Η «Εηαιρεία Πανελλαδικής Εναλλακηικής Διατείριζης Τζωρεσηών Ανώνσμη
Δηαιρεία» είναι ένα ύζηημα Δναλλακηικής Γιατείριζης σζζωρεσηών ποσ
εγκρίθηκε αρμοδίως για να λειηοσργεί ως ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ, καηά ηα οριζόμενα ζηην οικεία νομοθεζία και ειδικόηερα καηά
ηα οριζόμενα ζηην ΚΤΑ 41624/2057/Δ103 (ΦΔΚΒ 1625/11-10-2010).
Η ίδρσζη και λειηοσργία ηης εγκρίθηκαν ομόθωνα καηά ηη 22η Σακηική
σνεδρίαζη ηοσ Γ.. ηοσ Δ.Ο.ΑΝ (Αρ. πρωη. ΟΙΚ 803/22-12-2011).

16 ΜΗΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΧΟΥ 325%
τουσ 16 μήνεσ

Όποι, πποϋποθέζειρ και ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηηρ Re-Battery Α.Ε.
Απνγξαθή ηεο δηαθίλεζεο/αλαθύθισζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζζσξεπηώλ όπνπ ππάξρεη
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ζηηο πεξηνρέο (λεζησηηθέο,
απνκαθξπζκέλεο) όπνπ δεν ππάξρεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
πλεξγαζία κε άιια εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζζσξεπηώλ κε ζθνπό
ηελ από θνηλνύ επίηεπμε ησλ Δζληθώλ ηόρσλ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.
πλεξγαζία μόνο κε αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζπιινγήο – κεηαθνξάο/αλαθύθισζεο
Απνθπγή δεκηνπξγίαο εκπνδίσλ ζην εκπόξην θαη ζηξεβιώζεσλ ζηνλ αληαγσληζκό.
Δδξαίσζε ελόο αιιειέγγπνπ θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη αιιειναπνδνρήο όισλ ησλ ζπληειεζηώλ
ηνπ «θύθινπ» κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ε
Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη νη θαλόλεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο.
Γεκηνπξγία δηθηύνπ «πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο»
Τπνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ επηζηεκνληθώλ
κεζνδνινγηώλ αλαθύθισζεο – ππνζηήξημε ηνπ ΔΟΑΝ.

Φιλοζοθία και απσέρ λειηοςπγίαρ ηηρ Re-Battery Α.Ε.
Η Re-Battery όπσο όια ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ πνπ αδεηνδνηήζεθε από ην Διιεληθό Γεκόζην θαη αζκεί δημόζια εξοςζία καηά
παπασώπηζη.
Η επηρεηξεζηαθή ηεο ππνδνκή αθνινπζεί ην επξσπατθό κνληέιν νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ησλ
δηαδηθαζηώλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε εηαηξεία δελ θνξνινγείηαη, δελ κνηξάδεη θέξδε και δεν
λειηοςπγεί με ζκοπό ηο κέπδορ.
Δπεηδή ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ρξεκαηνδνηνύληαη ππνρξεσηηθά κε λνκνζεηεκέλεο
εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ ησλ θαηαλαισηή, οι πόποι ηηρ Re-Battery A.E. είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Απηό ηεο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγεί κε θαλόλεο ΠΛΗΡΟΤ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ θαη ΥΡΗΣΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ, σο αλ λα είλαη Διιεληθό Γεκόζην,ελώ ππόθεηηαη δηαξθώο ζηηο δηαδηθαζίεο δεκόζηνπ
απνινγηζκνύ θαη θνηλσληθήο ινγνδνζίαο.

