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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1.  Γενικά Στοιχεία 

 

Η  COMBATT  A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών 

Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού και αποτελεί  Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου – καδμίου για 

όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Ανακύκλωσης (αρ.πρ. οικ. 336/25-02-14) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγεια 

με ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ.  

 

Σκοπός της  COMBATT  A.E.   είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων  συσσωρευτών 

οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί 

καθορίζονται από  την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.     

 

Ειδικότερα η COMBATT  A.E. στοχεύει :  

 στην οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες και 

ανακυκλωτές συσσωρευτών 

 στην ανάπτυξη διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο 

 στην καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων συλλογής και ανακύκλωσης σε   

πανελλαδικό  επίπεδο 

 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την σωστή 

διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών και κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού 

ορθής συλλογής και ανακύκλωσης 

 

Η COMBATT A.E. υλοποιεί την ανάπτυξη ενός συλλογικού συστήματος το οποίο θα προωθεί την 

ορθή και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και 

βιομηχανίας σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. 
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Το νέο μοντέλο για την διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που εφαρμόζει η COMBATT 

A.E.  παρουσιάζει  σημαντικά πλεονεκτήματα για όλους τους εμπλεκόμενους στο κύκλο της 

εναλλακτικής διαχείρισης: 

 

 Η προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών βασίζεται στην 

συνεργασία του συλλογικού συστήματος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην αλυσίδα 

συλλογής και ανακύκλωσης.  

 Το συλλογικό σύστημα δεν εμπλέκεται επιχειρηματικά στην αλυσίδα συλλογής, 

αποθήκευσης και ανακύκλωσης - Δεν πραγματοποιεί αγοροπωλησίες αποβλήτων.  

 Το συλλογικό σύστημα δεν διαθέτει δική του υλικοτεχνική υποδομή διατηρώντας έτσι μία 

ανοιχτή σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα συλλογής και ανακύκλωσης.  

 

Το αποκλειστικό μέλημα της λειτουργίας του συλλογικού συστήματος της COMBATT  A.E. 

συνίσταται σε: 

 αποτελεσματική διαχείριση  

 ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων  

 εξασφάλιση υγειών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς  

 εποπτεία και έλεγχο της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών 

 επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας  

 προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

 

1.1.1.  Καταστατικό της εταιρείας COMBATT A.E. 

Στο Παράρτημα I  επισυνάπτεται το καταστατικό της εταιρείας καθώς και αποσπάσματα των 

πρακτικών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εκλογή  και την συγκρότηση σε σώμα του 

Δ.Σ. της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις του καταστατικού είναι πλήρως 

εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και με τις σχετικές εγκυκλίους του 

ΕΟΑΝ σχετικά με το υποχρεωτικό περιεχόμενο των καταστατικών των ΣΕΔ.  
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1.1.2. Φορολογικά Στοιχεία  

 

Α.Φ.Μ. : 800545468 

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 128562301000 

 

1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της COMBATT  A.E. είναι: 

Έδρα & Διεύθυνση αλληλογραφίας: 

Ερμού 2 & Νίκης, Πλατεία Συντάγματος 

10563, Αθήνα 

Τηλέφωνο:  210 6245591 

Fax: 210 6245409 

E-mail: info@combatt.eu 

URL: www.combatt.eu 

  

mailto:info@combatt.eu
http://www.combatt.eu/
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1.2.1.  Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο κος. Διονύσιος Μπουντουβάς, Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρείας. 

 

1.2.2. Υπεύθυνοι παροχής στοιχείων    

 

Στοιχεία διαχείρισης δικτύου: κα. Νίκη Τσιαμάκη 

Οικονομικά στοιχεία: κος. Διονύσιος Μπουντουβάς 

 

1.3. Διαχειριζόμενο Ρεύμα Αποβλήτων 

 

Η  COMBATT  A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών 

Πανελλαδικής Εμβέλειας» αποτελεί  Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια.  

Τα είδη των συσσωρευτών που διαχειρίζεται η COMBATT  A.E. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής:  

 

 Συσσωρευτές εκκίνησης μολύβδου-οξέος  

Οι συσσωρευτές εκκίνησης (SLI –starter, lighting, ignition-) είναι σχεδιασμένοι να δίνουν μια 

γρήγορη έκρηξη ενέργειας και είναι κατασκευασμένοι με μεγαλύτερο αριθμό πλακών, οι οποίες 

είναι λεπτές και έχουν διαφορετική σύνθεση στην ενεργή μάζα. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται οι συσσωρευτές εκκίνησης οχημάτων (επαγγελματικών και μη), μοτοσικλετών, 

αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών θαλάσσης κλπ. 



 

Σελίδα 6 από 51 

 

 Συσσωρευτές κίνησης/έλξης μολύβδου-οξέος 

Οι συσσωρευτές κίνησης/έλξης (Traction/Motive)  έχουν λιγότερη στιγμιαία ισχύ ενέργειας 

(Αμπέρ), αλλά πολύ μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη παροχή ενέργειας. Οι συσσωρευτές  

κίνησης/έλξης χρησιμοποιούνται σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, μηχανές καθαρισμού, 

πλατφόρμες ανύψωσης καθώς και σε διάφορα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Οι συσσωρευτές αυτοί 

χωρίζονται σε στοιχεία 2V ή συστοιχίες μεμονωμένων στοιχείων και σε έτοιμους συσσωρευτές 

monoblock >50 Ah με τεχνολογία είτε VRLA είτε στοιχείων αεριζόμενων. 

 

 Συσσωρευτές εφεδρικής χρήσης μολύβδου οξέος  

Οι συσσωρευτές εφεδρικής χρήσης (stand by power) χρησιμοποιούνται σε συστήματα UPS, 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα ασφαλείας & συναγερμών, τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα κ.ά. 

 

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες συσσωρευτών εφεδρικής χρήσης μολύβδου οξέος. Συνοπτικά 

αναφέρουμε: 

> Συσσωρευτές ανοιχτού τύπου μολύβδου οξέος εφεδρικής χρήσης. Είναι διαθέσιμοι σε 

στοιχεία 2V ή συστοιχίες και σε στοιχεία monoblock 6V & 12V. Έχουν εύρος 

χωρητικότητας από 100 έως 3.000 Ah. Βρίσκουν εφαρμογή σε τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, συστήματα σηματοδότησης σε 

σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και λιμάνια, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

(UPS), συστήματα ΑΠΕ κ.ά. 

