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0. Εισαγωγή 

Η «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία» είναι ένα 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών που εγκρίθηκε αρμοδίως για να λειτουργεί ως ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και ειδικότερα κατά τα 

οριζόμενα στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ Β 1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» και ιδρύθηκε νομίμως, υπό τον διακριτικό τίτλο  «Re - 

Battery A.E.» 

Η «Re - Battery A.E.» έχει τη νομική υποχρέωση σύνταξης και υποβολής Ετήσιας Έκθεσης 

Απολογισμού και Προγραμματισμού των ενεργειών της προς τον αρμόδιο Οργανισμό Εποπτείας των 

Δραστηριοτήτων της, δηλαδή τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 εδάφιο Δ του Ν. 2939/2001, αναφέρεται: 

«Δ. Οι διαχειριστές των συσκευασιών υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεών τους κατ` εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον 

προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 

την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.» 

Σε συμμόρφωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα «1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ           

Re – Battery A.E. 01/01/2012 έως 31/12/2012» και υποβάλλεται αρμοδίως στον Ε.Ο.ΑΝ. 

Η παρούσα 1η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων παρακολουθεί μία «επιλεγμένη» δομή παρουσίασης των 

περιεχομένων της η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, τα δεδομένα και γεγονότα 

των οποίων εξελίσσονται χρονικά και ποιοτικά στη διαρρεύσασα περίοδο από την ίδρυση της  «Re - 

Battery A.E.» 

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων που παρουσιάζεται έγινε με βάση το κριτήριο «σπουδαιότητα» που 

η κάθε μία (θεματική ενότητα) διαθέτει και επηρέασε τη ζωή και τα πεπραγμένα της «Re - Battery A.E.», 

στην χρονική περίοδο αναφοράς. 

Η 1η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνεται μέσω της παράθεσης επτά (7) θεματικών Κεφαλαίων 

και ενός Παραρτήματος, σε κάθε ένα εκ των οποίων περιγράφονται τα βασικά θέματα – επιλογές – 

γεγονότα – ενέργειες που προσδιορίζουν το περιεχόμενο του απολογισμού ή/ και του προγραμματισμού 

που αφορούν, ως κάτωθι: 
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 Η «Re - Battery A.E.» 

 Έγκριση και Λειτουργία 
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 Πρώτη (1η) εξαμηνιαία Απολογιστική Έκθεση 
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 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) 

 Μητρώο Σημείων Συλλογής 

 Δίκτυα/ «Battery Net» 

 Ποιοτικές αποκλίσεις Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2012 – 31/12/2012 

Έλεγχος Διακινούμενων Ποσοτήτων 

 Ενέργειες συνδρομής και ενημέρωσης εμπλεκομένων 

 Re - Battery A.E. και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Συλλογής/ Ανακύκλωσης 

 Συμπεράσματα 

 Προβολή – Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση 
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 Δημιουργία δικτυακού τόπου (www.re-battery.gr) 

 Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Κλαδικός Τύπος 

 Οικονομικός Απολογισμός 

 Γενικά 

 Ανάλυση Εξόδων 

 Κάλυψη στόχου εγκριτικής απόφασης 

 Προγραμματισμός ενεργειών 2ου έτους/ 2013 

Η επιλογή για την παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων και ενεργειών της «Re - Battery A.E.» (και 

άλλων εμπλεκομένων), μέσω της παράθεσης των σχετικών τυπικών εγγράφων (αυτολεξεί) έγινε για την 

εξασφάλιση της αυθεντικής απεικόνισης τους (των γεγονότων και ενεργειών) 

Αυτή η επιλογή της «αυτολεξεί» παρουσίασης των επίσημων εγγράφων, εκμηδενίζει το ενδεχόμενο της 

παράφρασης και αλλοίωσης τους ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί το «ιστορικό ιστολόγιο» της                 

«Re - Battery A.E.» και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, όπως μέχρι σήμερα εξελίχθηκε ή 

όπως στο μέλλον θα εξελιχθεί και από το οποίο (ιστορικό ιστολόγιο) θα ερμηνευθούν αναλυτικά τόσο οι 

επιτυχίες όσο και οι αποτυχίες που θα καταγραφούν στις δραστηριότητες της Εναλλακτικής Διαχείρισης 

αλλά και οι Υπεύθυνοι για αυτές τις επιτυχίες ή αποτυχίες.  

Τελειώνοντας και παρά το γεγονός ότι στα Κεφάλαια που ακολουθούν καταγράφονται ενέργειες μας που 

σκοπό είχαν να ενεργοποιήσουν έτι περαιτέρω τον Ε.Ο.ΑΝ. και τα στελέχη του, 

 για την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών Εναλλακτικής Διαχείρισης, 

 για την αμείλικτη και άμεση εφαρμογή της νομιμότητας, εντούτοις:  

Από την θέση αυτή ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στις προσπάθειες μας, την 

Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Δ/ντη του Ε.Ο.ΑΝ. κ.κ. Κάτια Λαζαρίδη και Αδαμάντιο Σκορδίλη, τα 

στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. κα Μπαντή Μαρία και βεβαίως τα στελέχη του Γραφείου Γραφείο Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων  (ΓΕΔΣΑΠ) κ.κ. Αναστασία Αρφανάκου, Δημήτριο 

Τσότσο  και Αλέξανδρο Μουζάκη, χωρίς την συμβολή των οποίων η ποιοτική δραστηριότητα της        

«Re - Battery A.E.» θα ήταν «φτωχότερη» 

Ζητάμε απ’ αυτούς να αξιοποιήσουν όλη την πληροφορία που εδώ καταχωρείται, όλες τις 

σχετικές γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις φορέων που αποφαίνονται για την κατάσταση που 

επικρατεί στον χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών. Ένας χρόνος λειτουργίας της 

Re - Battery A.E. ήταν αρκετός για να αναδείξει πληθώρα νομικών ατοπημάτων που έχουν 

καταγραφεί στον χώρο με κυρίαρχο αυτό της καταπάτησης των δικαιωμάτων των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί και 

από επιχειρήσεις του χώρου.  
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Οι διαπιστώσεις αυτές επιβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. να σταθεί στο ύψος της ευθύνης του, να 

απαιτήσει ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ την εφαρμογή του  Ν. 2939/2001 στο σύνολο των πεδίων που 

περιγράφονται και να προστατέψει την χώρα ενώπιον της Ε.Ε. αλλά και όλους τους 

εμπλεκόμενους που εργάζονται με σεβασμό στη νομιμότητα.   
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1. Η Re-Battery A.E. 

1.1 Έγκριση και Λειτουργία 

Η Re-Battery A.E. αποτελεί τον «καθολικό διάδοχο» της υπό σύσταση εταιρείας ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ), ο σκοπός της οποίας ήταν ταυτόσημος με αυτόν της Re-Battery A.E. και επιχείρησε (η υπό 

σύσταση ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ ΑΕ) την έγκριση της λειτουργίας της βάση σχετικής αίτησης (αρ. πρωτ. 

128993/31.12.2009) η οποία (αίτηση) δεν εξετάστηκε από τον πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και νυν Ε.Ο.ΑΝ. 

Η Re-Battery A.E. υπέβαλλε πλήρως αναμορφωμένο φάκελο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της 

οικείας νομοθεσίας μέσω διαδοχικών αιτήσεών της (382/14.07.2011 και 623/4.11.2011). 

Τελικώς εγκρίθηκε βάσει του από 30/11/2011, αναμορφωμένου φακέλου καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης της (22η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π./ 08.11.2011/ 7ο 

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης) και με βάση την τελική αίτηση – φάκελό της που υπέβαλε στον Ε.Ο.ΑΝ. (αρ. 

πρωτ. 666/16.11.2011). 

Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών της Υπάρχουσας Κατάστασης, στην περίοδο ίδρυσής της, έχουν 

αναλυτικώς καταγραφεί στα στοιχεία της Μελέτης που αλληλοδιαδόχως κατετέθησαν για έλεγχο και 

έγκριση (της Μελέτης) από τον Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). 

Βασικό στοιχείο που προσδιόρισε την ανάγκη της ίδρυσής της αλλά και της έγκρισης της λειτουργίας της 

ήταν η εδραίωση ενός δεύτερου «μηχανισμού», δηλαδή ενός δεύτερου Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσσωρευτών, προκειμένου να υποστηριχθεί αποφασιστικά και αποτελεσματικά η 

προσπάθεια της Πολιτείας για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου που είχε τεθεί (26.09.2012), καθώς είχε 

(και έχει) διαπιστωθεί σημαντική υστέρηση στο επίπεδο των αποτελεσμάτων όπως μέχρι τότε (αλλά και 

μέχρι σήμερα) είχαν (και έχουν) καταγραφεί. 

Εξίσου βασικός παράγων που επηρέασε την ανάγκη ίδρυσης και έγκρισης της λειτουργίας της       Re-

Battery A.E. ήταν η δημιουργία ενός «ανταγωνιστικού» πλαισίου λειτουργίας μεταξύ πολλών 

λειτουργούντων Συστημάτων, πλαισίου που για τη Re-Battery A.E. προσδιορίστηκε εξ αρχής, ιδρυτικά, 

ως πλαίσιο ανάπτυξης δυνάμενων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ. 

Τέλος, βασικός παράγων, ίσως ο σπουδαιότερος, που επέβαλλε την ίδρυση της Re-Battery A.E. ήταν και 

συνεχίζει να είναι, η βασική θέση που εξέπεμψε εξ αρχής για το ότι περιορίζει τη δραστηριότητά της σε 

ρόλο ρυθμιστικό και καταγραφικό, χωρίς εμπλοκή στο πεδίο του ανταγωνισμού με την ιδιωτική 

οικονομία, με εξαίρεση τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές, δηλαδή τις περιοχές όπου  δεν 

αναπτύσσεται ιδιωτικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως ρητά επιβάλλεται από τη σχετική 

Νομοθεσία. 
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Αυτός ο παράγων φαίνεται να αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα έγκρισης της λειτουργίας της από τον 

Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) καθώς οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία που καθορίζουν αυτόν τον 

παράγοντα αναδεικνύονται με ιδιαίτερη έμφαση στην από 04/11/2011 σχετική εισήγηση του Γενικού 

Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. προς το Δ.Σ. του Οργανισμού. 

Ειδικότερα, «αντιγράφουμε» στο παρόν τις βασικές φράσεις της εισήγησης που αποδεικνύουν την 

παραπάνω θέση (μας) και έχουν ως ακολούθως : 

«Το σύστημα ουσιαστικά στοχεύει στην οργάνωση και στο συντονισμό δικτύου συλλογής αποβλήτων 

συσσωρευτών και στην προώθησή τους σε νόμιμες και ενδεδειγμένες λύσεις διαχείρισης, έχοντας ένα 

ρυθμιστικό και καταγραφικό ρόλο αναφορικά με τις εργασίες διαχείρισης. Ειδικότερα το υποψήφιο 

σύστημα δεν εκτελεί εργασίες συλλογής-μεταφοράς εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα 

ενώ αντίθετα μεριμνά για τη συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών από δυσπρόσιτες περιοχές κατά την 

αναλογία του ποσοστού ευθύνης του στην Ελληνική Επικράτεια. 

……………… 

Αναφορικά με τον υποβληθέντα φάκελο η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι η ακόλουθη : 

1. Είναι ουσιώδους σημασίας το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα έχει ρόλο καθαρά οργανωτικό – 

καταγραφικό. 

……………. 

Η Υπηρεσία εισηγείται τους ακόλουθους όρους για την έγκριση του υποψήφιου συστήματος :  

2. Η ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery ΑΕ εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, απογράφει την 

διακίνηση / ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, βάσει των εντύπων αναγνώρισης και 

συμμετέχει ενεργά στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης στις περιοχές (νησιωτικές, απομακρυσμένες) 

όπου δεν δραστηριοποιούνται οι ανακυκλωτές, αναλογικά με τις ποσότητες των συσσωρευτών που έχουν 

ενταχθεί στο σύστημα. 

…….. 

8. Κατά τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.» 

Η πεποίθησή μας για το ότι η δέσμευση της Re-Battery A.E. για τον διαχειριστικό – εποπτικό χαρακτήρα 

των δραστηριοτήτων της, απετέλεσε τον βασικό παράγοντα για την έκδοση της σχετικής Ομόφωνης 

Απόφασης (08.11.2011) του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., αποδεικνύεται και από ρητές επιλεγμένες αναφορές που 

τίθενται στην απόφαση, σχετικές με αυτόν τον παράγοντα, ως κάτωθι : 

3. Το σύστημα εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, απογράφει την διακίνηση 

/ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, βάσει των εντύπων αναγνώρισης και 
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συμμετέχει ενεργά στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης στις περιοχές (νησιωτικές, 

απομακρυσμένες) όπου δεν δραστηριοποιούνται οι ανακυκλωτές, αναλογικά με τις ποσότητες των 

συσσωρευτών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα. 