σέζειρ ηηρ Re-Battery Α.Ε. με ηοςρ εμπλεκομένοςρ ζηον ΚΤΚΛΟ ηηρ ανακύκλωζηρ
ζςζζωπεςηών
Η Re-Battery Α.Δ. πηζηεύεη ΑΚΡΑΓΑΝΣΑ ζηηο αξρέο ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλαθύθισζε ζπζζσξεπηώλ.
Η Re-Battery Α.Ε. ςποζηηπίζει:
 Σο απόλςηο δικαίωμα ηων Ηλεκηπολόγων/ Σεσνιηών Αςηοκινήηων λα δηαζέηνπλ
ειεύζεξα ην απόβιεην ζπζζσξεπηώλ ΜΟΝΟ ζε λόκηκνπο ζπιιέθηεο, καθξηά από
παξάηππεο ζπκβάζεηο παγίδεπζεο θαη απηνπαγίδεπζεο κε κε θαηά ην λόκν αξκόδηνπο.
 Σο δικαίωμα ηων νόμιμων ςλλεκηών γηα ειεύζεξε πξόζβαζε θαη δηαπξαγκάηεπζε
ζηελ αγνξά ηνπ απνβιήηνπ ρσξίο παξεκβάζεηο αληαγσληζκνύ θαη δεζπόδνπζαο ζέζεο
από ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.

 Σο δικαίωμα ηων Τπόσπεων (Ειζαγωγών – Παπαγωγών) λα ειέγρνπλ εμνλπρηζηηθά ηνλ
πξννξηζκό ηεο Υξεκαηηθήο Δηζθνξάο πνπ θαηαβάιινπλ ζηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο.
Η Re-Battery Α.Δ. θηινδνμεί λα εθπξνζσπήζεη θαη λα απαηηήζεη ελώπηνλ ησλ Οξγάλσλ ηεο
Πνιηηείαο, ηηο θνηλέο ζέζεηο θαη απόςεηο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηεο ζέζεο κε επηκνλή ζηε ΝΟΜΟΜΟΣΗΣΑ ησλ
ελεξγεηώλ όισλ.
Εξέλιξη ηηρ Re-Battery Α.Ε.
Επίτεςξη ποσοτικού στόσος
Καηά ηνπο πξώηνπο δεθαέμη κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο ε θαηαγξαθείζα πνζόηεηα
δηαθηλνύκελσλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζζσξεπηώλ από ηα ζεκεία ζπιινγήο πξνο ηνπο
αδεηνδνηεκέλνποαλαθπθισηέο αλέξρεηαη ζε 6.500 ηόλνπο. Γεδνκέλνπ όηη θαηά ην ίδην ρξνληθό
δηάζηεκα, νη ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ησλ ππόρξεσλ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζην ύζηεκα, αλαινγνύλ ζε
πνζόηεηα 2.000 ηόλσλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζζσξεπηώλ, ν ζηόρνο ηεο Re-Battery Α.Δ. έρεη επηηεπρζεί
ζε πνζνζηό 325%.
Δημιοςπγία ΟλοκληπωμένοςΠληπουοπιακούΣςστήματορ (Ο.Π.Σ.) Re-Battery Α.Ε.
ΗRe.De-PlanA.E. Consultants, ε νπνία αζθεί ηνλ ξόιν ππνζηήξημεο ηεο ηξαηεγηθήο θαη Οξγαλσηηθήο
αλάπηπμεο ηεο Re-Battery Α.Δ.,δεκηνύξγεζε Πξόηππν Λνγηζκηθόύζηεκαθαηαγξαθήο θαη απόδνζεο
ησλ ηεξνύκελσλ δηαδηθαζηώλ πνπ εμαζθαιίδεη :


Πνζνηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη Δγθπξόηεηα Απνηειεζκάησλ