 

> Συσσωρευτές  κλειστού τύπου μολύβδου-οξέος εφεδρικής χρήσης. Είναι διαθέσιμοι σε 

στοιχεία 2V, έχουν εύρος χωρητικότητας από 200 έως 3.000 Ah. Χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε συστήματα σηματοδότησης, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), συστήματα 

ΑΠΕ κ.ά. 
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> Συσσωρευτές κλειστού τύπου μολύβδου-οξέος με αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης (VRLA - 

Valve Regulated Lead Acid) λειτουργούν χωρίς προσθήκη νερού ή οξέος. Καλύπτουν ένα 

μεγάλο εύρος χωρητικότητας από 0,7 έως 3.850 Ah, και χρησιμοποιούνται σε συστήματα 

UPS, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα ασφαλείας & συναγερμών κ.ά. 

 

 Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου 

Στους συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, χρησιμοποιούνται το νικέλιο ως θετικό ηλεκτρόδιο και το 

κάδμιο ως αρνητικό ηλεκτρόδιο ενώ το KOH αποτελεί τον ηλεκτρολύτη. 

Οι συσσωρευτές Νικελίου-Καδμίου (NI-Cd) είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και αποτελούν ιδανική λύση 

για πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση, 

μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες (π.χ. 

υψηλές θερμοκρασίες) 

 Χρησιμοποιούνται για back-up στα ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών, τρένων καθώς και σε 

αμυντικά συστήματα και άλλες κρίσιμες βιομηχανικές εφαρμογές.  
 

 

1.4. Γεωγραφική Κάλυψη 

Η  COMBATT  A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση 

Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» στην πλήρη της ανάπτυξη στοχεύει να 

καλύψει ανάγκες επιχειρηματιών που είναι κατανεμημένοι στο σύνολο της Ελληνικής 

επικράτειας, συλλέγοντας μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων συλλεκτών και 

οδηγώντας στην ανακύκλωση  απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας απ’ 

όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι τις υποχρεώσεις των μελών της. 

Στα πλαίσια αυτού του στόχου η COMBATT συνέχισε και κατά την διάρκεια του 2016 την 

ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της στοχεύοντας στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη 

του συνόλου της Ελληνικής επικράτειας. Το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργαζόμενων με 

το συλλογικό σύστημα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, συλλογής και μεταφοράς καθώς 

και δευτερογενούς αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών, προσφέρει στις επιχειρήσεις 



 

Σελίδα 8 από 51 

 

πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας και δια μέσου 

αυτών στους τελικούς χρήστες/καταναλωτές μεγάλη δυνατότητα επιλογής του 

κατάλληλου συνεργάτη που θα αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων προς 

ανακύκλωση. 

 

Κατά την διάρκεια του 2016 το δίκτυο των συνεργαζόμενων  συλλεκτών κατέγραψε 

σε Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων που αποδόθηκαν στο Συλλογικό 

Σύστημα της COMBATT A.E. τη διακίνηση 10.154,6 τόνων απόβλητων συσσωρευτών 

οχημάτων και βιομηχανίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.    

 

Επιπλέον της ανωτέρω ποσότητας, σε έντυπα της COMBATΤ καταγράφηκε η εισαγωγή 

από χώρα της Ε.Ε.,  προς ανακύκλωση ποσότητας 1.282,7 τόνων αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου οξέος. Η συνολική κατά συνέπεια ποσότητα αποβλήτων 

που διαχειρίστηκε από την COMBATT   κατά το έτος 2016, ανέρχεται σε 11.437,3 

τόνους.  

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η COMBATT και κατά το τρίτο έτος λειτουργίας 

της υπερκάλυψε τον ποσοτικό στόχο που τίθεται τόσο από την ισχύουσα 

Νομοθεσία, όσο και από την εγκεκριμένη Μελέτη που έχει κατατεθεί στον ΕΟΑΝ, 

αποτελώντας έτσι ένα από τα κορυφαία – αν όχι το κορυφαίο ΣΕΔ - 

συσσωρευτών μολύβδου οξέος από πλευράς διαχειριζόμενης ποσότητας 

αποβλήτων του πεδίου της.  

Η κατανομή των διαχειρισθέντων ποσοτήτων αποβλήτων μολύβδου οξέος ανά 

Περιφέρεια της χώρας αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.    
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Διάγραμμα  1. 2016 - Κατανομή Διακινηθέντων Αποβλήτων ανά Περιφέρεια 
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1.5. Μετοχική Σύνθεση  

Στο μετοχικό κεφάλαιο  της COMBATT  A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική 

Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» μετέχουν οκτώ (8) Εταιρίες 

παραγωγής /εισαγωγής /διανομής συσσωρευτών, και συγκεκριμένα οι παρακάτω: 

 

 ΙΣΧΥΣ Α.Ε. 

         Κηφισού 55, Τ.Κ. 14564 Κηφισιά Αττικής  

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT  Α.Β.Ε.Ε. 

        Ερμού 2 & Νίκης, Πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10563 Αθήνα Αττικής 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

        Ηφαίστου 70, Τ.Κ. 19400, Κορωπί Αττικής 

 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

       Ιερά Οδός 104Β, Τ.Κ. 10447 Αθήνα Αττικής  

 MOTOBA A.E. 

       Ζήνωνος 3, Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττικής 

 MULTIPART Α.Ε. 

       23ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα Αττικής 

 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. 

        17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος - Παλλήνης, Τ.Κ. 15351 Παλλήνη Αττικής  

 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

        ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62100, Σέρρες 

 

Όλες οι παραπάνω  εταιρείες – μέτοχοι  εμπίπτουν στην έννοια του «παραγωγού», όπως η 

έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 12 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) 

με τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 

2006/66/ΕΚ, κλπ». 
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1.5.1.  Διοικητικό Συμβούλιο της COMBATT A.E. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι οκταμελές και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:  

1)Τον κ. Χρυσόστομο Αφιώνη, ως Πρόεδρο 

2)Τον κ. Θεόδωρο Πισιμίση, ως Αντιπρόεδρο 

3)Τον κ. Διονύσιο Μπουντουβά ως Διευθύνοντα Σύμβουλο 

4)Τον κ. Γεώργιο Ρουσσάκη, ως μέλος 

5)Τον κ. Βασίλειο Μπίλλη, ως μέλος 

6)Τον κ. Δημήτριο Μαγόπουλο, ως μέλος 

7)Τον κ. Αθανάσιο Αραμπατζή, ως μέλος 

8)Τον κ. Πέτρο Συφαλάκη, ως μέλος 

 

 

1.6. Υποδομές και εξοπλισμός 

 

Η COMBATT.A.E. στεγάζει τα γραφεία της στην Αθήνα της επί της οδού Ερμού 2 και Νίκης.  