…………………… 

7. Κατά τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή 

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

Η (ομόφωνη) ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

ΟΙΚ803/22.12.2011, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ετέθη σε ισχύ, με αριθμό ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΝΥΒ. 

Η ΕΜΒΕΛΕΙΑ του Συστήματος είναι πανελλαδική. 

 

1.2  Νομική Προσωπικότητα 

Βασικό στοιχείο απόφασης της Re-Battery A.E. για την ενίσχυση της ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ της ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ 

αποτέλεσε εξ’ αρχής η αναζήτηση της κατάλληλης θεσμικής της μορφής. 

Δοθέντος ότι η νομοθεσία δεν επιβάλλει συγκεκριμένη εταιρική μορφή συστήματος, η απόφαση των 

ΙΔΡΥΤΩΝ να συστήσουν Α.Ε.: 

 Δημιούργησε μια σαφή και δεδομένη αντίληψη στρατηγικού προσανατολισμού και 

αποφασιστικότητας καθώς επελέγη νομική μορφή υψηλού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που 

λειτουργεί με ΚΑΝΟΝΕΣ δημόσιους και δεσμευτικούς. 

 «Αποκάλυψε» με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαχειριστική στρατηγική που επρόκειτο να 

ακολουθήσουν, συστατικό στοιχείο της οποίας (στρατηγικής), εκ του νόμου είναι:  

 Τήρηση των κανόνων διαφάνειας 

 Θεσμική αντιπροσωπευτικότητα στη συγκρότηση των οργάνων 

 Θεσμικοί κανόνες λειτουργίας και λήψης αποφάσεων 

 Τήρηση συγκεκριμένων λογιστικών προτύπων 

 «Ανοικτότητα» στον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της εταιρείας. 

Τέλος, η απόφαση των Ιδρυτών να ιδρύσουν Α.Ε. «δημοσιοποίησε» από την πρώτη στιγμή την υγιή 

τους πρόθεση να επιδιώξουν την άμεση διεύρυνση της κεφαλαιουχικής βάσης της εταιρείας, δηλαδή να 

επιδιώξουν τη δημιουργία ενός πολυμετοχικού Φορέα. 

Η προσδοκία αυτή  υπάρχει και σήμερα και σύντομα αναμένεται να γίνει πραγματικότητα μέσα από νέες 

εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπόχρεων ή τρίτων που θα θελήσουν να μετάσχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο 

και στις δραστηριότητες της εταιρείας, με κριτήρια, εκτός των άλλων, το ηθικό έρμα των δραστηριοτήτων 

της Re-Battery A.E. και την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής της οργάνωσης. 
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Σύμφωνα με τις «πρώιμες» καταστατικές σκέψεις που απασχόλησαν – εξετάστηκαν στη φάση ίδρυσης 

της Re-Battery A.E.  και τελικώς αποτυπώθηκαν στο Καταστατικό της Εταιρείας, ένα σύνολο διατάξεων 

και αρχών που διαχέονται στο σύνολο των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού:  

 Θεσμοποιούν τη συλλογική λειτουργία 

 Προστατεύουν τον Φορέα και τα προσαρτώμενα σ’ αυτόν πρόσωπα από ενέργειες απέχουσες 

από τις αρχές της παρ. 6.4 

 Αναδεικνύουν και προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της μειοψηφίας 

 Αναδεικνύουν τη διαφάνεια ως πρώτιστη αξία στη λειτουργία των συλλογικών θεσμών 

 Περιστρέφονται γύρω από το κέντρο προσοχής και δραστηριοποίησης του Φορέα που δεν είναι 

άλλο από την υψηλή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Το καταστατικό της Re-Battery A.E.  εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 10637/1.12.2011 πράξη σύστασης της 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 12746/5.12.2011, έλαβε αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 118621007000  

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού έχει κατατεθεί στον Ε.Ο.ΑΝ.  

Η ολοκλήρωση της ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ της Re-Battery A.E. ή (επιτυχέστερα) η ολοκλήρωση 

της ΤΥΠΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ της έγινε : 

 Με την κατάθεση του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ του Άρθ. 11 παρ. 2.1 εδαφ. ββ της ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103/11.10.2010, ύψους 44.280,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το 23/13.12.2011 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο κατετέθη στον Ε.Ο.ΑΝ.  

 Με την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.  

 

1.3 Ποσοτικοί Στόχοι 

Οι ποσοτικοί στόχοι της Re-Battery A.E. καθορίζονται από την απόφαση έγκρισης της, σύμφωνα με την 

οποία (απόφαση) :  

«2. Ο ποσοτικός στόχος που υποχρεούται να επιτύχει το σύστημα, θα πρέπει να διαμορφώνεται 

αναλογικά με το μερίδιο των συμμετεχόντων διαχειριστών στο εν λόγω σύστημα, σε σχέση με τον 

εθνικό στόχο.» 

Οι παραπάνω ποσοτικοί στόχοι, αποτυπώνονται – εξειδικεύονται αριθμητικά στην από 04/11/2011 

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την οποία 

(εισήγηση) «Οι ποσοτικοί στόχοι του συστήματος είναι η συλλογή το 1ο έτος λειτουργίας του (ήτοι το 

έτος 2012) 2.000 tn δηλαδή 100% των συμμετεχόντων στο σύστημα συσσωρευτών, ενώ το πέμπτο έτος 
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λειτουργίας του προσβλέπει σε συλλογή 9.000 tn (δηλαδή το έκτο έτος 11.950 tn) που θεωρεί ότι θα είναι 

και οι προβλεπόμενες ποσότητες των συμμετεχόντων στο σύστημα.» 

Τέλος, οι παραπάνω ποσοτικοί στόχοι της Re-Battery A.E. εξειδικεύονται αναλυτικά, με την αναγκαία 

χρονοσειρά και υπό τις διάφορες εκδοχές των Σταδίων Ανάπτυξης του Συστήματος όπως «στοχαστικά» 

μπορούν να εξελιχθούν, στη Μελέτη Βιωσιμότητας, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία 

της Εταιρείας και αποτελεί (η Μελέτη) αναπόσπαστο στοιχείο της απόφασης αδειοδότησής της. 

Σύμφωνα με την ως άνω Μελέτη Βιωσιμότητας, κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας της Re-Battery 

A.E.«έχει εκτιμηθεί ότι μπορούν να συμβούν τρεις (3) περιπτώσεις εξέλιξης των δραστηριοτήτων 

του, οι οποίες αντιστοίχως ταυτίζονται και με τρία (3) Στάδια Επίτευξης Στόχου.» 

Πρώτο (1ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 

Το πρώτο (1ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου αφορά στο Στάδιο εργασιών κατά το οποίο οι Ποσοτικοί Στόχοι 

του Συστήματος ταυτίζονται με τους ελάχιστους δυνατούς να επιτευχθούν (στόχους) οι οποίοι (Ποσοτικοί 

Στόχοι) έχουν ως αφετηρία, στο 1ο έτος λειτουργίας, τις ποσότητες που είχαν εξασφαλίσει, από τη 

σύσταση του Συστήματος, οι υπόχρεοι συμμετέχοντες σ’ αυτό, δηλαδή 2.000 t. 

Στο πλαίσιο του 1ου Σταδίου είχαν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις για την εγκατάσταση μίας 

ολιγομελούς αλλά αποτελεσματικής διοικητικής δομής η οποία στηρίζεται στην αυστηρή και διαρκή 

επιτήρηση των εργασιών του Συστήματος από τη Διοίκηση και στην ελάχιστη δυνατή στελέχωση της 

αναγκαίας «υπηρεσιακής» δομής. 

Για τις υπηρεσίες λογιστικής και νομικής υποστήριξης καθώς και  υπηρεσίες  οργάνωσης, 

«Management» και υποβοήθησης των ενεργειών δημοσιότητας είχε από τότε αποφασιστεί να κινηθούν 

σε «χαμηλές» απαιτήσεις και να καλυφθούν από εξωτερικούς συνεργάτες. 

Δεύτερο (2ο) και Τρίτο (3ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 

Υπό τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην σχετική Μελέτη απεδείχθη ότι, είναι δυνατόν, μέσω μιας 

ευρύτερης οργανωτικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, το Σύστημα να οργανώσει και 

επιτύχει το 2ο ή/και το 3ο Στάδιο Επίτευξης Στόχου που αποσκοπούσαν στη σταδιακή διεύρυνση του 

ποσοτικού στόχου μέχρι και την ποσότητα των 30.023 t. 

Για να γίνει αυτό δυνατό, είχε σχεδιαστεί και κοστολογηθεί με ακρίβεια η σταδιακή διεύρυνση και 

ενδυνάμωση της εγκατεστημένης διοικητικής δομής με στελέχη κατάλληλα σε προσόντα και το 

κάθε φορά ζητούμενο επίπεδο ικανοτήτων, εμπειρίας και επιστημονικής εξειδίκευσης. 

Είχε αντιστοίχως προβλεφθεί ότι όσο θα ενδυναμώνεται η λειτουργία και θα αυξάνουν οι 

ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του Συστήματος, τόσο θα αυξάνονται και οι ανάγκες ενίσχυσης 

του Management. Αντιστοίχως θα αυξάνονται και οι ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης νέων 
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εργαλείων και μεθόδων Διοίκησης και Οργάνωσης, που θα ενισχύσουν τη Διοικητική και 

Οργανωτική του Αποτελεσματικότητα. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, είχε ήδη εκτιμηθεί και σχεδιαστεί, η όλο και μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση του μετόχου Re.De-Plan A.E. Consultants, ο οποίος (μέτοχος) θα συνέβαλε στην άσκηση 

και εφαρμογή αποτελεσματικού Project Management, με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη και εφαρμογή 

μεθόδων Στρατηγικής Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος. 

Αυτό, ως «ευθύνη» και συμβολή στο Σύστημα, ήταν και το βασικό προσδιοριστικό στοιχείο που 

καθόρισε τη συμμετοχή της Re.De-Plan A.E. Consultants στο μετοχικό σχήμα, δηλαδή στο Σύστημα, 

δεδομένου ότι για την έγκριση του (του Συστήματος) κρίθηκε και η Τεχνική του Ικανότητα. 

Η διαχρονική εξέλιξη της λειτουργίας του Συστήματος (ρυθμός εσόδων) απεικονίστηκε ανά Στάδιο 

Επίτευξης Στόχου, σε αναλυτικά  διαγράμματα που επισυνάπτονται στη Μελέτη και ακολουθούν. 
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Διαχρονική Εξέλιξη Λειτουργίας Re – Battery Α.Ε. 

Πρώτο (1ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 
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Διαχρονική Εξέλιξη Λειτουργίας Re – Battery Α.Ε. 

Δεύτερο (2ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 
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Διαχρονική Εξέλιξη Λειτουργίας Re – Battery Α.Ε. 

Τρίτο (3ο) Στάδιο Επίτευξης Στόχου 
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Αντιστοίχως ακολουθούν Πίνακες Ποσοτικών Στόχων εξέλιξης των Στόχων της Re- Battery A.E. ανά στάδιο: 

Πίνακας  : 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 
               

                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  

kg/τεμάχιο € / kg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Ah<= 30 1,5 0,133 655 983 131 2.293 3.439 457 8.024 12.036 1.601 28.083 42.125 5.603 98.291 147.437 19.609 245.263 367.895 48.930 

30<Ah <= 90 15 0,033 70.309 1.054.635 34.803 101.948 1.529.221 50.464 147.825 2.217.370 73.173 214.346 3.215.187 106.101 310.801 4.662.015 153.846 384.698 5.770.470 190.426 

90<Ah <= 220 40 0,025 23.705 948.200 23.705 34.372 1.374.890 34.372 49.840 1.993.591 49.840 72.268 2.890.706 72.268 104.788 4.191.520 104.788 145.365 5.814.600 145.365 

Σύνολο      94.669 2.003.818 58.639 138.613 2.907.550 85.294 205.688 4.222.996 124.614 314.697 6.148.018 183.971 513.880 9.000.972 278.244 775.326 11.952.965 384.720 

   
0%     250%     250%     250%     250%     150%     

   
0%     45%     45%     45%     45%     24%     

   
0%     45%     45%     45%     45%     39%     

                     
Πίνακας  : 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

               

                     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  

kg/τεμάχιο € / kg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Ah<= 30 1,5 0,133 852 1.277 170 3.202 4.802 639 13.479 20.218 2.689 72.517 108.775 14.467 396.450 594.675 79.092 424.721 637.081 84.732 

30<Ah <= 90 15 0,033 91.402 1.371.026 45.244 133.446 2.001.697 66.056 205.508 3.082.614 101.726 337.032 5.055.487 166.831 589.324 8.839.860 291.715 684.141 10.262.110 338.650 

90<Ah <= 220 40 0,025 30.817 1.232.660 30.817 40.370 1.614.785 40.370 65.399 2.615.951 65.399 117.064 4.682.552 117.064 198.620 7.944.800 198.620 230.661 9.226.441 230.661 