Έιεγρν Γεηθηώλ Απόδνζεο



Δζηηαζκέλε ζηνρνζεζία–Αλάπηπμεηξαηεγηθήο



Σήξεζε Καλόλσλ Γηαθάλεηαο



Λεηηνπξγίεο αλάδξαζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο



Άκεζε Δλεκέξσζε ησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο

Σν Ο.Π.. απνηειεί βαζηθό επγαλείο ζηπαηηγικήρ ανάπηςξηρ θαη επηηπγράλεη:
 Απηόκαηε θαηαγξαθή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπλεξγαηώλ, κέζσ θαηαιιήισλ εζσηεξηθώλ
«Μεηξώσλ»
 Απηόκαηε αλάιπζε – νκαδνπνίεζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ αλά ζπκκεηέρνληα
 Απηόκαην ππνινγηζκό πνζνηήησλ πνπ εηζθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο
ζπζζσξεπηώλ θάζε γεσγξαθηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο (Γήκνη Αηηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθέο
Δλόηεηεο Δπηθξάηεηαο) αλά κήλα, αλά ζπιιέθηε, αλά αλαθπθισηή, αλά εκείν πιινγήο
 Απηόκαηε αλάδεημε (ALARM) όισλ ησλ απνθιίζεσλ πνπ ηπρόλ παξαηεξνύληαη ζηα έγγξαθα
ησλ Δ.A.E.A., όπσο:Λήμε πκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο, Έιεγρνο ADR (ζε ηζρύ), Τπέξβαζε
βάξνπο / ρξόλνπ θιπ.
ην πιαίζην απηήο ηεο πνξείαο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο, ε Re.De-Plan A.E. Consultants έρεη ζε εμέιημε
ηελ παξαγσγή ειδικού λογιζμικού καηαγπαθήρ ηος Μηηπώος ηων ημείων ςλλογήρ.

Δημιοςπγία Δικτύος / “BatteryNet”
Η Re-Battery Α.Δ. ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη εδξαίσζεο ελόο αιιειέγγπνπ θιίκαηνο
εκπηζηνζύλεο αιιειναπνδνρήο όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηελ ηξαηεγηθή θαη
Οξγαλσηηθή ηεο αλάπηπμε, πξνέβε ζε ελέξγεηεο ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε πνιινύο
«ζπγγελείο» ρώξνπο, γηα ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο (απνζηνιή θαηάιιεισλ επηζηνιώλ πξνο ηνπο
ΔΒΙΑΝ, ΔΟΒΔΑΜΜ).
Κατάπτιση Εθνικού Μητπώος Σημείων Σςλλογήρ
Η Re-Battery Α.Δ. ζηελ ζύληνκε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νινθιήξσζε επηθνηλσλία κε ην
ζύλνιν ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο Διιάδνο κε ζθνπό ηελ ζπιινγή ησλ κεηξώσλ ησλ
αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεραληθώλ, ειεθηξνιόγσλ απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ βηνκεραλίαο
θ.ι.π. γηα ηελ θαηάξηηζε Δζληθνύ Μεηξώνπ εκείσλ πιινγήο. Απηή ( ε βάζε δεδνκέλσλ) ζα
απνηειέζεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηόζν ην ππόβαζξν γηα ηελ δηαζηαύξσζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο
λόκηκεο δηαθίλεζεο ηνπ απνβιήηνπ όζν θαη ην ππόβαζξν αμηνιόγεζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ
γηα ηελ εθινγίθεπζε/κείσζε ησλ ξύπσλ δηαρείξηζεο ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, κέζσ ηεο
ππόδεημεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη βέιηηζησλ δηαδξνκώλ.
Η Re-Battery A.E., κέζσ ηεο Σερληθήο ηεο Τπνζηήξημεο (Re.De-Plan A.E. Consultants), θαηέγξαςε ηελ
πξόζεζή ηεο λα εθπνλήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη εηδηθό ινγηζκηθό γεσαλαθνξάο ησλ εκείσλ πιινγήο ζε
πεξηβάιινλ GIS, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ
θαηαγξαθήο όισλ ησλ εκείσλ πιινγήο.

ηοισεία Επικοινωνίαρ
19νρικ Δζληθήο Οδνύ
Αζελώλ – Κνξίλζνπ
Αζπξόππξγνο, 19300
Σει. 210 55 75 075
Fax 210 55 74 133
e-mail: info@re-battery.gr
website: www.re-battery.gr

Η Re – Battery A.E. είναι Σφςτημα

ΟΧΙ
Εμπορική Επιχείρηςη