Σύμφωνα με τη συμφωνία των μετόχων, όπως αυτή έχει καταγραφεί και στην υποβληθείσα και 

εγκριθείσα από τον Ε.Ο.ΑΝ μελέτη, η COMBATT A.E. υλοποιεί την ανάπτυξη ενός συλλογικού 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων το οποίο δεν εμπλέκεται επιχειρηματικά 

στην αλυσίδα συλλογής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης των απόβλητων 

συσσωρευτών και δεν πραγματοποιεί αγοροπωλησίες αποβλήτων.  

Ως εκ τούτου η COMBATT δεν διαθέτει δική της υλικοτεχνική υποδομή (μεταφορικά 

μέσα, αποθηκευτικούς χώρους, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης) διατηρώντας έτσι μία 

ανοιχτή σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα συλλογής και 
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ανακύκλωσης. Προς τον σκοπό δε της κατοχύρωσης πλήρους διαφάνειας και της άρσης 

κάθε τυχόν εμποδίου στον ελεύθερο ανταγωνισμό, η COMBATT δεν διαθέτει, ούτε και 

προτίθεται να εκδώσει άδειες συλλογής, μεταφοράς ή/και δευτερογενούς 

αποθήκευσης των αποβλήτων, τα οποία επιβλέπει και καταγράφει. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής ενός Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο θα 

εκπληρώνει στο ακέραιο την αποστολή που του θέτει η κείμενη Νομοθεσία και που είναι η 

οργάνωση, καταγραφή και εποπτεία των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων η 

COMBATT A.E. επεξεργάζεται τις απαραίτητες διαδικασίες και εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά: 

 ISO 9001:2008,  

 ISO 14001:2004 και  

 OHSAS 18001:2007,  

ενιαίο σύστημα για την Διαχείριση Ποιότητας, την Περιβαλλοντική Διαχείριση καθώς και την 

Διαχείριση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Παράλληλα από το 2015 η COMBATT υλοποίησε 

τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου υποστηρικτικού λογισμικού για την 

καταγραφή, διαχείριση και επεξεργασία των Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

1.6.1. Πιστοποιημένο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της COMBATT ήδη από το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του Συλλογικού 

Συστήματος και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2014 αποφάσισε ομόφωνα, μετά από 

σχετική εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου, να υλοποιηθεί η σχετική πρόταση του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης που ζητά πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της COMBATT σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύπτει τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. Με την 

εφαρμογή του πιστοποιημένου Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, η εταιρεία προσδοκεί στην 

διαρκή βελτίωση των διεργασιών της και την ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων 
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της και ταυτόχρονα αποδεικνύει την ευαισθησία της σε θέματα ποιότητας, προστασίας του 

περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας. 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος, ολοκληρώθηκαν οι 

παρακάτω δράσεις: 

 Δημιουργία καταλόγου διαδικασιών που υποστηρίζουν τις κύριες διεργασίες της εταιρείας, 

οργάνωση σχετικών εντύπων και οδηγιών 

 Ανασκόπηση του προϋπάρχοντος καταλόγου νομοθετικών απαιτήσεων 

 Δημιουργία ΜΕΕΚ 

 Περιβαλλοντική έκθεση 

 Αξιολόγηση συνεργατών 

 Έρευνα ικανοποίησης πελατών 

 Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας για την λειτουργία του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος 

 Διαμόρφωση ενιαίας δήλωσης πολιτικής για την ποιότητα, το περιβάλλον, την εργασιακή 

υγεία και ασφάλεια 

1.6.2. Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας 

Το όραμά μας είναι να είμαστε πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, 

παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες στους συμβαλλόμενους υπόχρεους παραγωγούς και συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ελληνική 

και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά τους απόβλητους συσσωρευτές οχημάτων και 

βιομηχανίας. 

Πιστεύουμε πως η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με 

συνέπεια, ακεραιότητα, διαφάνεια και αμεροληψία. Είμαστε προσανατολισμένοι στην ολική 

ποιότητα, με κυρίαρχη προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και την 
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επίτευξη των εθνικών στόχων σε όλο το φάσμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία και ο κάθε εργαζόμενος δεσμευόμαστε: 

 Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβεβλημένων υπόχρεων παραγωγών έτσι 

όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 Στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλο το φάσμα της εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, 

 Στη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και συμβατικές απαιτήσεις σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας και με τους κινδύνους ΥΑΕ 

 Στην διασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης της εταιρείας, μέσω συμβάσεων, οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου υπόχρεου 

παραγωγού, υπό τον όρο ότι εκπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος 

και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 

 Στην καθιέρωση στρατηγικών για την ποιότητα και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας στις 

ετήσιες διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού 

 Στην πρόληψη της ρύπανσης, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών 

ασθενειών 

 Στη θέσπιση ετήσιων στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος, εργασιακής υγείας και ασφάλειας 

για τις δραστηριότητες μας 

 Στη γνωστοποίηση των στρατηγικών μας και των επιδόσεων μας στην ποιότητα, το 

περιβάλλον, την εργασιακή υγεία και ασφάλεια σε όλους τους συνεργάτες καθώς και σε 

βασικά εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

 Στην προσήλωσή μας στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΔΣ 
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 Στην επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του ενιαίου διαχειριστικού μας συστήματος 

μέσω εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου πιστοποιημένων στη βάση 

Διεθνών Προτύπων. 

 Στην ευαισθητοποίηση των συνεργατών μας και του καταναλωτικού κοινού στα θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, υγείας και ασφάλειας. 

 Στη δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, 

εξελίσσονται, συναντούν προκλήσεις και αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 

Η προσήλωση της COMBATT στην ολική ποιότητα αποτελεί δέσμευση όλων μας και καθημερινή 

πρακτική μας. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε καθορίσει σύστημα σχεδιασμού, 

υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων μας και έχουμε 

οργανώσει τη διαχείριση των πόρων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους των 

προτύπων ISO 9001 :2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζομένους της COMBATT. Η ευθύνη για την 

εφαρμογή της παρούσας πολιτικής ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

 

1.7. Πιστοποίηση Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος 

Το διαχειριστικό σύστημα της COMBATT Α.Ε. είναι πιστοποιημένο από το διεθνή οργανισμό 

πιστοποίησης Lloyds (με αριθμό έγκρισης πιστοποιητικού PIR6022296) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για 

την Διαχείριση Ποιότητας, την Περιβαλλοντική Διαχείριση καθώς και την Διαχείριση θεμάτων 

Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Η αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον 

Δεκέμβριο του 2014. Τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν 

η πρώτη και η δεύτερη αντίστοιχα, ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης από τον φορέα 
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πιστοποίησης, κατά τις οποίες η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της COMBATT 

κρίθηκε πλήρως ικανοποιητική.  