Σύνολο      123.070 2.604.963 76.230 177.018 3.621.284 107.064 284.385 5.718.783 169.814 526.613 9.846.814 298.362 1.184.394 17.379.335 569.427 1.339.522 20.125.632 654.042 

   
0%     276%     321%     438%     447%     7%     

   
0%     46%     54%     64%     75%     16%     

   
0%     31%     62%     79%     70%     16%     

                     
Πίνακας  : 3ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

               

                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  

kg/τεμάχιο € / kg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Ah<= 30 1,5 0,133 1.107 1.660 221 5.811 8.717 1.159 26.152 39.228 5.217 135.989 203.983 27.130 514.698 772.047 102.682 827.495 1.241.242 165.085 

30<Ah <= 90 15 0,033 118.822 1.782.333 58.817 160.410 2.406.150 79.403 240.615 3.609.225 119.104 433.107 6.496.604 214.388 912.587 13.688.805 451.731 1.059.901 15.898.513 524.651 

90<Ah <= 220 40 0,025 40.061 1.602.458 40.061 56.086 2.243.441 56.086 92.542 3.701.678 92.542 157.321 6.292.853 157.321 269.870 10.794.800 269.870 322.085 12.883.399 322.085 

Σύνολο      159.991 3.386.452 99.099 222.308 4.658.308 136.648 359.309 7.350.130 216.864 726.417 12.993.440 398.839 1.697.155 25.255.652 824.283 2.209.481 30.023.154 1.011.821 

   
0%     250%     350%     420%     278%     61%     

   
0%     35%     50%     80%     111%     16%     

   
0%     40%     65%     70%     72%     19%     
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Είναι φανερό από τα στοιχεία της ΜΕΛΕΤΗΣ και ειδικότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο 3ο 

Στάδιο Επίτευξης Στόχου, ότι η Re-Battery A.E. ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ και ΑΠΕΔΕΙΞΕ αμέσως με την ίδρυση 

της, ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί το σύνολο των ποσοτήτων των αποβλήτων συσσωρευτών για το 

ΣΥΝΟΛΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, αν τέτοια ανάγκη παραστεί. Η σχετική ΔΕΣΜΕΥΣΗ ρητά 

αναλαμβάνεται στην παρ. 6.8 / Ποσοτικοί Στόχοι του Συστήματος καθώς και στην παρ. 9.3 / 

Σκοπιμότητα Ίδρυσης  και Λειτουργίας του Συστήματος ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ – Re-Battery A.E., της Μελέτης που 

εγκρίθηκε. Βάση και αυτού του ενδεχομένου / πιθανότητας / δυνατότητας (της Re-Battery A.E.) 

εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία της, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. 

 

1.4  Ποιοτικοί Στόχοι 

Οι ποιοτικοί στόχοι της Re-Battery A.E. απορρέουν τόσο από τους σκοπούς του Καταστατικού της όσο και 

από ειδικές αναφορές που καταγράφονται στην ήδη εγκεκριμένη Μελέτη, βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε από 

τον Ε.Ο.ΑΝ. 

Ειδικότερα πρέπει να αναδειχθούν, στην παρούσα Ετήσια Απολογιστική Έκθεση, εκείνοι οι Ποιοτικοί Στόχοι 

(της Μελέτης) που συνάδουν και συμβαδίζουν (χρονικά και επιχειρησιακά) με την Εναρκτήρια Περίοδο 

Λειτουργίας της  Re-Battery A.E., η οποία «απολογίζεται» στην παρούσα και κρίνεται κατά τα ισχύοντα. 

Ως τέτοιοι ποιοτικοί στόχοι έχουν ενδεικτικά αναφερθεί: 

 Η συνδρομή στη βέλτιστη διαχείριση παλαιών συσσωρευτών, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 

δυνατή παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση στον αρμόδιο φορέα των συλλεγόμενων και 

ανακυκλωμένων ποσοτήτων, με τη σωστή χρήση των Έντυπων Αναγνώρισης Επικινδύνων 

Απόβλητων (ΕΑΕΑ).  

 …………………. 

 Η ευρύτατη δυνατή προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης των 

συσσωρευτών, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στη συνείδηση του κάθε πολίτη με στόχο την 

ευαισθητοποίησή του 

 Η ανάπτυξη δυνάμεων συνοχής και «αλληλεγγύης» με σκοπό την ανάπτυξη όλων των συντελεστών 

του «κύκλου» και για τη λειτουργία τους μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η επιστήμη και η Ελληνική 

και Κοινοτική Νομοθεσία 

 Η συμβολή στην αξιοπιστία, βιωσιμότητα και στη λειτουργικότητα των εθνικών προγραμμάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών και στην προστασία του περιβάλλοντος 

Οι παραπάνω στόχοι, κατά τη Μελέτη, μεταξύ των άλλων στοχεύουν: 

 Στη σταδιακή αύξηση των υπόχρεων συμμετεχόντων σε αυτό με την είσοδο νέων εταιρειών από τον 

χώρο εισαγωγής και εμπορίας συσσωρευτών για να αυξηθούν οι σχεδιαζόμενες δράσεις του 

Συστήματος 
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 Στη διατήρηση ενός ρυθμιστικού και καταγραφικού ρόλου των διεργασιών και υποδομών διαχείρισης 

των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, χωρίς διοικητικές διαδικασίες επιβολής του τρόπου με τον 

οποίο θα εκτελούνται οι επιμέρους δραστηριότητες αλλά και χωρίς να απομακρύνεται από τους 

καθορισμένους του στόχους. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Re-Battery A.E. δεσμεύτηκε, μεταξύ των άλλων, να προβεί: 

«1. Στην συστηματική εφαρμογή διαδικασίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μονάδων 

παραγωγής αποβλήτων (σημεία συλλογής, δηλαδή συνεργεία επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων κτλ 

και καταστήματα πώλησης συσσωρευτών) για τη δράση του Συστήματος. 

2..Στην επιλογή κατάλληλων συνεργατών οι οποίοι θα συμβληθούν μαζί του και οι οποίοι θα είναι σε 

θέση να αναλάβουν το έργο της συλλογής, μεταφοράς, (προσωρινής) αποθήκευσης και ανακύκλωσης 

των αποβλήτων συσσωρευτών.  

3.Στο σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου συλλογής και 

αξιοποίησης των συσσωρευτών. Αυτές οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν την καταγραφή και 

επικύρωση των συλλεγόμενων και αξιοποιημένων ποσοτήτων των συσσωρευτών, ώστε να ελέγχεται η 

συμμόρφωση με τους καθορισμένους στόχους καθώς και με την κείμενη νομοθεσία. 

……………………………………… 

5.Στην δημιουργία ενός πρότυπου λογισμικού συστήματος καταγραφής και απόδοσης των 

τηρούμενων διαδικασιών που θα εξασφαλίζει :  

5.1 Κανόνες Διαφάνειας 

5.2 Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων 

5.3 Έλεγχο Δεικτών Απόδοσης 

5.4 Ποσοτικοποίηση στόχων 

5.5 Άμεση ενημέρωση των οργάνων της πολιτείας 

5.6 Λειτουργίες ανάδρασης και βελτιστοποίησης» 

Η έναρξη της διαδικασίας εκπλήρωσης όλων των παραπάνω ποιοτικών στόχων είναι πλέον πραγματικότητα 

ΑΜΕΣΩΣ και εντός της 1ης ετήσιας περιόδου λειτουργίας του, όπως παρακάτω θα αναδειχθεί, μέσω 

εγκεκριμένων ενεργειών, εγγράφων, δραστηριοτήτων κ.λπ. που έλαβαν χώρα κατά το διαρρεύσαν, από την 

ίδρυση της Re-Battery A.E., χρονικό διάστημα. 

Οι κάθε λογής περιορισμοί και εμπόδια στην ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών στόχων 

της  Re-Battery A.E. κατά την προηγηθείσα περίοδο, όπως και παρακάτω θα αναδειχθούν, είχαν προφητικά 

προβλεφθεί στο πλαίσιο της SWOT ANALYSIS που ενσωματώθηκε στη Μελέτη Έγκρισης του Συστήματος και 

για την ομαλή νοηματική εξέλιξη της ροής των κειμένων της παρούσας, ενσωματώνεται (η SWOT ANALAYSIS) 

και ακολουθεί: 
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Μήτρα SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Το αξιακό πλαίσιο λειτουργίας που υιοθετείται από την «Re-Battery 

A.E.», κύριο στοιχείο του οποίου είναι το κριτήριο της ηθικής 

προτεραιότητας και ο σεβασμός των κανόνων του ανταγωνισμού, 

της διαφάνειας και της «ανοικτότητας» που απορρέει από το 

Καταστατικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας της. 

 Η απόλυτη συνάφεια και σχέση τόσο των Ιδρυτών, όσο και των 

υπόχρεων και των συνεργαζόμενων, με τους σκοπούς του 

Συστήματος (Re-Battery A.E.) και η εξειδίκευση που αυτοί διαθέτουν 

στους τομείς Οργάνωσης – Διοίκησης & Διαχείρισης των αναγκών 

του (του Συστήματος). 

 Η ύπαρξη όλων των μέσων (υλικό & ανθρώπινο δυναμικό) που 

εξασφαλίζουν την άμεση λειτουργία του Συστήματος και μπορούν να 

υποστηρίξουν τη γρήγορη ανάπτυξη του σε υψηλότερα επίπεδα 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 

 Η εξασφαλισμένη ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του Συστήματος σε όλες τις 

εκδοχές λειτουργίας του, σε όλα τα Στάδια Επίτευξης Στόχου. 

 Η σταθερότητα των πολιτικών κατευθύνσεων για την εναλλακτική 

διαχείριση. 

 Το ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανακύκλωσης αποβλήτων 

συσσωρευτών.  

 Η οριοθέτηση του Εθνικού Στόχου της 26ης/09/2012 (ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103/28.12.10). 

 Η υπάρχουσα (διαπιστωμένη) κοινή συνείδηση όλων των 

εμπλεκομένων για την ανάγκη δημιουργίας ενός δεύτερου 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών 

Πανελλαδικής Εμβέλειας. 

 Ο υψηλός δείκτης κοινωνικής ευαισθητοποίησης που εμφανίζεται 

συχνά σε πρωτοβουλίες φορέων, πολιτών, κοινωνικών 

οργανώσεων, ΜΜΕ κ.λπ. σε σχέση με την ανακύκλωση και 

γενικότερα την περιβαλλοντική διαχείριση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

 Η άμεση συσχέτιση της επιτυχούς ανάπτυξης της κάθε 

μεμονωμένης Επιχείρησης (του ΚΥΚΛΟΥ) με την επιτυχή και 

γρήγορη ανάπτυξη του Συστήματος (κατάργηση των παράνομων 

συναλλαγών), όπως ήδη έχει γίνει κοινή συνείδηση. 
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Μήτρα SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού συμβεβλημένων υπόχρεων στη 

φάση έναρξης των δραστηριοτήτων του Συστήματος. 

 Η έλλειψη της δυνατότητας απόλυτου ελέγχου των παράνομων 

εξαγωγών αποβλήτων συσσωρευτών.  

 Η ύπαρξη «ερωτημάτων» και «απόψεων» από διάφορες πλευρές 

που αμφισβητούν την ασφάλεια του θεσμικού πλαισίου, 

παρερμηνεύοντας το. 

 Η επικράτηση απόψεων που θα επιτρέψουν ή/και θα επιβάλλουν 

διασάλευση/ εκτροπή των κανόνων ανταγωνισμού στη λειτουργία 

του «ΚΥΚΛΟΥ» δημιουργώντας «εμπόδια στο εμπόριο ή 

στρεβλώσεις» ή προκαλώντας «άρση της προστασίας του 

βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου». 

 Η συνέχιση φαινομένων διοικητικής υστέρησης, που δημιουργείται 

από την «υποστελέχωση» των αρμόδιων υπηρεσιών π.χ.  νομική 

υποστήριξη ΕΟΕΔΣΑΠ.  

 Η ύπαρξη φαινομένων και επιχειρηματικών συμπεριφορών που 

δεν συνάδουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις της νόμιμης και 

ηθικής – περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο χώρο του «επιχειρείν» 

 Η έλλειψη ολοκληρωμένου επιστημονικού πλαισίου εφαρμογής 

για συσσωρευτών με μηδενικό κατάλοιπο.  

 Η έλλειψη γενικευμένης περιβαλλοντικής παιδείας. 

