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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση  

«Ο Οικονομικός Χώρος της μπαταρίας από την εισαγωγή μέχρι την Ανακύκλωση» 

 

Με κύριο θέμα αιχμής και με τη συμφωνία όλων των παρευρεθέντων, την κατάργηση 

των διακρίσεων μέσω εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, έκλεισε τις εργασίες 

της η εκδήλωση της Re-Battery AE που πραγματοποιήθηκε στις 12-11-2013 στο ξενοδοχείο 

Athens Hilton στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital+Vision. 

Στην εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι επιχειρήσεων από όλο 

τον Οικονομικό Χώρο της μπαταρίας (Εισαγωγείς, Επισκευαστές, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές) 

καταδικάστηκε απ’ όλους, με αιχμές για την απραξία της πολιτείας, κάθε είδους 

παράτυπη/παράνομη περιβαλλοντικά και φορολογικά συναλλαγή στο προϊόν/ απόβλητο της 

μπαταρίας. 

Προσδιορίστηκε το μέγεθος της συμβολής του Οικονομικού Χώρου της μπαταρίας 

στα 320 εκ. €, με την απόδοση φορολογικών εσόδων ύψους 80 εκ. € και την εξασφάλιση 

3.750 θέσεων εργασίας. 

Κατά ανάλογο τρόπο, εκτιμήθηκε ότι η συντελούμενη φοροδιαφυγή που εντοπίζεται σε 

παράνομες συναλλαγές στο χώρο, αγγίζει τα 20 εκ. €. 

Ως επιστέγασμα των εργασιών της εκδήλωσης, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα 

τα αρμόδια Υπουργεία, οι παρευρεθέντες συμφώνησαν: 

α) Να υποβάλλουν υπομνήματα, μέσω της Re-Battery AE, σε κάθε αρμόδιο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που θίγουν / εμποδίζουν την επιχειρηματική τους 

ανάπτυξη, 

β) Να επιμείνουν στη γραμμή των ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΔ που απέχουν από τις 

εμπορικές δραστηριότητες της Ιδιωτικής Οικονομίας και διαχειρίζονται τη Χρηματική 

Εισφορά ως Κοινωνικό Πόρο με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία, 

γ) Να αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση της δουλειάς τους, με κοινές δράσεις 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός κοινά 

αποδεκτού Κώδικα Δεοντολογίας αυτοαξιολόγησης για την ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση του αποβλήτου ο οποίος θα προετοιμαστεί από την Re-Battery AE για τη 

δημιουργία του ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CQ BAT (Certification Quality Battery). 

Επισυνάπτονται τα αναλυτικά συμπεράσματα της εκδήλωσης. 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Re – Battery A.E. 