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 προγραμματίζεται η προσαρμογή του Ενιαίου Συστήματος 

Διαχείρισης της COMBATT σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001: 2015. 

 

1.7.1. Λογισμικό για την καταγραφή, διαχείριση και επεξεργασία των Εντύπων 

Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων -Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

διαχείρισης Εντύπων. 

 

Ο σχεδιασμός του λογισμικού με τη χρήση του οποίου δίνεται η δυνατότητα στο Συλλογικό 

Σύστημα  να καταχωρεί και να επεξεργάζεται με ταχύτητα και αξιοπιστία τα Έντυπα Αναγνώρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΕΑΕΑ) ξεκίνησε κατά την διάρκεια του 2015. 

Σημαντική παράμετρος κατά τη φάση του σχεδιασμού του λογισμικού ήταν επίσης και η απαίτηση 

για τη διαχείριση του εκτεταμένου δικτύου των συνεργατών της COMBATT.  Το λογισμικό που 

σχεδιάστηκε επιτρέπει, εκτός από την καταγραφή των εντύπων αναγνώρισης αποβλήτων, τη 

διαχείριση όλων των απαραίτητων στοιχείων των επιχειρήσεων που αποτελούν το δίκτυο 

συνεργατών του συλλογικού συστήματος. 



 

Σελίδα 17 από 51 

 

Επιγραμματικά το λογισμικό που αναπτύχθηκε στοχεύει στα παρακάτω: 

 Καταχώρηση όλων των καταγραφών που περιλαμβάνονται στα Έντυπα Αναγνώρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους συνεργάτες του δικτύου όπου θα καταχωρούνται 

όλα τα στοιχεία (άδειες, ασφαλιστήρια, οχήματα, χαρακτηριστικά οχημάτων, ADR οδηγών 

και λοιπές κρίσιμες πληροφορίες) των συνεργαζόμενων με την COMBATT επιχειρήσεων 

συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών 

 Διασταύρωση των καταγραφών των ΕΑΕΑ με τα καταχωρημένα στοιχεία των συνεργατών 

και άμεση επισήμανση τυχόν προβληματικών σημείων που απαιτούν επιπλέον 

διευκρινήσεις και ενέργειες  

 Επεξεργασία των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα ΕΑΕΑ  

 Δημιουργία των κατάλληλων απολογιστικών αναφορών  

Από τον Μάιο του 2016 το λογισμικό αυτό τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή. Κατά τη λειτουργία 

του σε πραγματικές συνθήκες εντοπίσθηκαν και επιλύθηκαν σχετικές τεχνικές δυσλειτουργίες 

και σχεδιάστηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι βασικότερες από τις οποίες υλοποιήθηκαν εντός 

του έτους. Κατά την διάρκεια του 2017 προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και κάποιες 

δευτερεύουσες βελτιώσεις προκειμένου το λογισμικό να καταστεί πλήρως λειτουργικό με βάση 

και τον αρχικό σχεδιασμό. 

Στο παράρτημα παρατίθενται απεικονίσεις των βασικών περιεχομένων /λειτουργιών της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Εντύπων. 
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1.8. Οργανωτική Δομή   

  

 

1.9. Εσωτερικός Κανονισμός 

Το πιστοποιημένο κατά ISO 9001 Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της COMBATT A.E. αποτελεί 

ταυτόχρονα και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλογικού συστήματος.  

 

 

 

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Τομέας 
Δικτύου 

Συνεργατών

Διευθύνων 
Σύμβουλος

Τομέας 
Υπόχρεων 

Παραγωγών

Νομική 
Υποστήριξη

Λογιστική 
Υποστήριξη

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες
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2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Για το 2016 η διοίκηση  του Συλλογικού Συστήματος της COMBATT A.E έθεσε τους παρακάτω 

στόχους:  

 περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών για τη συλλογή, αποθήκευση και 

ανακύκλωση των απόβλητων συσσωρευτών 

 πιλοτική λειτουργία του λογισμικού που σχεδιάστηκε το 2015 για την διαχείριση των 

συνεργατών και των εντύπων αναγνώρισης των αποβλήτων  

 έλεγχος από ορκωτούς λογιστές της ακρίβειας των δηλωθέντων από τους υπόχρεους 

παραγωγούς ποσοτήτων “put on the market” 

 προώθηση της δημόσιας εικόνας του συστήματος και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης  

Στα πλαίσια αυτά η COMBATT εντός του 2016 προχώρησε σε νέες συμβάσεις συνεργασίας 

με: 

 8 επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς,  

 1 επιχείρηση για προσωρινή αποθήκευση και  

 1 επιχείρηση διαχείρισης (διαμελισμού) αποβλήτων συσσωρευτών.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 η κατάσταση, όσο αφορά τους συμβεβλημένους υπόχρεους 

παραγωγούς καθώς και τους συνεργάτες που αποτελούν το δίκτυο του Συλλογικού Συστήματος 

της COMBATT για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανακύκλωση των 

αποβλήτων συσσωρευτών έχει ως ακολούθως: 
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 Υπόχρεοι Παραγωγοί: 14 (7 μέτοχοι + 7 συμβεβλημένοι) 

 Δίκτυο Συνεργατών:  

o 39 συλλέκτες 

o 19 επιχειρήσεις αποθήκευσης 

o 4 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

 

Κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 οι ποσότητες συσσωρευτών 

οχημάτων και βιομηχανίας που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά (put on the market) και 

δηλώθηκαν από τους συμβεβλημένους με την COMBATT A.E. υπόχρεους παραγωγούς ανήλθαν 

σε 10.815.133 kg.  

Κατά την ίδια χρονική περίοδο μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων με την  COMBATT A.E. 