 Η διαφοροποίηση κυβερνητικών πολιτικών προτεραιοτήτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης λόγω οικονομικής κρίσης ή/και η 

κοινωνική απαξίωση αυτών των επιλογών. 
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Κατά τους διαχειριστές της Re-Battery A.E., η πλέον εμφανής Ποιοτική Καταγραφή που αναδείχθηκε στον 

χώρο των Συσσωρευτών, με την εμφάνιση της και την έναρξη της λειτουργίας της (της Re-Battery A.E.) είναι 

αυτή που αναδεικνύεται ως πρώτη, μεταξύ ίσων, ΔΥΝΑΜΗ που εγγράφεται στο πλαίσιο των Θετικών Σημείων 

του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της SWOT ANALYSIS που προηγήθηκε και έχει ως ακολούθως: 

«Το αξιακό πλαίσιο λειτουργίας που υιοθετείται από την «Re-Battery A.E.», κύριο στοιχείο του οποίου είναι 

το κριτήριο της ηθικής προτεραιότητας και ο σεβασμός των κανόνων του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και 

της «ανοικτότητας» που απορρέει από το Καταστατικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας της» 
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2. Εναρκτήρια Φάση/ Διαπιστώσεις – Προβλήματα – Προτάσεις 
Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται, οι συνθήκες που διαμορφώνονται κατά την έναρξη λειτουργίας της    
Re-Battery A.E. Δοθέντος ότι στον χώρο των συσσωρευτών θα λειτουργούν (2) Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΕΔ), η Re-Battery A.E. θεωρεί ότι η δράση των (2) ΣΕΔ πρέπει να είναι συμπληρωματική και 
όχι ανταγωνιστική και αυτό προϋποθέτει την υποστήριξη των προϋποθέσεων που ρητά έχουν μνημονευθεί 
στη Μελέτη έγκρισης του Συστήματος. 
Περαιτέρω εκτίθενται γεγονότα και περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη ετήσια λειτουργία της     
Re-Battery A.E. και αναδεικνύεται ο Μη Κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ΣΕΔ μέσα από την ανάλυση της 
νομικής έννοιας της χρηματικής εισφοράς και του προορισμού αυτής. 
Ζητούνται μέτρα πιστοποίησης και ελέγχου της καταβολής της χρηματικής εισφοράς εκ μέρους των υπόχρεων, 
με αιχμή την κατάρτιση Μητρώου Υπόχρεων αλλά και Μητρώου Σημείων Συλλογής, την κατάρτιση του οποίου 
η  Re-Battery A.E. επιχειρεί να οργανώσει. 
Προτείνονται θεσμικά και οργανωτικά μέτρα για την εξυπηρέτηση της νησιωτικής χώρας. 
Τέλος, η Re-Battery A.E. αναδεικνύει το Δημόσιο Έλεγχο, τη Διαφάνεια και την Κοινωνική Λογοδοσία ως 
ύψιστες αρχές λειτουργίας των ΣΕΔ, η ύπαρξη των οποίων οφείλεται στην έγκριση της πολιτείας κατά το νόμο 
και στον κοινωνικό πόρο που καταβάλλουν οι πολίτες για την κάλυψη της δαπάνης των δραστηριοτήτων τους. 
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3. Ποσοτική ανάπτυξη της Re-Battery A.E.  

Παρά τα προβλήματα που κατεγράφησαν στην εναρκτήρια περίοδο λειτουργίας της Re-Battery Α.Ε., κατέστη 

δυνατή η έναρξη της λειτουργίας της και η επίτευξη των ποσοτικών στόχων υπερπολλαπλάσια από τις 

ποσότητες για τις οποίες είχε δεσμευτεί με την άδεια ίδρυσης της. 

Έτσι ένας ικανοποιητικός αριθμός συμβεβλημένων επιχειρήσεων, ως κάτωθι, συνέβαλε στην 

πραγματοποίηση αυτών των ποσοτικών στόχων. 

3.1 Υπόχρεοι – Διαχειριστές 

Η Re-Battery Α.Ε. στο χρονικό διάστημα 01/01/2012 έως 31/12/2012 υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας με 

σημαντικό αριθμό Υπόχρεων – Διαχειριστών, τα στοιχεία των οποίων έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΑΝ. 

3.2 Συλλέκτες 

Αντιστοίχως η Re-Battery Α.Ε. στο χρονικό διάστημα 01/01/2012 έως 31/12/2012 υπέγραψε Σύμβαση 

Συνεργασίας με τους κάτωθι Συλλέκτες: 

 ΔΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 

 ΒΙΕΜΕΛ – ΕΜΜ. & ΕΛ. ΒΙΔΑΛΗ 

 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

 ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ 

 EVROS LEAD 

 CRETA ECO PHOENIX AE 

 ANTIPOLLUTION ΑΝΕ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΡΑΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 ΔΟΥΒΛΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΦΩΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΑΛΩΣ Ο.Ε. ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ Κ. – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Ο.Ε. 

 ΖΑΪΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

 ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 AUTO GREEN RECYCLING A.E. 

 ΝΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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3.3 Μεταφορικά Μέσα – Υποδομές 

Για τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που καταγράφονται μέσω των δραστηριοτήτων 

εποπτείας και συντονισμού της Re-Battery Α.Ε., και μέσω των συμβεβλημένων συνεργείων, για τη Re-Battery 

Α.Ε. εργάζονται τα παρακάτω Μεταφορικά Μέσα καθώς και οι χώροι δευτερογενούς αποθήκευσης της 

CRETAECOPHOENIXAE, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ, ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ – 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΕΒΕ. 

Α/Α ΟΧΗΜΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ Α/Α ΟΧΗΜΑ 

1 ΥΡΤ 6183 32 ΙΑΕ 3178 63 ΗΚΙ 1967 94 ΚΙΝ 1071 

2 ΥΡΡ 9930 33 ΙΑΕ 5321 64 ΗΡΖ 4924 95 ΥΝΡ 9506 

3 ΥΧΜ 3148 34 ΕΚΒ 9607 65 ΗΚΥ 2197 96 ΝΧΑ 3074 

4 ΥΡΥ 8993 35 ΕΚΑ 7767 66 ΥΝΟ 9695  

5 ΙΑΕ 2664 36 Ρ32343 67 ΗΚΕ 3251 

6 ΙΑΕ 2590 37 ΕΚΒ 9429 68 ΗΚΝ 9350 

7 Ρ10209 38 ΕΚΕ 4765 69 ΚΟΕ 6273 

8 Ρ20226 39 ΕΚΕ 4892 70 ΕΒΗ 8867 

9 Ρ28290 40 Ρ7847 71 ΑΗΖ 9954 

10 Ρ28354 41 Ρ0953 72 ΕΒΚ 4194 

11 Ρ28304 42 Ρ5675 73 ΗΚΤ 3696 

12 Ρ17659 43 Ρ2422 74 ΗΚΚ 2003 

13 Ρ13579 44 Ρ5157 75 ΝΗΗ 6211 

14 Ρ13647 45 Ρ5698 76 ΥΜΚ 9588 

15 ΕΚΑ 4831 46 Ρ4999 77 ΥΝΟ 9244 

16 ΕΚΑ 4840 47 Ρ3182 78 ΥΝΚ9478 

17 ΕΚΑ 4841 48 Ρ7807 79 ΥΝΟ 9559 

18 ΕΚΑ4853 49 Ρ5788 80 ΥΝΗ 9299 

19 ΕΚΑ 3229 50 ΙΑΕ 5734 81 ΥΝΟ 9892 

20 ΕΚΑ3292 51 ΕΚΑ 8630 82 ΝΧΑ 1870 

21 ΝΧΑ 9780 52 ΒΟΗ 8678 83 ΝΧΑ 2989 

22 ΕΚΒ 3292 53 ΒΟΟ 1052 84 ΝΗΧ 3771 

23 ΕΚΕ 4614 54 ΗΚΚ 4304 85 ΒΙΒ 2798 

24 ΕΚΕ 4756 55 ΕΚΑ 3357 86 ΗΚΥ 2197 

25 ΕΚΕ 1690 56 ΝΧΑ 8521 87 ΖΧΕ 1236 

26 ΙΑΕ 8802 57 ΑΝΚ 3907 88 ΖΥΥ 6780 

27 ΕΚΑ 6714 58 ΑΝΚ 8624 89 ΥΡΥ 1091 

28 ΕΚΒ 4762 59 ΑΝΚ 3907 90 ΥΡΥ 1092 

29 ΙΑΕ 5735 60 ΑΝΚ 1164 91 ΥΡΥ 2559 

30 ΕΚΑ 5449 61 ΕΚΒ 3368 92 ΜΗΑ 7614 

31 ΕΚΑ 6731 62 ΧΧΑ 9502 93 ΚΥΜ 3716 
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3.4 Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 

Η Re-Battery Α.Ε. στο χρονικό διάστημα 01/01/2012 έως 31/12/2012 υπέγραψε Σύμβαση Συνεργασίας με τα 

κάτωθι Διαλυτήρια: 

 ΒΕΛΚΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑ Μ. ΕΠΕ  

 ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 Κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΠΕ 

 

3.5 Πρώτη (1η) εξαμηνιαία Απολογιστική Έκθεση  

Για την πληρότητα της παρούσης κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν τα ποσοτικά αποτελέσματα 

διαχείρισης της Re-Battery A.E. κατά την 1η εξαμηνιαία περίοδο λειτουργίας της. Τα υπόψη αποτελέσματα 

απετέλεσαν το αντικείμενο της 1ης εξαμηνιαίας Απολογιστικής Έκθεσης της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε 

κατά απαίτηση της άδειας λειτουργίας, κατετέθη εμπροθέσμως και παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Δ.Σ. του 

Ε.Ο.ΑΝ. στις 05/12/2012. Όπως εύκολα αποδεικνύεται η Re-Battery A.E. είχε προσεγγίσει (σχεδόν) τον ετήσιο 

στόχο της μόλις εντός του 1ου εξαμήνου λειτουργίας της. 
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3.6 Ποσοτικά αποτελέσματα χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα χρήσης για το 1ο έτος λειτουργίας της Re-Battery A.E., συσχετισμένα με τους στόχους του 1ου Σταδίου ανάπτυξης (βλ. Μελέτη 

Βιωσιμότητας Re-Battery Α.Ε.) έχουν ως ακολούθως: 

 

Πρώτο (1ο) ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

kg/ 

τεμάχιο 

€ / 

kg 
2012 / ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ /  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012 – 31/12/2012 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012 

– 31/12/2012 

   

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙΛΑ 

Ah<= 30 1,5 0,133 655 983 131 15.270 22.878 3.054  

30<Ah <= 90 15 0,033 70.309 1.054.635 34.803 47.086 706.290 23.543 

90<Ah <= 220 40 0,025 23.705 948.200 23.705 15.630 625.200 15.630 

Σύνολο      94.669 2.003.818 58.639 77.987 1.354.397 42.227 3.736.187 

http://www.re-battery.gr/


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ   

            Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. 
 

 

 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – RE-BATTERY A.E. 

19o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Ασπρόπυργος, ΤΚ. 19 300  

         Τηλ. 210 5575075, 210 8645883, Fax: 210 5574133, email: info@re-battery.gr, site: www.re-battery.gr            28 

     

3.7 Δυσπρόσιτες και Νησιωτικές Περιοχές 

Η Re-Battery A.E. εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη συλλογή αποβλήτου από 

δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. 

Πιο συγκεκριμένα κατέγραψε την συλλογή 488 tn αποβλήτου έναντι 187 tn που αναλογούν στην συνολικά 

συλλεχθείσα ποσότητα και 100 tn που αναλογούν στον στόχο που είχε δεσμευτεί με την έγκριση της. 

 

3.8 Συμπεράσματα 

1) Η δέσμευση της Re-Battery A.E. για τη διαχείριση 2.003,818 kgr αποβλήτων συσσωρευτών για το 1ο 

έτος Λειτουργίας της ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ σε ποσοστό 260% ως προς το βάρος ποσοτήτων αποβλήτου 

και 483% μεσοσταθμικά εντός του 1ο έτους λειτουργίας της. Πενταπλασίασε δε σχεδόν τον στόχο 

συλλογής από δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές με μηδενικό κόστος. 

2) Τονίζεται ότι ο Στόχος (δέσμευση) της Re-Battery Α.Ε. για την καταγραφή – διαχείριση 2.000 tn 

αποβλήτων συσσωρευτών για το 1ο έτος λειτουργίας της, ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ήδη από το α’ 

εξάμηνο. 

3) Η «ρήτρα» για την πρόβλεψη είσπραξης Χρηματικών Εισφορών ύψους 58.639 €, για την κάλυψη των 

δαπανών διαχείρισης της ποσότητας των 2.003,818 kgr αποβλήτων συσσωρευτών, δεν τηρήθηκε. 

Αντιθέτως η Re–Battery A.E. διαχειρίστηκε στο 1ο έτος της λειτουργίας της ποσότητα ύψους 

3.736.187 kgr που αναλογεί στην πρόβλεψη είσπραξης Χρηματικών Εισφορών ύψους 109.330 € 

και όχι 42.227 € που ήταν το πραγματικό ύψος εισφορών που κατεβλήθησαν στην Re-Battery 

A.E. 

4) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο (2) της Απόφασης έγκρισης της Λειτουργίας της Re-Battery 

A.E., στην Εταιρεία «οφείλεται» το ποσό των 67.103 €, το οποίο πρέπει να της καταβληθεί από 

οποιοδήποτε της το οφείλει. 

