Αθήνα 08 Οκτωβρίου 2015
Α.Π. 0254.00 – Ε
ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς Re - Battery AE
Θέμα: Σχόλια επί της Απολογιστικής Έκθεσης 2014
Αξιότιμοι κύριοι,
Σε απάντηση επιστολής σας (α.π. 388/CISD/29.06.15) και μετά από ενημέρωσή μας επί της
Απολογιστικής Έκθεσης Πεπραγμένων της εταιρείας σας για το έτος 2014, καταρχήν θωρούμε
ιδιαίτερα σημαντική την εκ μέρους σας πρωτοβουλία για δημοσιοποίηση της εν λόγω έκθεσης,
αποδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία σας στην διαφάνεια, στην ελεύθερη
πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία και στην ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων
και των ίδιων των Υπόχρεων Συμβεβλημένων με το σύστημά σας.
Το γεγονός της πιστοποίησης της Re – Battery A.Ε., τόσο από το Διεθνή Οργανισμό
Πιστοποίησης TUV Rheinland (Γερμανική Διαπίστευση - Dakks), όσο και κατά το διεθνές Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004, καταδεικνύει επιπλέον το ενδιαφέρον της
εταιρείας σας στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των θεσμών στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το CISD έχει ασχοληθεί, κατά το παρελθόν, με τα ζητήματα ορθής διαχείρισης του αποβλήτου
συσσωρευτών απευθύνοντας τις πάγιες θέσεις του προς τον αρμόδιο εθνικό φορέα (ΕΟΑΝ)
καταγγέλλοντας σαθρές πρακτικές και υποδεικνύοντας τρόπους που μπορούν να εγγυηθούν
την αποδοτικότερη λειτουργία των συστημάτων προς όφελος του περιβάλλοντος και του
δημοσίου συμφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό το CISD θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί επί των πεπραγμένων της
εταιρείας σας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εποικοδομητική πρακτική που ακολουθεί,
κάνοντας μνεία, συνοπτικά, ειδικότερα στις παρακάτω ενέργειές σας:
1. Αυτόματη καταγραφή, διαχείριση, παρακολούθηση, επισκόπηση διεργασιών που
απορρέουν από την παραλαβή των Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνου Αποβλήτου,
τα οποία διαβιβάζονται από τους συνεργαζόμενους με την εταιρεία σας Συλλέκτες,
μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που έχετε εγκαταστήσει και
εφαρμόζεται, πρακτική η οποία, μεταξύ άλλων, συμβάλει:




στον αυτόματο υπολογισμό των ποσοτήτων που εισφέρονται στη διαδικασία
της ανακύκλωσης συσσωρευτών από κάθε γεωγραφική Περιφέρεια της
Ελλάδας ανά μήνα, ανά συλλέκτη, ανά ανακυκλωτή, ανά Σημείο Συλλογής.
στην αυτόματη ανάδειξη (ALARM) όλων των αποκλίσεων που τυχόν
παρατηρούνται στα έγγραφα
στην αυτόματη γεωγραφική ιχνηλάτηση δραστηριότητας συλλέκτη (αυτόματη
καταγραφή συχνότητα επίσκεψης /ποσότητες ανά κατηγορία σημείου συλλογής /
δραστηριότητας ανά συλλέκτη/ όχημα / οδηγό / περιοχή)
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στην αυτόματη καταγραφή παραλαβής ποσοτήτων ανά ανακυκλωτή / σημείου
δευτερογενούς σημείου συλλογής

2. Έλεγχο των αποτελεσμάτων που διενεργείται από τον Τομέα Διαχείρισης Ποιότητας
και Περιβάλλοντος.
3. Υπολογισμό Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών
Το παραπάνω και μόνο πλαίσιο ενισχύει, κατά την άποψη του CISD, τις προσπάθειες του
ΕΟΑΝ για μια ορθή εφαρμογή και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών για το
οποίο αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία προγραμματισμού και δημιουργίας βάσεων δεδομένων
και παράλληλα διασφαλίζει πλήρη ενημέρωση επί των ποσοτήτων που εισφέρονται στη
διαδικασία και έτσι περιορίζει τυχόν παράνομες συναλλαγές και διαδικασίες.
Το CISD θεωρεί τις πρωτοβουλίες και πρακτικές της εταιρείας σας καθοριστικές για την
περαιτέρω εξέλιξη της ανακύκλωσης του απόβλητου συσσωρευτών με όρους προστασίας του
περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, θέτοντας
φραγμό σε στρεβλώσεις και ανορθόδοξες πρακτικές. Εκτιμά, τέλος ότι η ευθυγράμμιση με το
πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης, βάσει του Ν.2939/2001, διαμορφώνει πλέον νέα
δεδομένα στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτου συσσωρευτών.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του CISD
Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Καραβασίλη
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