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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η Re-Battery Α.Ε., εκ της συστάσεως και του προορισμού της, ανταποκρινόμενη
στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, σχεδίασε και εφαρμόζει το Σύστημα
Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως μέρος της ενιαίας πολιτικής που
διέπει την λειτουργία της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2008
και 14001:2004.
Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας είναι να πρωτοπορεί και να αποτελεί σημείο
αναφοράς για τον χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Οχημάτων και
Βιομηχανίας, στον οποίο δραστηριοποιείται, όχι μόνο με την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, διαφάνεια και αμεροληψία, προς κάθε εμπλεκόμενο
(συνεργάτες, δημόσιες αρχές, πολίτες, κοινωνικές οργανώσεις) αλλά και να συμβάλει
στην υλοποίηση γενικότερων δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.
Προς τον σκοπό αυτό, η Ποιοτική και Περιβαλλοντική Πολιτική της Re – Battery
A.E., εκ των σκοπών της, βασίζεται και στοχεύει στη διαρκή υποστήριξη αλλά και
τον έλεγχο όλων των συνεργατών της, υπό το πρίσμα της ορθής και νόμιμης
ποιοτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών.
Η Ποιοτική και Περιβαλλοντική Πολιτική της Re – Battery A.E. στις διεργασίες
όπου νομίμως εμπλέκεται απορρέει και από το θεσμικό πλαίσιο που αποτελεί τη
νομική βάση έγκρισης της λειτουργίας της, στηριζόμενο (το θεσμικό πλαίσιο) στην
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Η εκπλήρωση της παραπάνω στοχοθεσίας και δέσμευσης στηρίζεται, εκτός των
άλλων και στις παρακάτω αρχές:
 Η αρχή της ευθύνης: Όλα τα σημεία του κύκλου της Εναλλακτικής Διαχείρισης

Συσσωρευτών πρέπει να φροντίζουν επιμελώς και να έχουν την ευθύνη για τη
νόμιμη διαχείριση του αποβλήτου και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών
επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 Η αρχή της δημοσιότητας: Για όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν αυστηρά στη

σφαίρα του επαγγελματικού απορρήτου, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
 Η αρχή της μη διάκρισης: Δεν πρέπει να υπάρχουν στρεβλώσεις και εμπόδια

στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό, μέσω των διοικητικών και διαχειριστικών
δραστηριοτήτων της Re – Battery A.E.
Για την επιτυχημένη και αποτελεσματική άσκηση της Ποιοτικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτική του Συστήματος, η Διοίκηση της Re-Battery Α.Ε.
δεσμεύεται για τα κάτωθι:
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 να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό

πλαίσιο στον χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών.


να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας
της σύμφωνα και με το Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό της Σχέδιο.



να διασφαλίζει τη δυνατότητα προσχώρησης στο Σύστημα, μέσω συμβάσεων,
όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Υπόχρεοι, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές), χωρίς
διακρίσεις, υπό τον όρο ότι τα μέρη εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές
και άλλες απαιτήσεις για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών.

 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συνεργάτες της, παρέχοντας

τους υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
 να συμβουλεύει τους συνεργάτες της για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των

δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την πρόληψη και την Ορθή και Νόμιμη
Διαχείριση του Αποβλήτου των Συσσωρευτών.
 να ενημερώνει τους συνεργάτες της συνεχώς σχετικά με τις αλλαγές στην

ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και λοιπά και να τους γνωστοποιεί τυχόν
ανάγκες και υποχρεώσεις επικαιροποίησης των περιβαλλοντικών όρων
λειτουργίας τους και άλλων αδειοδοτικών εγγράφων.
 να προωθεί την επικοινωνία και την συνεργασία με τους διάφορους φορείς για

θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας και να επιδιώκει τον
συντονισμό των δράσεων των εμπλεκομένων φορέων για την επίτευξη λύσεων
των προβλημάτων που ανακύπτουν στον χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσσωρευτών και γενικότερα στον χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης
συγγενών ρευμάτων αποβλήτων.
 να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις για την ανάπτυξη πνεύματος
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε όλο
το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και τους συνεργαζόμενους με αυτήν.
 να προωθεί την επικοινωνία, τις εκπαιδευτικές διεργασιές και την συνεργασία
στο ευρύτερο επίπεδο θεσμικής και κοινωνικής οργάνωσης (αυτοδιοικητικοί
θεσμοί, οικολογικές οργανώσεις και κινήματα κ.λπ.) με σκοπό τη
συνειδητοποίηση και την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις
δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας
 να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά της στους τομείς της ποιότητας

και της προστασίας του περιβάλλοντος.
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 να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της με σκοπό την

ενίσχυση της αποδοτικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης που εφαρμόζει.
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση της Re – Battery
A.E. θέτει στόχους για την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι
ανασκοπούνται ετησίως ως προς τον βαθμό υλοποίηση τους, εγκρίνονται νέοι ή
τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρίας και τις νέες
νομικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις στον χώρο που δραστηριοποιείται.
Όλο το προσωπικό στην Re – Battery A.E. έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται,
αφομοιώνει και τέλος να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα
Ποιοτικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από τις καθημερινές
δραστηριότητές του.
Είναι ευθύνη της Διοίκησης της Re – Battery A.E. να εξασφαλίζει ότι η Ποιοτική
και Περιβαλλοντική Πολιτική είναι εφαρμόσιμη και μέσω αυτής επιτυγχάνονται οι
στόχοι του Εγκεκριμένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο προσωπικό της Re-Battery A.E. και σε όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα από τη Διοίκηση της Re-Battery A.E.

Ασπρόπυργος, 08/01/2015
Για την Re-Battery A.E.

Σοφία Χούμα
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος
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