αδειοδοτημένων συλλεκτών διακινήθηκαν και καταγράφηκαν στα προβλεπόμενα από την 

σχετική νομοθεσία Έντυπα Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), 11.437,332 kg 

αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

Το συλλογικό σύστημα, από την αρχή της λειτουργίας του,  αποδίδει μεγάλη σημασία στην 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εμπορίας 

και διακίνησης συσσωρευτών. Στα πλαίσια αυτά η COMBATT συνέχισε και κατά την διάρκεια του 

2016 τόσο την οργανωμένη, όσο και την ad hoc, υποστήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  

σε θέματα που αφορούν: 

 Ορθή συμπλήρωση των Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

 Συλλογής αποβλήτων από νησιώτικες περιοχές 

 Νομοθετικά θέματα σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών 

 Καλές πρακτικές στην διαχείριση αποβλήτων  

 Ενημέρωση και υποστήριξη των υπόχρεων παραγωγών για την συμμετοχή και λειτουργία 

του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
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 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων πώλησης  συσσωρευτών οχημάτων 

σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων 

Το 2016 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μία σημαντική πρωτοβουλία της COMBATT (που 

θεωρούμε απαραίτητο να εφαρμοστεί από όλα τα συλλογικά συστήματα) που θα βοηθήσει 

αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της καταπολέμησης της 

εισφοροδιαφυγής. Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση προσχώρησης των 

υπόχρεων παραγωγών στο συλλογικό σύστημα (Άρθρο 5)  το συλλογικό σύστημα της COMBATT 

διενήργησε μέσω της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ, έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τριών 

(3) συμβεβλημένων παραγωγών για την εξακρίβωση της αλήθειας και ακρίβειας των 

δηλωθέντων στοιχείων της χρήσης 2015. Στόχος της διοίκησης του συλλογικού συστήματος 

είναι η διενέργεια των  ελέγχων να συστηματικοποιηθεί σε τρόπο ώστε όλοι οι συμβεβλημένοι 

παραγωγοί να ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των περιοδικών τους δηλώσεων ανά τριετία.  

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων πώλησης  

συσσωρευτών οχημάτων σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια του 2016 

το συλλογικό σύστημα της COMBATT προέβη στις ακόλουθες δράσεις:  

 Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και ανακύκλωση και η 

επίτευξη των εθνικών στόχων είναι ευθύνη όλων μας» - 23/1/2016 

 Επικοινωνία (ενημερωτική επιστολή, διανομή φυλλαδίου και αυτοκόλλητων COMBATT) 

σε όλο το δίκτυο συνεργατών (επιχειρήσεις διανομής και τελικής πώλησης) των 

συμβεβλημένων με το συλλογικό σύστημα υπόχρεων παραγωγών 

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά (Auto Specialist, Info Service), στο 

περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας AutoΤρίτη και στο περιοδικό Marketing Week στα πλαίσια 

ειδικού αφιερώματος στην ανακύκλωση 

 Διανομή των αυτοκόλλητων της COMBATT (Ανακυκλώνω με COMBATT) μαζί με το τεύχος 

Σεπτεμβρίου του κλαδικού περιοδικού Auto Specialist  
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 Συμμετοχή (και χορηγία σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ όλων των ρευμάτων) στην «Ημερίδα 

Ανοιχτής Διαβούλευσης για την Εναλλακτική Διαχείριση» που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ και η 

ΚΕΔΕ στις 9 Νοεμβρίου 2016 

 Συμμετοχή και χορηγία στην ημερίδα «Διαχείριση Απορριμμάτων: Η επόμενη Μέρα» που 

διοργάνωσε το Περιβαλλοντικό και Αναπτυξιακό forum στα πλαίσια της διοργάνωσης 

Money Show (Ξενοδοχείο Hilton 9/1/2017) 

 Επεξεργασία και υποβολή σχολίων και συγκεκριμένων προτάσεων (στα πλαίσια της 

σχετικής δημόσιας διαβούλευσης) για την τροποποίηση του Νόμου 2939/2001 

     3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  

3.1.  Αριθμός συμβεβλημένων Υπόχρεων Παραγωγών  

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 με το Συλλογικό Σύστημα της COMBATT A.E. είχαν συμβληθεί 

συνολικά 14 υπόχρεοι παραγωγοί. Ιδιαίτερη μνεία, πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό, στο γεγονός 

ότι οι συμβάσεις προσχώρησης που υπογράφει η COMBATT A.E. με τους υπόχρεους 

παραγωγούς συσσωρευτών έχουν τύχει του ελέγχου και της εγκρίσεως του Ε.Ο.ΑΝ., 

αποτελούν δηλαδή προτυποποιημένες συμβάσεις.  

 

3.2. Ποσότητες συσσωρευτών που διατέθηκαν στην αγορά (put on the market)    

              

Με βάση τα προβλεπόμενα στη σύμβαση προσχώρησης, οι ποσότητες των συσσωρευτών που 

τοποθετούνται στην αγορά  δηλώνονται από τους συμβεβλημένους υπόχρεους παραγωγούς 

ανά ημερολογιακό τρίμηνο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι ποσότητες που δηλώθηκαν από τους 

συμβεβλημένους με την COMBATT A.E. παραγωγούς αθροιστικά για τα Α’, Β΄, Γ’ και Δ’ 

τρίμηνα του 2016. 
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 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΡΟΣ (Kg) 

ΣΥΝΟΛΟ put on the market   
για την περίοδο        

  01/01-31/12/2016 811.223 10.815.133,86 

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ποσότητες, για λόγους ακρίβειας και διαφάνειας, έχουν 

διασταυρωθεί με τις αντίστοιχες ποσότητες που έχουν δηλωθεί κατά την ίδια περίοδο από 

τους υπόχρεους συμβεβλημένους παραγωγούς στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

3.3. Οικονομικά στοιχεία  

Κανένα πρόβλημα δεν έχει παρουσιασθεί, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, 

σχετικό είτε με την έγκαιρη υποβολή των περιοδικών δηλώσεων των διατιθεμένων στην αγορά 

ποσοτήτων, είτε με την έγκαιρη καταβολή των προκυπτουσών χρηματικών εισφορών.  

Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 5 της σύμβασης προσχώρησης που συνάπτει το 

συλλογικό σύστημα της COMBATT με τους υπόχρεους παραγωγούς, ελέγχθηκαν ως προς την 

αλήθεια και ακρίβεια των τριμηνιαίων περιοδικών δηλώσεων της χρήσης του έτους 

2015 3 συμβεβλημένες επιχειρήσεις.  

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν από την εταιρεία ορκωτών λογιστών ΣΟΛ. Η επιλογή της ελεγκτικής 

εταιρίας έγινε στη βάση κλειστού διαγωνισμού με προσκλήσεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά. Τα έξοδα ελέγχου καλύφθηκαν από το συλλογικό σύστημα.   