5) Για την διαχείριση των αποβλήτων που κατεγράφησαν από την Re-Battery Α.Ε. συνεργάστηκαν: 
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ         
[17] 

Περισσότερα από 
40 εμπορικά 

σήματα μπαταριών 

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ         
[21] 

96 οχήματα και 61 
οδηγοί σε όλη την 

επικράτεια 

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, 
ΕΒΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΚΡΗΤΗΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ 
[6] 

 

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΧΙΟΥ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ    
[3]  

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ,  
ΚΡΗΤΗΣ 

6) Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Re-Battery Α.Ε. δικαίωσε ήδη από το 10 έτος 

λειτουργίας της την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. για την έγκριση της καθώς υπερέβη ήδη και 

ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση της για τους τεθέντες ποσοτικούς στόχους, όχι «αναλογικά με το 

μερίδιο συμμετεχόντων διαχειριστών» όπως προέβλεπε ο όρος (2) της απόφασης έγκρισης της 

αλλά στα ποσοστά που ανωτέρω αναφέρονται και ταυτίζονται με τον ποσοτικό στόχο του 1ου 

έτους του 3ου σταδίου επίτευξης στόχου.  

7) Η αναλυτική ποσοτική κατανομή λειτουργιών της Re- Battery A.E. από 01/01/2012 έως 31/12/2012, 

όπως κατεγράφη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Re – Battery, παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα α/α (2).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξάγονται από το Ο.Π.Σ. παρέχετε το σύνολο των πληροφοριών 

διαχείρισης για τον Ε.Ο.ΑΝ. και κάθε ενδιαφερόμενο ανά κέντρο αναφοράς σύμφωνα με το 

εστιασμένο ενδιαφέρον ελέγχου που μας αφορά. 

Ενδεικτικά στους πίνακες ποσοτικών αποτελεσμάτων παρουσιάζονται: 

 Συνολική Ετήσια γενική δραστηριότητα Re-Battery A.E. 

 Μηνιαία εξέλιξη γενική δραστηριότητα Re-Battery A.E. 

 Συνολική γενική και μηνιαία εξέλιξη δραστηριότητας ανά Συλλέκτη και Ανακυκλωτή. 

 Συνολική γενική και μηνιαία εξέλιξη δραστηριότητας εισφοράς αποβλήτων ανά Γεωγραφική 

Περιφέρεια. 

 Συνολική γενική και μηνιαία εξέλιξη δραστηριότητας εισφοράς αποβλήτων ανά Σημείο Συλλογής 

για 12 κατηγορίες Σημείων Συλλογής.  

 κ.λπ. 
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4. Ποιοτική Ανάπτυξη της Re-Battery A.E. 

4.1 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Re-Battery A.E. 

 Mε την έγκριση της Μελέτης της Re-Battery A.E., η εταιρεία ανέλαβε την «υποχρέωση» να 

δημιουργήσει ένα ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ των 

τηρουμένων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ που θα εξασφαλίζει: 

 Ποσοτικοποίηση δεδομένων και διαδικασιών και Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων 

 Έλεγχο Δεικτών Απόδοσης 

 Εστιασμένη στοχοθεσία – Ανάπτυξη Στρατηγικής 

 Τήρηση Κανόνων Διαφάνειας 

 Λειτουργίες ανάδρασης και βελτιστοποίησης 

 Άμεση Ενημέρωση των οργάνων της πολιτείας 

 Είναι αυτονόητο ότι η αφετηρία δημιουργίας ενός τόσο ολοκληρωμένου και δαπανηρού εργαλείου θα 

μπορούσε και έπρεπε να παραχθεί για λόγους βιωσιμότητας, σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, 

συναρτήσει και των εσόδων και της εξέλιξης της Re-Battery A.E. 

Ήταν δηλαδή αρκετό (και λογικό) η παρακολούθηση και καταγραφή των διαδικασιών που τηρούνται 

να αποδοθούν, κατά την εναρκτήρια περίοδο, σε ένα απλό λογισμικό, τύπου “Excel”. 

 Όμως η προσδοκία και η βεβαιότητα σίγουρης ανάπτυξης της Re-Battery A.E. και κυρίως το 

ενδεχόμενο του να κληθεί ΑΜΕΣΑ να υποστηρίξει μεγαλύτερο κύκλο δραστηριοτήτων (βλέπε Μελέτη / 

2ο και 3ο Στάδιο επίτευξης Στόχου), επέβαλλαν διαφορετικές ταχύτητες επενδύσεων και 

προετοιμασίας. 

 Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης για την Οργάνωση και Παρακολούθηση των 

διαδικασιών της Re-Battery A.E., η οποία ασκείται από την εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants, 

όπως δεσμευτικά αναγράφεται στη Μελέτη, υιοθετήθηκε  η επιλογή για τη δημιουργία, εξ’ αρχής, ενός 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την καταγραφή, την εποπτεία, την 

παρακολούθηση κ.λπ., όλων των διεργασιών της Re-Battery A.E. και την εύκολη και άμεση εξαγωγή 

των αναγκαίων συμπερασμάτων. 

 Με βάση την παραπάνω απόφαση/επιλογή, ήδη από το 1ο έτος λειτουργίας της Re-Battery A.E., η 

Re.De-Plan A.E. Consultants δημιούργησε και έθεσε σε λειτουργία ένα Ο.Π.Σ., στο οποίο 

καταγράφονται όλες οι διεργασίες της Re-Battery A.E., μέχρι 31/12/2012, ενώ είναι σε εξέλιξη 

εφαρμογές που αποσκοπούν στη βελτίωση και εξέλιξη του (του ΟΠΣ). 

 Το Ο.Π.Σ. αποτελεί το ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που θέτει σε εφαρμογή η     

Re.De-Plan A.E. Consultants, για τις ανάγκες της Re-Battery A.E.  

Από τη χρήση αυτού του «εργαλείου» αναμένεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εξάγονται 

σημαντικά συμπεράσματα που να οδηγούν σε αποφάσεις αναπροσανατολισμού της στρατηγικής ή 
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ανάληψης πρωτοβουλιών ανάκτησης ή εστίασης σε επιλεγμένες ζώνες (γεωγραφικές – θεματικές κλπ) 

ενδιαφέροντος της Re-Battery A.E. 

  Το Ο.Π.Σ. – Re – Battery επιτυγχάνει: 

 Αυτόματη καταγραφή όλων των εμπλεκομένων συνεργατών, μέσω καταλλήλων εσωτερικών 

«Μητρώων» 

 Αυτόματη ανάλυση – ομαδοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων ανά συμμετέχοντα (συλλέκτη, 

ανακυκλωτή, κ.λπ.)  

 Αυτόματο υπολογισμό ποσοτήτων που εισφέρονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης 

συσσωρευτών κάθε γεωγραφικής Περιφέρειας της Ελλάδας (Δήμοι Αττικής και Περιφερειακές 

Ενότητες Επικράτειας) ανά μήνα, ανά συλλέκτη, ανά ανακυκλωτή, ανά Σημείο Συλλογής. 

 Αυτόματη ανάδειξη (ALARM) όλων των αποκλίσεων που τυχόν παρατηρούνται στα έγγραφα 

των Ε.A.E.A., όπως: Λήξη Συμβάσεων συνεργασίας, Έλεγχος ADR (σε ισχύ), Υπέρβαση 

βάρους / χρόνου κ.λπ. 

 Γεωαναφορά Σημείων Συλλογής 

 Στο πλαίσιο αυτής της πορείας οργανωτικής ανάπτυξης, η Re.De-Plan A.E. Consultants έχει σε εξέλιξη τον 

Υπολογισμό Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών, δηλαδή τον 

υπολογισμό της μέσης χιλιομετρικής απόστασης/tn αποβλήτων που καταγράφεται στις δραστηριότητες 

που παρακολουθεί η Re-Battery A.E., προκειμένου να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα που 

αφορούν: 

 Στους (πρόσθετους) ρύπους (CO2) και κόστος που προκαλεί ο «μέσος» tn αποβλήτων 

συσσωρευτών για τη μεταφορά του από το σημείο Συλλογής στον Ανακυκλωτή. 

 Στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ. 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελούν εν δυνάμει ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΗ (και μέσω του Ε.Ο.ΑΝ.), 

εξυπηρετώντας τον Εθνικό Στόχο και σε συνέπεια των όσων δεσμεύτηκε να υλοποιήσει η Re-Battery 

A.E., στο ποιοτικό σκέλος Project Management, κατά τη Μελέτη που κατέθεσε για την έγκρισή της. 

 

4.2 Μητρώο Σημείων Συλλογής 

Στην παράγραφο 7.5.1. / Ενέργειες – Συνεργασίες της Μελέτης που υποβλήθηκε για την έγκριση της            

Re-Battery A.E., η εταιρεία κατέγραψε, ως προβλεπόμενη οργανωτική ενέργεια, μέσω της Τεχνικής της 

Υποστήριξης (Re.De-Plan A.E. Consultants), τη δημιουργία σταθερής δομής με τη χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων διοίκησης και λογισμικού: 

 Στατιστικής Ανάλυσης, ανά Δήμο, των σημείων Συλλογής του Συστήματος  

 Καταγραφής και Παρακολούθησης των σημείων παραγωγής αποβλήτων και πιθανής τοποθέτησης 

κάδων. Δημιουργία βάσης δεδομένων με καταχώρηση πλήρων στοιχείων της κάθε επιχείρησης – 

παραγωγού απόβλητων και δυνατότητα καταχώρησης πρόσθετων σχολίων – αξιολόγησης. 

 Δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου ποσοτήτων σε βάρος (tonnage) ανά Νομό – Περιφέρεια.  
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 Ενημέρωσης Ε.Ο.ΑΝ. και αρμόδιων αρχών. 

Αντιστοίχως, στην παράγραφο 6.10.2 / Τεκμηρίωση της Τεχνικής Ικανότητας του Συστήματος, η εταιρεία, πάλι 

μέσω της Τεχνικής της Υποστήριξης (Re.De-Plan A.E. Consultants), κατέγραψε την πρόθεσή της να εκπονήσει 

και λειτουργήσει ειδικό λογισμικό γεωαναφοράς των Σημείων Συλλογής σε περιβάλλον GIS, με στόχο τη 

δημιουργία ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ καταγραφής όλων των Σημείων 

Συλλογής. 

Στο πλαίσιο αυτής της πορείας οργανωτικής ανάπτυξης, η Re.De-Plan A.E. Consultants έχει σε εξέλιξη την 

παραγωγή Ειδικού Λογισμικού Καταγραφής του Μητρώου των Σημείων Συλλογής. 

Τα στοιχεία του Μητρώου Συλλογής συλλέγονται σταδιακά από τα Τεχνικά Τμήματα των Διευθύνσεων 

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας, έπειτα από την αποστολή 

ειδικού, προς τούτο, εγγράφου αιτήματος προς τις Περιφερειακές Ενότητες. Η συγκεντρωτική απεικόνιση των 

στοιχείων των Σημείων Συλλογής που έχουν καταγραφεί, έχει μέχρι σήμερα ως ακολούθως: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜ.  

ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 123 31/08/2012 

  ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 130 14/09/2012 

  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2106 05/09/2012 

  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ     

  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 2200 24/08/2012 

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 474 11/10/2012 

  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180 28/09/2012 

2 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ     

  ΕΥΒΟΙΑΣ     

  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 25 23/08/2012 

  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 180   

  ΦΩΚΙΔΑΣ 22 05/09/2012 

3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ     

  ΑΡΚΑΔΙΑΣ     

  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     

  ΛΑΚΩΝΙΑΣ     

  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 163 31/12/2012 

4 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ     

  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     

  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2   

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ     
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜ.  

ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

5 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ  78 25/09/2012 

  ΛΕΣΒΟΥ 144 05/11/2012 

  ΧΙΟΥ 82 25/09/2012 

6 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 255 21/08/2012 

  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 186 12/09/2012 

  ΚΙΛΚΙΣ     

  ΠΕΛΛΑΣ     

  ΠΙΕΡΙΑΣ 306 22/08/2012 

  ΣΕΡΡΩΝ 61 13/09/2012 

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     

7 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ     

  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 114 13/09/2012 

  ΚΟΖΑΝΗΣ 225 22/08/2012 

  ΦΛΩΡΙΝΑΣ     

8 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡΤΑΣ     

  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   10/09/2012 

  ΠΡΕΒΕΖΑΣ     

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144 29/08/2012 

9 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 150   

  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 120 03/09/2012 

  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 49 11/09/2012 

  ΛΕΥΚΑΔΑΣ     

10 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 207 18/09/2012 

  ΔΡΑΜΑΣ 291 23/08/2012 

  ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 170 27/08/2012 

  ΞΑΝΘΗΣ 82 24/08/2012 

  ΕΒΡΟΥ 82 03/09/2012 

11 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ     

  ΑΝΔΡΟΥ 19 17/10/2012 

  ΘΗΡΑΣ     

  ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 1   

  ΜΗΛΟΥ 18 20/09/2012 

  ΜΥΚΟΝΟΥ 8 17/10/2012 

  ΝΑΞΟΥ     

  ΠΑΡΟΥ 30 17/10/2012 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜ.  

ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΡΟΥ 41 18/10/2012 

  ΤΗΝΟΥ 10 19/10/2012 

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     

  ΚΑΛΥΜΝΟΥ     

  ΚΑΡΠΑΘΟΥ     

  ΚΩ 67 06/09/2012 

  ΡΟΔΟΥ     

12 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 34 12/10/2012 

  ΑΧΑΪΑΣ 317 27/08/2012 

  ΗΛΕΙΑΣ 79 13/09/2012 

13 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 188 27/08/2012 

  ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30 21/08/2012 

  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 48 01/10/2012 

  ΧΑΝΙΩΝ     

     

  
ΣΥΝΟΛΟ 9.241 

 
 

Στον παρόντα χρόνο, μαζί με την παραγωγή του κατάλληλου λογισμικού, γίνεται και η επεξεργασία των εν 

λόγω στοιχείων, ενώ συνεχίζεται η συλλογή τους με στόχο να καλυφθεί το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

Για λόγους θεματικού επιμερισμού των δραστηριοτήτων των Σημείων Συλλογής, και με σκοπό την εξαγωγή 

αναλυτικών συμπερασμάτων ανά κατηγορία «καδούχων» και ανά γεωγραφική Περιφέρεια, η προετοιμασία 

του Μητρώου Σημείων Συλλογής αφορά και στην καταγραφή των σχετικών στοιχείων υπό τις κάτωθι 

κατηγορίες και υποκατηγορίες ανά Δήμο Αττικής ή πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφερειακές 

Ενότητες).  

Η εξέλιξη – καταγραφή του Μητρώου Σημείων Συλλογής αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, 

καθώς εκτός των άλλων, χρειάζεται να γίνουν οι αναγκαίες διασταυρώσεις, επιβεβαίωση, συμπλήρωση 

στοιχείων κλπ. Η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων με τα στοιχεία της ΓΕΜΗ (Ν. 3419/2005) μέσω της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων, είναι μια προγραμματιζόμενη ενέργεια 

που θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο. 

Το Μητρώο Σημείων Συλλογής είναι και θα παραμείνει ένα δυναμικό Μητρώο, η ολοκλήρωση του οποίου 

αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη παραγωγής του Ειδικού Λογισμικού Γεωαναφοράς, το οποίο προτίθεται 

να εκπονήσει η Re.De-Plan A.E. Consultants, στην πορεία εξέλιξης των στόχων της Re-Battery A.E. 
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4.3 Δίκτυα / «Battery Net» 

 Το πλαίσιο Αρχών επί του οποίου η Re-Battery A.E. στηρίζει την Στρατηγική και Οργανωτική της 

ανάπτυξη εμπεριέχει, εκτός των άλλων, και την «προσπάθεια δημιουργίας και εδραίωσης ενός 

αλληλέγγυου κλίματος εμπιστοσύνης αλληλοαποδοχής όλων των ενδιαφερομένων». 

Στην κατεύθυνση αυτή η Re-Battery A.E., από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, ενέταξε στις 

δραστηριότητές της, πλαίσιο ενεργειών συνεννόησης και συνεργασίας με πολλούς «συγγενείς» 

χώρους, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα: 

 Σε ότι αφορά τους άμεσους «συγγενείς» χώρους των υπόχρεων, των συλλεκτών και των 

ανακυκλωτών, μέσω των κατάλληλων επιστολών που απέστειλε αμέσως με την ίδρυσή της 

(βλέπε παράγραφο 5.2) προκάλεσε εύσχημα και παραγωγικά την ανάπτυξη δυνάμεων 

συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των συντελεστών του «κύκλου» της ανακύκλωσης. 

Αυτή την επιθυμία κατέγραψε διαρκώς σε κάθε επικοινωνία της, γραπτή ή προφορική, με τους 

ως άνω χώρους, με μεμονωμένους επαγγελματίες ή με κοινωνικές και επαγγελματικές 

οργανώσεις αυτών, π.χ. ΣΕΒΙΑΝ, ΕΟΒΕΑΜΜ, ΕΕΔΣΑ, κ.λπ.  

 Ειδικότερη προσπάθεια κατεβλήθη για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και κοινών αναφορών 

με την  ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΕΟΒΕΑΜΜ), που αποτελεί βασικό πυλώνα (πηγή της 

ανακύκλωσης) υποστήριξης της Εθνικής προσπάθειας. 

Με συναντήσεις, παρουσία στο Δ.Σ. της ΕΟΒΕΑΜΜ, ανταλλαγή απόψεων, εγγράφων κ.λπ. η 

Re-Battery A.E. και η ΕΟΒΕΑΜΜ κατέγραψαν στο ενεργητικό τους μια άριστη σχέση, η οποία 

εξελίσσεται σε μια δυναμική συνεργασία, τα χαρακτηριστικά της οποίας αποτυπώνονται στο 

Δελτίο Τύπου που ακολουθεί: 
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 Η σχετική αλληλογραφία προς τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΣΕΛΠΕ αποτελούν άλλο ένα δείγμα των 

προσπαθειών της Re-Battery A.E. να αναπτύξει δίκτυο καλών συνεργασιών με κάθε 

εμπλεκόμενο ή εκπρόσωπό του. 

 Τέλος, πρέπει να καταγραφεί στον 1ο ετήσιο Απολογισμό της Re-Battery A.E. μια σειρά 

συναντήσεων που έκανε με άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης,  στην προσπάθεια 

αναζήτησης κοινών δρόμων και λύσεων. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι συναντήσεις ή οι συνεργασίες με το ΑΦΗΣ (Γεν. Δ/ντη κ. Ηλία 

Ορδόλη), ΕΛΤΕΠΕ (Γεν. Δ/ντη κ. Γιώργο Δελιγιώργη), ΕΔΟΕ (Γεν. Δ/ντη κ. Επαμεινώνδα 

Βοναζούντα). Ειδικά, αναδεικνύεται η συνάντηση με την ΕΔΟΕ, αποτέλεσμα της οποίας 

(συνάντησης) ήταν να επιδιωχθεί κοινή πλατφόρμα συμβατικών όρων στις συμβάσεις των 

Συστημάτων με τα Ο.Τ.Κ.Ζ. προκειμένου να καταστεί ευχερής η διασταύρωση στοιχείων 

διακίνησης αποβλήτων συσσωρευτών και να ελαττωθεί όσο γίνεται η μη νόμιμη διαχείρισή 

τους (αν υφίσταται) 

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις με άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

όπως αυτό της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. για το θέμα της κατάρτισης Μητρώου Υπόχρεων. 

 

4.4 Ποιοτικές αποκλίσεις Διαχειριστικής Περιόδου  01/01/2012 – 31/12/2012  

Έλεγχος Διακινουμένων Ποσοτήτων 

Κατά την εναρκτήρια περίοδο λειτουργίας της Re-Battery A.E. και ειδικότερα κατά την περίοδο από 01/01/2012 

έως 31/12/2012, βάσει και των απολογιστικών στοιχείων του Ο.Π.Σ. διενεργήθηκε έλεγχος των διακινούμενων 

ποσοτήτων με βάση τα στοιχεία των Ε.Α.Ε.Α. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Re-Battery AE, 

παρέχει την δυνατότητα να επαληθευθούν τα δεδομένα των Ε.Α.Ε.Α. μέσω διαφόρων αναλύσεων και 

αξιολογήσεων  

Οι αναλύσεις αυτές αφορούν στην αξιολόγηση των μεγεθών:  

 των  χιλιομετρικών αποστάσεων μετακίνησης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 

 του χρόνου που μεσολαβεί από την παραλαβή του αποβλήτου μέχρι την παράδοση του 

 των συλλεγομένων ποσοτήτων ανά συλλέκτη ανά γεωγραφική περιφέρεια 

 των ποσοτήτων αποβλήτων που παρελήφθησαν ανά ανακυκλωτή 

Μέσω του Ο.Π.Σ. επίσης αξιολογούνται: 

 θέματα τήρησης της νομιμότητας κατά τη διαδικασία της συλλογής /μεταφοράς (παραλαβή από νόμιμο 

σημείο συλλογής, ADR του οδηγού σε ισχύ, κ.λπ.) 

 ποσοστό συμμετοχής ανά κατηγορία σημείων συλλογής (συνεργεία, ΟΤΚΖ, βιομηχανία, δημόσιο 

κ.λπ.)  

 εποχιακές διακυμάνσεις όλων των ανωτέρων 
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Η αξιολόγηση των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα στην διεκπεραίωση ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα 

από την Re – Battery A.E. με σκοπό την σταδιακή συμμόρφωση των συνεργαζόμενων συλλεκτών και την 

ελαχιστοποίηση των όποιων παραβάσεων. 

Οι υπόψη ενέργειες αφορούν στην παροχή συμβουλών ιδίως σε θέματα: 

 Μη προσήκουσας και πλήρους συμπλήρωσης των Ε.Α.Ε.Α. 

 Καθυστερήσεων στην παράδοση Ε.Α.Ε.Α. 

 Επιμέρους αποκλίσεων βάρους και χρόνου. 

Οι παραπάνω αποκλίσεις οφείλονται, κατά κανόνα, στην «προχειρότητα» αναγραφής και συμπλήρωσης των 

Ε.Α.Ε.Α. (Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων), λόγος που ερμηνεύει και αιτιολογεί την πρόκληση 

αυτών των αποκλίσεων.  

Η Re-Battery A.E., μέσω των κατάλληλων ενεργειών της και της άσκησης συνεχούς παιδαγωγικού έργου 

διαπιστώνει σημαντικότατη βελτίωση στην ποιότητα και πληρότητα καταγραφής των Ε.Α.Ε.Α., η οποία 

βελτίωση σημειώθηκε ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες άσκησης της αρμοδιότητας. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των διακινουμένων ποσοτήτων η Re-Battery AE υλοποιώντας την δέσμευσή της για 

συνεργασία με συγγενή συστήματα, και κατόπιν απαίτησης του Ε.Ο.ΑΝ., ολοκλήρωσε την διασταύρωση των 

ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί στην ΕΔΟΕ από τα Ο.Τ.Κ.Ζ. με τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί από τα 

Ε.Α.Ε.Α. των συνεργαζόμενων συλλεκτών, από τα προαναφερόμενα σημεία συλλογής για το α’ εξάμηνο του 

2012. Η επίσημη ανταλλαγή στοιχείων παρατίθεται στο Παράρτημα α/α (3)  

Τα στοιχεία που προέκυψαν δυστυχώς αποκαλύπτουν παραβατική λειτουργία κάποιων Ο.Τ.Κ.Ζ. η οποία 

πρέπει να εξεταστεί από τον Ε.Ο.ΑΝ. προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός της λειτουργίας των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της νόμιμης στην εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών.  

Η  διασταύρωση  των στοιχείων του β΄ εξαμήνου θα ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2013. 

Αντιστοίχως στο πλαίσιο του ελέγχου των διακινουμένων ποσοτήτων είναι απαραίτητο να διενεργούνται οι 

σχετικοί έλεγχοι για τον τρόπο μεταφοράς αποβλήτων από την νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με την σχετική 

νομοθεσία οι μεταφορές αυτές πρέπει να γίνονται με φορτηγά πλοία ειδικού τύπου, Ρο Ρο . Η Ελλάδα έχει 

πάνω από 220 κατοικημένα νησιά και από αυτά τα 90 περίπου νησιά ανήκουν στη λεγόμενη ζώνη των 

άγονων γραμμών. Δυστυχώς πλοία ειδικού τύπου Ρο Ρο καλύπτουν μόνο 5 - 6  νησιά. Το γεγονός αυτό 

ουσιαστικά καθιστά ανέφικτη την νόμιμη συλλογή του αποβλήτου από την νησιωτική χώρα και δυσχεραίνει 

σημαντικά τις δραστηριότητες της Re-Battery A.E. σχετικά με των έλεγχο των διακινουμένων ποσοτήτων από 

την νησιωτική χώρα. 

Τέλος η Re-Battery AE έχει γίνει αποδέκτης πληροφοριών, μέσω των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά, για το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικότατες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οι οποίες 

διαφεύγουν παράνομα προς γειτονικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία).  Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια: 

α) την σοβαρή απώλεια εσόδων για το δημόσιο, 
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β) τη μη τήρηση των κανονισμών και χρονοδιαγραμμάτων (κατάκτηση εθνικού στόχου) που επιβάλει η Ε.Ε. 

στην χώρα μας, 

γ) την πιθανή επιβολή προστίμων από την Ε.Ε., 

δ) την σοβαρή απώλεια εσόδων για το κλάδο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

ανακύκλωσης του συγκεκριμένου αποβλήτου.  

Για τον περιορισμό ή την εξαφάνιση αυτού του φαινομένου η Re-Battery A.E. εργάζεται για την αναζήτηση 

μίας ριζικής λύσης που εδράζεται στον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών μέσω των νέων τεχνολογιών και 

υλοποιείται με το μοντέλο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ./ Ν. 3389/2005) χωρίς την 

υποχρέωση καταβολής της σχετικής δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο.  

