Σιγκαποφρθ, 

Μαλαιςία, Σεχχζλλεσ,  Θ.Ρ.Α.  
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Επιπλζον ςθμειϊνουμε ότι ςε ςυνεργαςία με τθν αυςτραλιανι STARENA INTERNATIONAL  παράχκθκαν 

και τοποκετικθκαν πλαςτικά κακίςματα ςε μεγάλα ςτάδια ςε ολόκλθρο τον κόςμο, όπου 

φιλοξενικθκαν μεγάλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ (West Indies World Cricket Stadiums, Thomond Park 

Ireland Stadium, Hong Kong Stadium, Tamworth Stadium Australia etc). 

Στο είδοσ των πλαςτικϊν κιβωτίων από το 2005 ζωσ ςιμερα θ  Helesi ςυνεργάηεται με τθν 

αρτοβιομθχανία ΚΑΤΣΕΛΘΣ και από το 2007 με τθν αρτοβιομθχανία ELBISCO για τθν διακίνθςθ και τθν 

αποκικευςθ των προϊόντων τουσ. Ραράλλθλα θ εταιρεία εδραιϊνει το μερίδιο τθσ ςτθν ελλθνικι 

αγορά αλλά και το εξωτερικό, κυρίωσ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ Τουρκία, Βουλγαρία, ουμανία με 

πωλιςεισ παλετοκιβωτίων ςε διάφορεσ παραλλαγζσ προςαρμοςμζνεσ ςε διάφορεσ βιομθχανικζσ και 

αγροτικζσ χριςεισ, για αποκικευςθ και μεταφορά. 

ΣΡΙΜΜΑ ΕΛΑΣΙΚΟΤ:  Θ Helesi και ςε αυτόν τον τομζα επεκτείνει τισ πωλιςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτισ 

γειτονικζσ Βουλγαρία, ουμανία. 

ΤΠΗΡΕΙΕ: Αναφορικά με τον τομζα των υπθρεςιϊν θ Helesi ζχει εκτελζςει ι/και εκτελεί επιτυχϊσ 

εργαςίεσ κακαριςμοφ, οδοκακαριςμοφ, οδοςάρωςθσ, αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων, 

πλφςθσ κάδων ςε 22 φορείσ (ΟΤΑ, ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ). Σε αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνονται μεγάλοι αλλά και 

μικρότεροι Διμοι ςε τουριςτικζσ όμωσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με αυξθμζνεσ ανάγκεσ κακαριςμοφ 

ιδιαίτερα κατά τθ κερινι περίοδο. 
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6. Καταςκευαςτικοί Οίκοι  Αποκλειςτικά Αντιπροςωπευόμενοι 

ςτην Ελληνική Αγορά 
 

Θ εταιρεία μασ αντιπροςωπεφει τουσ παρακάτω οίκουσ καταςκευισ εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ 

απορριμμάτων ςτθν Ελλθνικι Αγορά: 

 FARID INDUSTRIE SPA Ιταλίασ (απορριμματοφόρα οχιματα, οχιματα πλφςθσ κάδων 

απορριμμάτων, αποφρακτικά, θμιρυμουλκοφμενα) 

 ROSSI OLEODINAMICA SRL  Ιταλίασ (απορριμματοφόρα οχιματα) 

 GSR SPA Iταλίασ (καλακοφόρα οχιματα) 

 ΤΑΜ SRL  Ιταλίασ (container ανοικτά ι κλειςτά, container με ι χωρίσ ςυμπίεςθ, οχιματα 

μεταφοράσ container, πρζςεσ δεματοποίθςθσ)  

 CAPPELLOTTO SPA Ιταλίασ (οχιματα κακαριςμοφ αγωγϊν-φρεατίων) 

 ΒUCHER SHORLING GmbH (ςάρωκρα) 

 BUCHER GUYER AG (ςάρωκρα, εκχιονιςτικά μθχανιματα) 

 TANA OY Φιλανδίασ (ςυμπιεςτζσ γαιϊν ΧΥΤΑ) 

 TECMEC AEBE Ελλάδασ (απορριμματοφόρα οχιματα, υδροφόρα, ανατρεπόμενα φορτθγά, 
οχιματα πλφςθσ κάδων απορριμμάτων)  
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www.helesi.com  
 
 

Κεντρικά Γραφεία 
ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλοσ Θέσε Ντοροβατέδα 19003 Μαρκόποσλο Μεσογαίας, Αττική  
τηλ : +30 22990 82700 fax: +30 22990 40977, e-mail: central@helesi.com 

 
  

Εργοςτάςιο Κομοτθνισ  
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτενής 29, 69100 Κομοτενή 

τηλ: +3025310 82579/082580, fax: +3025310 82589 e-mail: industry@helesi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