Και οι τρεις ελεγχόμενες επιχειρήσεις παρείχαν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα ζητούμενα από την 

ΣΟΛ στοιχεία και έγγραφα. Από το αποτέλεσμα του ενδελεχούς ελέγχου προέκυψε ότι και οι 

τρεις ελεγχόμενες επιχειρήσεις καταχωρούσαν ορθά, με διαφάνεια και ακρίβεια τις 

ποσότητες που οι ίδιες έθεταν στην αγορά, κατά το σχετικό υπό έλεγχο διάστημα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι καταβληθείσες στην COMBATT A.E. χρηματικές 

εισφορές. Τα ποσά αναφέρονται συνολικά (για το σύνολο των συμβεβλημένων υπόχρεων και 

για όλα τα είδη συσσωρευτών) και αφορούν καθαρά ποσά χρηματικών εισφορών (προ ΦΠΑ). 
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4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Η ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών για τη συλλογή, αποθήκευση και ανακύκλωση των 

απόβλητων συσσωρευτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της COMBATT A.E.  

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 το συλλογικό σύστημα είχε ενεργές συμβάσεις συνεργασίας με: 

• 39 επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών 

• 19 επιχειρήσεις (δευτερογενούς) αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών 

Σημειώνεται ότι, όπως και στη περίπτωση των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, 

οι συμβάσεις συνεργασίας που υπογράφει η COMBATT A.E. με τις επιχειρήσεις συλλογής-

μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης απόβλητων συσσωρευτών έχουν τύχει του ελέγχου 

και της εγκρίσεως του Ε.Ο.ΑΝ. 

 

 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατά την διάρκεια του 2016 μέσω των συνεργαζόμενων με το συλλογικό σύστημα 

αδειοδοτημένων συλλεκτών διακινήθηκαν και καταγράφηκαν σε έντυπα αναγνώρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων που αποδίδονται στη COMBATT συνολικά 11.437.332 kg αποβλήτων 

συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ προ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 2016 412.200,85 €  
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Με δεδομένο ότι το συνολικό put on the market των συμβεβλημένων με την COMBATT 

παραγωγών ανήλθε κατά το 2016 σε 10.815.133,86 κιλά, η COMBATT υπερκάλυψε το στόχο 

που θέτει η Εθνική νομοθεσία, όπως παρουσιάζεται και σχηματικά παρακάτω.  

 

Διάγραμμα  2. Υπερκάλυψη του ποσοτικού στόχου για το έτος 2016  

 

Όπως και κατά το έτος 2015, η COMBATT  για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπερκάλυψε τον 

στόχο που θέτει η εθνική νομοθεσία για συλλογή προς ανακύκλωση του 100% των 

ποσοτήτων που διατέθηκαν στην Ελληνική αγορά από τους συμβεβλημένους με το ΣΕΔ 

παραγωγούς.  

Στη συνέχεια απεικονίζονται  διαγραμματικά για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 

Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 τα ακόλουθα: 

 η εξέλιξη ανά μήνα της συνολικής διαχείρισης αποβλήτων με ΕΑΕΑ COMBATT 

 η σωρευτική εξέλιξη της ποσότητας των διαχειρισθέντων αποβλήτων  

 Η ποσοστιαία κατανομή διαχειρισθέντων αποβλήτων ανά περιφέρεια 
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Διάγραμμα  3. Συνολική Διαχείριση αποβλήτων ανά μήνα, για το 2016 (τόνοι) 
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Διάγραμμα  4. Σωρευτική εξέλιξη της ποσότητας των διαχειρισθέντων αποβλήτων 

κατά το 2016 (τόνοι) 

 

 

 

 

 

 

1.086,39

1.969,54

3.039,98

3.972,22

4.860,62

5.576,32

6.800,13

7.535,03

8.340,94

9.207,42

10.371,13

11.437,33

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00



 

Σελίδα 28 από 51 

 

 

 
Διάγραμμα  5. Γεωγραφική Κατανομή διαχειρισθέντων αποβλήτων κατά το 

2016 
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6. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 το συλλογικό σύστημα είχε υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας 

με 5 επιχειρήσεις επεξεργασίας/ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος. Οι 

επιχειρήσεις αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Να σημειωθεί ότι η ισχύς της σύμβαση συνεργασίας με την μονάδα της επιχείρησης ΕΜΜ.ΒΙΔΑΛΗΣ-

ΕΛΕΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΔΑΛΗ Ο.Ε. (ΒΙΕΜΕΛ Ο.Ε.) ανεστάλη τον Φεβρουάριο του 2016 λόγω της εκκρεμούσης 

διαδικασίας ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών της συγκεκριμένης εγκατάστασης (σε συνέχεια ανώνυμης 

καταγγελίας). Τελικά με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (4/1/2017) επιβλήθηκε στην συγκεκριμένη 

μονάδα ποινή εξάμηνης διακοπής εργασιών. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ - ΟΞΕΟΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε 
35ο Τετρ. ΒΙ.ΠΕ - ΠΑΤΡΩΝ 

 
1/4/2014 

2. 
I.MAΥΡΟΥΛΗΣ -
Γ.ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΒΕΕ -

"ΜΕΤΠΛΑΣΤ" 

Χαραϊντίνι  Θηβών - Θήβα 
Βοιωτίας 

 

6/5/2014 
 

3. 
SUNLIGHT RECYCLING 
A.E 

ΒI.ΠE. Κομοτηνής 
Κομοτηνή 

10/6/2014 

4. 

ΕΜΜ. ΒΙΔΑΛΗΣ - 
ΕΛΕΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΒΙΔΑΛΗ Ο.Ε."ΒΙΕΜΕΛ 
Ο.Ε." 

Αρμί, Οικισμός Τσαμπί - 
Αγίου  Αντωνίου  Νεάπολη 

Λασιθίου, Κρήτη 
 

1/12/2014 (*) 

5. 
Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 
(διαμελισμός συσσωρευτών) 

Αμφιτρίτη-

Αλεξανδρούπολη 
1/7/2016 
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Κατά την διάρκεια του 2016 σύμφωνα με τις καταγραφές σε Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) που αποδίδονται στο συλλογικό σύστημα της COMBATT η ποσότητα 

αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος που οδηγήθηκε προς ανακύκλωση στις 

συμβεβλημένες με την COMBATT μονάδες, ανήλθε σε 8.379.997 κιλά.  

 

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Διοίκηση της COMBATT A.E. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη για συστηματική, 

στοχευμένη και αποτελεσματική επικοινωνιακή δράση του συλλογικού συστήματος.  

Ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας καθορίσθηκε το πλαίσιο (ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα 

και σχεδιασμός/υλοποίηση) εντός  τού οποίου θα κινηθεί η επικοινωνιακή δράση της COMBATT 

A.E. Πιο συγκεκριμένα: 

 7.1. Προσδιορισμός ενδιαφερόμενων μερών 

Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών είναι πολύ σημαντικός, καθώς ανάλογα με την 

κάθε ομάδα-στόχο, επιλέγονται οι κατάλληλοι τρόποι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς 

και το υλικό που θα επικοινωνηθεί. Τα κοινά-στόχοι των προγραμμάτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

 Το ευρύ καταναλωτικό κοινό 

 Επιχειρήσεις λιανικής που πραγματοποιούν πωλήσεις συσσωρευτών οχημάτων 

 Εταιρείες που εμπλέκονται με συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και 

ανακύκλωση συσσωρευτών 

 Ειδικά ηλεκτρολογεία οχημάτων 

 Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στην διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών  
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7.2. Μέσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Εταιρική ιστοσελίδα 

 Επικοινωνιακές εκστρατείες και διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

 Διεξαγωγή ημερίδων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με την εισαγωγή, 

διακίνηση και πώληση  συσσωρευτών καθώς και με την συλλογή, προσωρινή αποθήκευση 

και ανακύκλωση αποβλήτων συσσωρευτών 

 Δράσεις διαβούλευσης με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 

 Δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού 

 Κατάθεση προτάσεων σε κρατικούς φορείς 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

7.3. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων 

Το σύνολο των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών 

θα σχεδιάζεται και  θα προγραμματίζεται σε ετήσια βάση, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Εξωτερικό περιβάλλον (αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, εκπλήρωση εθνικών στόχων, 

βαθμός ευαισθητοποίησης καταναλωτικού κοινού) 

 Ανατροφοδότηση από τους πελάτες 

 Ανασκόπηση υπεργολάβων 

 Ανασκόπηση αντίστοιχων δράσεων προηγούμενων ετών ή/και άλλων συστημάτων ως 

προς την απήχηση και την αποτελεσματικότητά τους 

 Προτάσεις των μετόχων 
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 Αποτελεσματικότητα της εκάστοτε μεθοδολογίας όπως εκτιμάται από την μελέτη σχετικής 

βιβλιογραφίας και την εμπειρία του εμπλεκόμενου προσωπικού 

 

7.4. Σχεδιασμός και λειτουργία ιστοσελίδας 

Ιστοσελίδα COMBATT- Αρχική σελίδα 
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Ανάπτυξη ιστοσελίδας –Περιεχόμενα 

 Πληροφορίες για το συλλογικό σύστημα (στα μενού «Ποιοι είμαστε» και «Γιατί 

COMBATT») 

 Βασικά νομικά κείμενα που διέπουν την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

συσσωρευτών στο μενού «Θεσμικό πλαίσιο». 

 Στο μενού «Δίκτυο Συνεργατών» καταχωρούνται όλες οι συνεργαζόμενες με το 

συλλογικό σύστημα επιχειρήσεις συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης. 

  Στο μενού «Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις           που 

προσχωρούν στο συλλογικό σύστημα με την ιδιότητα του υπόχρεου           παραγωγού.  

 Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας (μενού «Επικοινωνία») καθώς και           υποβολής 

προτάσεων βελτίωσης (μενού «Συνεργασία, Βελτίωση»)  

 Στο μενού «Το σύστημα και πώς συμμετέχω» ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να 

δει τις συμβάσεις που υπογράφει το συλλογικό σύστημα της COMBATT με υπόχρεους 

παραγωγούς, συλλέκτες, ανακυκλωτές καθώς και με επιχειρήσεις προσωρινής 

αποθήκευσης απόβλητων συσσωρευτών. 

 Στο μενού «Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις» ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει 

συνοπτικές διευκρινήσεις στα βασικά θέματα της εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων συσσωρευτών  

 Στο μενού «Σύνδεσμοι» υπάρχει διασύνδεση με τις κύριες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 

ιστοσελίδες που προσφέρουν ενημέρωση για τα θέματα της ανακύκλωσης συσσωρευτών. 

 Τέλος στην ιστοσελίδα υπάρχει πρόβλεψη για την καταχώρηση θεμάτων γενικότερου 

ενδιαφέροντος περί την Ανακύκλωση (μενού «Η Ανακύκλωση είναι στάση ζωής») 

καθώς και αναφοράς σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (μενού «Κοινωνική 

Ευθύνη»).  
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7.5. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Καταπολέμηση Εισφοροδιαφυγής – Υποστήριξη λειτουργίας Εθνικού Μητρώου 

Παραγωγών – Ενημέρωση / εκπαίδευση / υποστήριξη υπόχρεων παραγωγών 

Τον Ιούλιο του 2015 με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού 

Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και οι επιχειρήσεις υπόχρεοι παραγωγοί συσσωρευτών ήταν οι 

πρώτες που εκλήθησαν να εγγραφούν και να  καταχωρήσουν στοιχεία σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους του έτους 2014.  Η COMBATT υπήρξε εξ αρχής αρωγός της προσπάθειας 

του Ε.Ο.ΑΝ. θεωρώντας ότι η δημιουργία και η λειτουργία του Μητρώου Παραγωγών θα 

βοηθήσει σημαντικά την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και των κρουσμάτων αθέμιτου 

ανταγωνισμού στην αγορά των συσσωρευτών. Ταυτόχρονα η λειτουργία του ΕΜΠΑ θα 

συμβάλλει αποφασιστικά στην αποτύπωση των ποσοτήτων συσσωρευτών που εισέρχονται στην 

αγορά (put on the market) και κατά συνέπεια και στις ποσότητες αποβλήτων που παράγονται 

στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιτρέψει την επικαιροποίηση του εθνικού στόχου για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών. Στο πλαίσιο αυτά η COMBATT ενημέρωσε και 

εκπαίδευσε τους συμβεβλημένους υπόχρεους παραγωγούς για την ένταξη τους στο ΕΜΠΑ και 

υποστηρίζει σε διαρκή βάση τη συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση – Εκπαίδευση Δικτύου Συνεργατών 

Το συλλογικό Σύστημα  κοινοποίησε σε όλους τους συνεργάτες του το  γεγονός ότι εφαρμόζει 

πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & 14001 ενιαίο διαχειριστικό σύστημα, με σκοπό μεταξύ άλλων 

την ευαισθητοποίησή τους και την παρακίνησή τους να φροντίσουν να πιστοποιήσουν τα δικά 

τους διαχειριστικά συστήματα, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει ήδη. 

Καθ’ όλη την διάρκεια του  2016 πραγματοποιήθηκαν με τα περισσότερα μέλη του δικτύου 

συνεργατών της COMBATT A.E. συναντήσεις ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων, εντοπισμού 

προβλημάτων και αναζήτησης λύσεων καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις  σχετικά με τον 
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ορθό τρόπο συμπλήρωσης των ΕΑΕΑ, κοινά λάθη και παραλείψεις που μπορεί να διαπιστώνονται 

και ενέργειες για την αποφυγή τους. 