Συμπερασματικά και αξιολογώντας τα στοιχεία των διακινουμένων ποσοτήτων μέσω του Ο.Π.Σ.:   

 Υποδεικνύονται στο Παράρτημα περιπτώσεις Ο.Τ.Κ.Ζ. με ενδείξεις παραβατικής λειτουργίας. 

 Ερευνώνται περισσότερο εξονυχιστικά περιπτώσεις «ακραίων» ποιοτικών αποκλίσεων για την 

υποβολή των συμπερασμάτων (αν υπάρχουν και θεμελιωθούν παραβατικές λειτουργίες) στον Ε.Ο.ΑΝ. 

μέχρι 30/06/2013 αφού προηγηθούν επιστολές διασταύρωσης ή και επισημάνσεις, νουθεσίας προς 

όποιους αφορούν τέτοια φαινόμενα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παραβάσεις που αφορούν σε 

υπέρβαση φορτίου καταγράφονται σε ποσοστό 1.4% επί του συνόλου των καταγεγραμμένων 

δρομολογίων. Αντιστοίχως  παραβάσεις που αφορούν σε καθυστερήσεις παράδοσης καταγράφονται 

σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των δρομολογίων. 
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 Συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη διαδικασία ενημέρωσης και προτυποποίησης των μεθόδων 

συμπλήρωσης των Ε.Α.Ε.Α., σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους. 

 

4.5 Ενέργειες συνδρομής και ενημέρωσης εμπλεκομένων 

Η Re-Battery A.E., παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας της, έχει θέσει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου τις 

γνώσεις και την υποστήριξή της για την «εκλαΐκευση» της σχετικής Νομοθεσίας  και την παροχή οδηγιών και 

συμβουλών σε κάθε εμπλεκόμενο, με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών της Πολιτείας (και μέσω της    

Re-Battery A.E.). 

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών συνδρομής εντάσσονται: 

 Ενέργειες συνεννόησης για την επίτευξη ενεργειών με άλλα Συστήματα Πανελλαδικής Εμβέλειας (π.χ. 

ΑΦΗΣ, ΕΛΤΕΠΕ, κλπ) για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, μέσω της οργάνωσης κοινών διεργασιών 

(π.χ. κοινές μεταφορές αποβλήτων) από τη δυσπρόσιτη και νησιωτική χώρα. 

 Ενέργειες συνδρομής για την ορθολογική οργάνωση και την εφαρμογή της Νομοθεσίας (π.χ. υποβολή 

Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγών Αποβλήτων) από μεγάλους Παραγωγούς αποβλήτων, π.χ. ΔΕΚΟ, 

Υ.ΕΘ.Α., κ.λπ. ή γενικότερα από όπου διαπιστώνεται έλλειψη γνώσεων ή/και οργανωτικής 

μεθοδολογίας για τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών. 

 Ενέργειες για την πάταξη του παραεμπορίου και τις παράνομες εξαγωγές. Η Re-Battery A.E. διενεργεί 

μελέτη προκειμένου να υποβάλει στην πολιτεία ολοκληρωμένες προτάσεις για την βέλτιστη και 

αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων της χώρας. 

 

4.6  Re-Battery Α.Ε. και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Συλλογής/Ανακύκλωσης 

Σε καμία περίπτωση δεν κατεγράφη περιστατικό ή ενέργεια συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών της 

Re-Battery ΑΕ από Σημεία Συλλογής όπου λειτουργεί η ανταγωνιστική Ιδιωτική Οικονομία Συλλεκτών/ 

Ανακυκλωτών. 
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4.7  Συμπεράσματα 

Η ποιοτική ανάπτυξη της Re-Battery AE ξεπερνάει κάθε προσδοκία ακόμη και των ιδρυτών της και την καθιστά 

κάθε μέρα που περνάει περισσότερο αναγνωρίσιμη και αποδεκτή σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων στην 

Εναλλακτική Διαχείριση. 

Ως Κύρια στοιχεία της ποιοτικής ανάπτυξης της Re-Battery A.E. μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω: 

 Η αναγνωρισμένη συμβολή της εταιρείας στη νοηματοδότηση των εννοιών και την αποσαφήνιση των 

λειτουργιών που πρέπει να διέπουν τα Σ.Ε.Δ. ως ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία του Ο.Π.Σ. που ανταποκρίνεται στις ανάγκες δραστηριοποίησης της 

εταιρείας για το τρίτο στάδιο επίτευξης στόχου σε επίπεδο εθνικής κλίμακας. 

 Η συνεισφορά της εταιρείας στην επιτάχυνση των διεργασιών κατάρτισης των Μητρώων Υπόχρεων 

και Σημείων Συλλογής. 

 Η παιδαγωγική λειτουργία της εταιρείας προς κάθε συμβεβλημένο για την αποφυγή λαθών με επιμονή 

στην τήρηση της νομιμότητας. 

 Η επιμονή της εταιρείας στην τήρηση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού και ο σεβασμός των 

λειτουργιών της ιδιωτικής οικονομίας. 

 Η ανάπτυξη δικτύων και η αταλάντευτη επιμονή της στους κανόνες διαφάνειας και κοινωνικής 

λογοδοσίας. 

 Η έρευνα για την οργάνωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση της ακτοπλοϊκής δικτύωσης της 

νησιωτικής χώρας για την συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών. 

 Η έρευνα για τη δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών για την ελαχιστοποίηση ή την 

εξαφάνιση του φαινομένου των παράνομων εξαγωγών. 

 Η συμβολή της εταιρείας στην θεσμοθέτηση απαιτήσεων εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων π.χ. 

περιβαλλοντική αδειοδότηση σημείων συλλογής, για τον περιορισμό της παράνομης συλλογής του 

αποβλήτου. 

 Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ της εταιρείας στο έργο και τις υποχρεώσεις όλων των συμβεβλημένων 

και κυρίως των συλλεκτών μέσω της χορήγησης των καταλλήλων Εντύπων του Ο.Π.Σ. που αφορούν 

στην ετήσια δραστηριότητα τους και κατατίθενται στο ΓΕΔΣΑΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για 

την υποβολή της ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ του ΣΥΛΛΕΚΤΗ. 

Η ποιοτική κατανομή των λειτουργιών της Re-Battery A.E. από 01/01/2012 έως 31/12/2012, όπως κατεγράφη 

στο Ο.Π.Σ. – Re-Battery παρουσιάζεται στο Παράρτημα α/α (4).  
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5. Προβολή – Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση 

5.1 Δημιουργία Δικτυακού Τόπου (www.re-battery.gr) 

Αμέσως με την ίδρυση και την έναρξη της λειτουργίας της, η Re-Battery Α.Ε. έθεσε σε εφαρμογή και 

γνωστοποίησε στη δημοσιότητα ιστοχώρο προβολής και ενημέρωσης των δραστηριοτήτων της /  

www.re-battery.gr. 

 

Στην ιστοσελίδα της Re-Battery Α.Ε. αναρτώνται όλα τα βασικά στοιχεία ενημέρωσης για θέματα 

ανακύκλωσης συσσωρευτών π.χ. νομοθεσία, όργανα, αποφάσεις του Ε.Ο.ΑΝ., της Πολιτείας κλπ, καθώς και 

όλες οι εταιρικές πληροφορίες και δραστηριότητες/ενέργειες της Re-Battery Α.Ε. 

Ξεχωριστή θέση κατέχει η πρωτοβουλία της Re-Battery Α.Ε. να θέσει στη διάθεση της κοινωνίας και κάθε 

ενδιαφερόμενου, ειδικό χώρο ανάπτυξης διαλόγου (FORUM ΙΔΕΩΝ), όπου μπορεί να αναρτηθεί κάθε 

πληροφορία, άποψη, γνώμη κάθε εμπλεκομένου, ενδιαφερόμενου κ.λπ. 
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5.2 Εκδηλώσεις – Ημερίδες – Κλαδικός Τύπος 

Πλήθος ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης καταγράφονται το 1ο έτος λειτουργίας της Re-Battery 

A.E. και ενδεικτικά έχουν ως ακολούθως: 

1) Αποστολή Ενημερωτικής Ανακοίνωσης της Re-Battery–Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας προς τους 

Yπόχρεους / Εισαγωγείς – Παραγωγοί. 

2) Αποστολή Ενημερωτικής Ανακοίνωσης της Re-Battery – Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας προς τους 

Συλλέκτες & Ανακυκλωτές. 

3) Δημοσιοποίηση αποφάσεων και εγκυκλίων του Ε.Ο.ΑΝ. μέσω του διαδικτύου  

- Ανακοίνωση Re-Battery A.E. επιτυχούς ολοκλήρωσης Ημερίδας Ε.Ο.ΑΝ. (15/05/2012) σχετικά με 

την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων.  

- Το υπ’ αριθμ. 163/13.03.2012 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ., το οποίο επιβεβαιώνει το ύψος της 

Χρηματικής Εισφοράς των Υπόχρεων.  

- Το υπ’ αριθμ. 651/18.06.2012 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ., το οποίο ορίζει το πλαίσιο ορθής 

Περιβαλλοντικής Λειτουργίας των Τεχνιτών – Επισκευαστών αυτοκινήτων. 

4) Δημιουργία και διανομή φυλλαδίων στα Σημεία Συλλογής 

 

5) Δημιουργία και διανομή αφίσας στα Σημεία Συλλογής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Δημιουργία και διανομή αυτοκόλλητης ετικέτας στα Σημεία Συλλογής και στα συνεργαζόμενα 

Μεταφορικά Μέσα:  
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7) Παρουσία και παρέμβαση σε Συνέδρια – Ημερίδες κ.λπ, όπως: 

 Ημερίδα ΣΕΒΙΑΝ «Περιβαλλοντική Διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων», 30/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ημερίδα ΕΟΑΝ «10 χρόνια εναλλακτική διαχείριση, τι πετύχαμε, που πάμε», 10/05/2012   
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 Συνέδριο Plant Management/ Boussias Communications «Corporate Waste & Recycling 

Conference», 26/06/2012 
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 Παρέμβαση της Re-Battery A.E. στο 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Διαχείριση στερεών 

αποβλήτων σε κρίση: «Νέες προκλήσεις και προοπτικές», 30/11 – 01/12/2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Συνέδριο εστίασε στις μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από το 
οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των 
αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, 
καθώς και ο μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή – κατανάλωση – 
απόρριψη – διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της 
Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της Ε.Ε., απετέλεσαν το κύριο αντικείμενο της συζήτησης.  
Στο πλαίσιο Ειδικής Συνεδρίας που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Στερεών Αποβλήτων ISWA (International Solid Waste Association) και την SeSWA (Serbian 
Association of Waste Management) με θέμα «Opportunities and barriers of Recycling in Balkan 
Countries» την 30η Νοεμβρίου 2012. Η κα Άννα Κάντζα, Γεωλόγος, Υπεύθυνη Δικτύου της Re-
Battery A.E., παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της διοικητικής και λειτουργικής της υποδομής καθώς 
και στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη της στους πρώτους μήνες της «ζωής» της. Έθεσε τα 
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προβλήματα του χώρου, παρουσίασε τα μελλοντικά της σχέδια και εισηγήθηκε τρόπους 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. 
Η πρόταση της Re- Battery A.E. για την θεσμοθέτηση των διαδικασιών κατάρτισης των Μητρώων 
των Υπόχρεων και των Σημείων Συλλογής αποτέλεσε αντικείμενο που έτυχε θερμής αποδοχής και 
συζητήθηκε με ενδιαφέρον από τους σύνεδρους. Στο Παράρτημα α/α (5) επισυνάπτεται η 
Παρουσίαση.  

 

 Συνέδριο ΤΕΕ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», 12-14/12/2012 
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8) Συνέντευξη / Δελτία Τύπου / Συναντήσεις Γνωριμίας με θεματικό/ κλαδικό τύπο 

 Περιοδικό Ecotec/ Συνέντευξη κας Σοφίας Χούμα, Δ/νουσα Σύμβουλος Re – Battery A.E.     
«Εν αρχή ην η καταγραφή ….», Τεύχος 12/2012 (βλέπε Παράρτημα α/α (6)) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Περιοδικό AutoService      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα Προώθησης και διενεργήθηκαν χωρίς την 

πρόκληση δαπανών δημοσιότητας. 
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6. Οικονομικός Απολογισμός 

6.1 Γενικά 

 Η Re-Battery A.E. στεγάστηκε/στεγάζεται και εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες της στις εγκαταστάσεις 

της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ 19οχλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος τ.κ.193 00. 

 Μέρος των οργανωτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της εξυπηρετούνται από την έδρα της 

Re.De-Plan A.E. Consultants/ Τεχνικού συμβούλου της Re-Battery A.E., σύμφωνα με τη Μελέτη 

Έγκρισης του Συστήματος και την οικεία Σύμβαση Συνεργασίας. 

 Η Re-Battery Α.Ε. στο διάστημα που προηγήθηκε απασχόλησε έναν (1) εργαζόμενο πλήρους 

απασχόλησης και κάλυψε πλήρως τις ανάγκες της με την υποστήριξη της Re.De-Plan A.E. 

Consultants. 

 H οικονομική της διαχείριση (Έσοδα/ Έξοδα) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

6.2 Ανάλυση Εξόδων 

Τα έξοδα σύστασης/ ίδρυσης της εταιρίας Re-Battery Α.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 43.076 ευρώ. Στο 

παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και το ανταποδοτικό τέλος ύψους 36.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που το 

σύστημα όφειλε να καταβάλει σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11-10-2010) 

 

Ακολουθεί το σύνολο των Εξόδων της Re – Battery A.E. κατά το 1ο έτος λειτουργίας της. 

 

1ο ΕΤΟΣ  01/01/2012 – 31/12/2012 
   

Σύνολο  42.179 € 

 

6.3 Κάλυψη  Στόχου Εγκριτικής Απόφασης 

 Από τα Συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 της παρούσας, προκύπτει ότι η        

Re-Battery A.E., κατά το 1ο έτους της λειτουργίας της, κάλυψε τον ποσοτικό στόχο για τον οποίο είχε 

δεσμευτεί από την έγκριση της, σε ποσοστό 260%. 

 Από την ανάλυση των εξόδων της παραγράφου 6.2 αποδεικνύεται η λιτή και συνετή διαχείριση του 

κοινωνικού πόρου που η Re – Battery A.E. είχε δεσμευτεί να τηρήσει, για την αντιμετώπιση της 

ευθύνης που ανέλαβε. 

 Από την εκπλήρωση του ποσοτικού στόχου της Re – Battery A.E. προσαυξημένου ήδη κατά 260%, τη 

συσχέτιση της πραγματικής και προβλεφθείσας χρηματικής εισφοράς και με κριτήριο τα αναφερόμενα 

στην παρ. (2) της εγκριτικής απόφασης, αποδεικνύεται ότι υπάρχει «οφειλή» προς τη Re – Battery 

A.E. ποσού ύψους 67.103 €, από όπου καρπούται την αναλογούσα Χρηματική Εισφορά. 
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 Από την γενική δραστηριότητα και τους Ποιοτικούς Στόχους που έθεσε και εκπλήρωσε η Εταιρεία, ήδη 

από το 1ο έτος της λειτουργίας της, αποδεικνύεται, για το κοινό νου, ότι η Re – Battery A.E. 

δαπάνησε υπερπολλαπλάσια ποσά σε ανθρώπινους πόρους και εργαλεία υποστήριξης από τα 

όσα «τιμολόγησε» σε υλοποιηθείσες δαπάνες, προκειμένου να οργανώσει ένα επαρκέστατο και 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εθνικής Αναφοράς, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες που 

μπορεί να δημιουργηθούν από έκτακτες αποφάσεις ή από αποφάσεις της Πολιτείας οφειλόμενες στο  

Ν. 2939/2001 κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. 

Η Re – Battery A.E. αναμένει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της από τον Ε.Ο.ΑΝ. και την λήψη των 

αναγκαίων αποφάσεων αναγνώρισης των προσπαθειών της, μέσω της εφαρμογής μέτρων δικαίου προς 

ΟΛΟΥΣ, στο πλαίσιο του ΝΟΜΟΥ και με κριτήριο την ισοπολιτεία και το δίκαιο των αποφάσεων της 

Διοίκησης, δηλαδή του Ε.Ο.ΑΝ./ΥΠΕΚΑ. 
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7. Προγραμματισμός Ενεργειών 2ου έτους/ 2013 

Καθώς «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», η Re-Battery Α.Ε. έχει ήδη διανύσει μια σπουδαία και μεγάλη 

διαδρομή «ωρίμανσης» και ολοκλήρωσης της διοικητικής της υποδομής. 

Στο 2ο έτος/ 2013 λειτουργίας, η Re-Battery A.E. μπορεί ανεμπόδιστα και με απόλυτα βεβαιωμένο τρόπο να 

υπερβεί και πάλι τη δέσμευση / στόχο που έχει αναλάβει με την έγκρισή της. 

Μπορεί, είναι σε θέση, να περάσει εύκολα με ασφάλεια και με επιτυχία στη διαχείριση πολύ μεγαλύτερων 

ποσοτήτων και να εκπληρώσει στόχους του 2ου ή/και του 3ου Σταδίου. Αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες 

διοικητικές αποφάσεις του Ε.Ο.ΑΝ. που θα ξεκαθαρίσουν το πεδίο του αθέμιτου ανταγωνισμού, και θα 

επιβάλλουν ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ τη νομιμότητα στον χώρο των Σ.Ε.Δ./ Συσσωρευτών. 

Αρκεί να εφαρμοστούν οι νόμοι για τη μη κατάλυση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού, να κλείσουν τα 

«παράθυρα» που επιτρέπουν τη διαιώνιση του «χάους» στο χώρο των υπόχρεων. Να τεθούν κανόνες προς 

όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία ανακύκλωσης του αποβλήτου συσσωρευτών. 

Για την εφαρμογή αυτών των κανόνων και εν όψει σχετικών αποφάσεων του Ε.Ο.ΑΝ., η Re-Battery A.E.  έχει 

συμβάλλει με την κατάθεση εγγράφων της, το κύριο στοιχείο των οποίων αναγνωρίζεται στην «εμμονή» της 

Re-Battery A.E.: 

 Στην εφαρμογή της νομιμότητας από όλους, στο σύνολο των διατάξεων του Ν. 2939/2001.  

 Στον σεβασμό του κοινωνικού πόρου που εισπράττουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

 Στην απαρέγκλιτη τήρηση των Κανόνων Διαφάνειας και Κοινωνικής Λογοδοσίας 

 Στην άμεση θεσμοθέτηση και κατάρτιση του ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ, εντός του 2013, σύμφωνα και με 

προτάσεις της Re–Battery A.E. 

 Στην κρίση και αξιολόγηση των λειτουργιών των Σ.Ε.Δ., αυστηρά στο πλαίσιο των οριζομένων στο Άρθρο 7 του 

Ν. 2939/2001, μακριά από «παράθυρα», νομικισμούς και ευπιστίες. 

Αναφορικά με το ποιοτικό σκέλος των δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να αναπτύξει η Re-Battery A.E., το 2ο 

έτος/ 2013 αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη μεγάλου πλήθους δραστηριοτήτων που εκτείνονται σε όλο 

το φάσμα της ανακύκλωσης συσσωρευτών και στις λειτουργίες της Re – Battery A.E. και αφορούν ιδίως: 

 Στη διεύρυνση του κύκλου των συμβαλλομένων επιχειρήσεων (συλλέκτες, ανακυκλωτές, υπόχρεοι) 

 Στην ενίσχυση της συνέχισης και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων με κριτήριο τη 

Νομιμότητα και με στόχο την αύξηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων τους (των συμμετεχόντων) 

 Στην προσέλκυση νέων μετόχων στην Εταιρεία, κατά κανόνα μετόχων κοινωνικής εκπροσώπησης, 

που εμφορούνται από τις ίδιες αξίες και αρχές με τη Re-Battery A.E. 

 Στην ολοκλήρωση της εκπόνησης και εφαρμογής του ΟΠΣ- Re-Battery A.E. 

 Στην ολοκλήρωση του Μητρώου Σημείων Συλλογής. 

 Στη συμβολή στον Ε.Ο.ΑΝ. για την κατάρτιση του Μητρώου των Υπόχρεων και την εφαρμογή της 

Νομοθεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. 
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 Στην προτυποποίηση διαδικασιών, την παροχή οδηγιών και την «επιμόρφωση» των συμμετεχόντων 

στη διαδικασία της διαχείρισης, π.χ. ορθή και πλήρης συμπλήρωση ΕΑΕΑ από τους αδειοδοτημένους 

συλλέκτες. 

 Στην διεύρυνση του δικτύου «Batteries-Net» και την ενίσχυση των δεσμών του. 

 Στη συμβολή στον Ε.Ο.ΑΝ. και το ΥΠΕΚΑ για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών και οργάνων ελέγχου της 

τήρησης των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων από όλους τους εμπλεκομένους. 

 Στην αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των 

αποβλήτων συσσωρευτών, μέσω των συμπερασμάτων που εξάγονται από το ΟΠΣ - Re-Battery A.E. 

 Στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταφοράς των αποβλήτων συσσωρευτών 

με την μέθοδο της γεωαναφοράς των σημείων συλλογής μέσω του ΟΠΣ - Re-Battery A.E. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό των ρύπων (CO2) και του κόστους μεταφοράς του μέσου tn 

αποβλήτων συσσωρευτών και κατά συνέπεια την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής 

εγγύτητας. 

 Στη συνδρομή, στην οργάνωση των διαδικασιών συμμόρφωσης προς τη Νομοθεσία των Μεγάλων 

Παραγωγών Αποβλήτων π.χ. ΔΕΚΟ, Υ.ΕΘ.Α, Μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρείες, κλπ. 

 Στη συνδρομή στην Πολιτεία και τα όργανα της για την ανάληψη νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών ή 

την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πάταξη του παράνομου εμπορίου αποβλήτων και 

των συναλλαγών που τυχόν λαμβάνουν χώρα, παρά το νόμο και τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας. 

 Στην οργάνωση των διαδικασιών για την ανάληψη της ευθύνης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

αποβλήτων συσσωρευτών από δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, κατά την αναλογία της 

ευθύνης του/ (Αναλογία συμμετεχόντων διαχειριστών).  

 Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της ακτοπλοϊκής δικτύωσης του συνόλου της νησιωτικής χώρας σε 

μια βάση βιώσιμη που θα καλύπτει τις ανάγκες των νησιών και θα εξασφαλίζει την διέλευση  

φορτηγού πλοίου ΡοΡο έστω μία φορά το χρόνο από το σύνολο των νησιών της άγονης γραμμής. 

 Στην κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με τον περιορισμό/έλεγχο των παράνομων 

εξαγωγών. 

 Στην ενίσχυση του Δημόσιου Λόγου και του Δημόσιου Διαλόγου για ζητήματα ανακύκλωσης και της 

περιβαλλοντικής προστασίας μέσω εκδηλώσεων ή/και συμμετοχών σε θεματικά Συνέδρια ή 

αναφορών και αρθρογραφίας στα ΜΜΕ. 

 Στην ανάληψη πρωτοβουλιών δημοσιοποίησης και προβολής των δραστηριοτήτων του. 

 Στη λήψη μέτρων – αποφάσεων, κ.λπ., εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. / ΥΠΕΚΑ, για τη δίκαιη και αναλογική 

κατανομή της χρηματικής εισφοράς συναρτήσει των στόχων που επιτυγχάνονται από ομόλογα 

Συστήματα που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή αποβλήτου π.χ. Σύσταση Κοινοπραξίας 

Κεντρικής Διαχείρισης Χρηματικών Εισφορών. 

 Στη μέγιστη δυνατή συμβολή της Re-Battery A.E. στους στόχους του Ε.Ο.ΑΝ. και του ΥΠΕΚΑ για την 

εκπλήρωση του Εθνικού Στόχου και τη διάδοση ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

και ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. 
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Πολλές από τις παραπάνω ποσοτικές και ποιοτικές στοχεύσεις της Re–Battery A.E. φιλοδοξούμε να 

αποτελέσουν αντικείμενο της πρώτης θεματικής ΗΜΕΡΙΔΑΣ της Re-Battery A.E. που θα πραγματοποιηθεί στις 

06/02/2013 με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών. Η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων, ο 

αποκλειστικός καταλύτης για την επανάκτηση του χαμένου στόχου της 26ης Σεπτεμβρίου 2012» 

Με βάση τα όσα προηγήθηκαν και: 

 Με δεδομένη την ανταπόκριση της Re-Battery A.E. στους τεθέντες ποσοτικούς στόχους στη 

διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012  

ΚΑΙ 

 Μέσω της εκπλήρωσης μέρους ή όλων των Ποιοτικών Στόχων που ανωτέρω περιγράφονται, 

H Re-Battery A.E. έχει ήδη αποδείξει ότι είναι και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ του 

Ε.Ο.ΑΝ. και του ΥΠΕΚΑ που θα συμβάλλει στην επιτυχία της Πολιτείας και στην κατάκτηση του Εθνικού 

Στόχου, με ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΣΕΒΑΣΜΟ στο δικαίωμα που της παραχωρήθηκε με την αδειοδότησή 

της. 

Κυρίως δε με ΣΕΒΑΣΜΟ στον Πολίτη που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες, μέσω της 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ που καταβάλλει, ΟΤΑΝ αγοράζει καινούργια ΜΠΑΤΑΡΙΑ για τις 
ΑΝΑΓΚΕΣ της ΖΩΗΣ του. 

Αθήνα, Φεβρουάριος  2013 
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