Σχεδιασμός επικοινωνιακών εργαλείων 

Στα πλαίσια των δράσεων για την προώθηση της δημόσιας εικόνας του συλλογικού συστήματος 

και την επικοινωνία των στόχων και της μεθοδολογίας που η COMBATT εφαρμόζει για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών, επανασχεδιάστηκαν κατά την διάρκεια 

του 2016:  

 διαφημιστικές καταχωρήσεις για τον έντυπο τύπο  

 

 



 

Σελίδα 36 από 51 

 

 

 



 

Σελίδα 37 από 51 

 

 



 

Σελίδα 38 από 51 

 

 

 ενημερωτικό φυλλάδιο για το μοντέλο ανάπτυξης του συλλογικού συστήματος καθώς 

και για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πώλησης/αντικατάστασης συσσωρευτών 

συμμετέχουν στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων  
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 αυτοκόλλητες ετικέτες με τη χρήση των οποίων οι επιχειρήσεις 

πώλησης/αντικατάστασης συσσωρευτών προωθούν την συλλογή και ανακύκλωση των 

αποβλήτων  
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Διαφημιστικές / Ενημερωτικές Καταχωρήσεις  

Κατά την διάρκεια του 2016 το συλλογικό σύστημα πραγματοποίησε ολοσέλιδες καταχωρήσεις 

στα κλαδικά περιοδικά του χώρου των ανταλλακτικών αυτοκινήτων: 

> Auto Specialist 

> Info Service 

Στο περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας  

> AutoΤρίτη 

Καθώς επίσης και στο περιοδικό Marketing Week στα πλαίσια ειδικού αφιερώματος του 

περιοδικού στην ανακύκλωση 

Προωθητικές ενέργειες 

 Επικοινωνία (ενημερωτική επιστολή, διανομή φυλλαδίου και αυτοκόλλητων COMBATT) 

σε όλο το δίκτυο συνεργατών (επιχειρήσεις διανομής και τελικής πώλησης) των 

συμβεβλημένων με το συλλογικό σύστημα υπόχρεων παραγωγών 

 Διανομή των αυτοκόλλητων της COMBATT (Ανακυκλώνω με COMBATT ) μαζί με το 

τεύχος Σεπτεμβρίου του κλαδικού περιοδικού Auto Specialist  

 

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Δικτύου Εμπορίας Συσσωρευτών 

Στα πλαίσια των δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της ανακύκλωσης η COMBATT 

προγραμμάτισε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και 

ανακύκλωση και η επίτευξη των εθνικών στόχων είναι ευθύνη όλων μας».   

 

Η ημερίδα  που σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση για θέματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης 

αποβλήτων όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας και διακίνησης των 

συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 

2016, στο ξενοδοχείο Holliday Inn με ιδιαίτερη επιτυχία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
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περισσότερα από 80 στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής συσσωρευτών στην 

Ελλάδα. 

 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν η Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ε.Ο.ΑΝ. καθώς και η 

υπεύθυνη χειρίστρια για το ρεύμα των αποβλήτων συσσωρευτών, οι οποίες παρουσίασαν 

αναλυτικά το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

συσσωρευτών καθώς και τις σχετικές δράσεις του οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης 

στην παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) η λειτουργία του οποίου 

ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2015 με την καταγραφή των στοιχείων του έτους 2014.   

Από την μεριά της COMBATT ο Δ/νων Σύμβουλος παρουσίασε αναλυτικά το σκοπό και τον τρόπο 

λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος και εστίασε στον καθοριστικό ρόλο των επιχειρήσεων 

πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών, για την επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής 

και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών. Επισημάνθηκαν αναλυτικά οι σχετικές 

προβλέψεις της νομοθεσίας και έγινε αναφορά στο ευρύ και συνεχώς αναπτυσσόμενο 

πανελλαδικά δίκτυο συνεργατών της COMBATT το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο μεγάλες δυνατότητες επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη που 

θα αναλάβει τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών με τον 

βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο.  

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και διάλογο μεταξύ των παρευρισκομένων. Κοινή ήταν 

η διαπίστωση ότι παρόμοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, που η COMBATT σκοπεύει να επαναλάβει 

στο εγγύς μέλλον, θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην αγορά 

συσσωρευτών, με στόχο την επιτυχημένη λειτουργία των προγραμμάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών.  
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Ημερίδα «Διαχείριση Απορριμμάτων: Η επόμενη Μέρα»  

Συμμετοχή και χορηγία στην ημερίδα «Διαχείριση Απορριμμάτων: Η επόμενη Μέρα» που 

διοργάνωσε το Περιβαλλοντικό και Αναπτυξιακό forum στα πλαίσια της διοργάνωσης Money 

Show (Ξενοδοχείο Hilton 9/1/2017). Στην ημερίδα παραβρέθηκαν (μεταξύ των άλλων) και 

συμμετείχαν στον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σ. 

Φάμελλος, ο Αν.Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. 

κ. Δ. Πολιτόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης καθώς και 

πολλοί εκπρόσωποι ΣΣΕΔ, επιστημονικών φορέων και τεχνικών και συμβουλευτικών εταιρειών. 
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Η γνώμη των συνεργατών μετράει - Ανασκόπηση ανατροφοδότησης  

Με σκοπό να εκτιμηθεί η γνώμη των υπόχρεων παραγωγών  και στα πλαίσια των προβλέψεων 

του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, ζητήθηκε η ανατροφοδότηση από τους συμβεβλημένους 

παραγωγούς μέσω ειδικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα είναι λίαν ενθαρρυντικά. Η 

συνολική εικόνα για την ικανοποίηση των πελατών είναι πολύ καλή. Στην κλίμακα αξιολόγησης 

από 5-συμφωνώ πολύ έως 1-διαφωνώ πολύ, δεν πήραμε κανένα 1 ή 2, αλλά κυρίως 5, όπως 

παραστατικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Διάγραμμα  6. Έρευνα ικανοποίησης πελατών το 2016 
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Έρευνα ικανοποίησης πελατών 2016
"Συμφωνώ πολύ"
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Το Συλλογικό Σύστημα της COMBATT συνάπτει συμβάσεις, για όλες τις εργασίες της 

Εναλλακτικής Διαχείρισης , και εντάσσει στο δίκτυο των συνεργατών του αποκλειστικά και μόνο 

επιχειρήσεις που διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από το σχετικό νομικό πλαίσιο άδειες και 

προϋποθέσεις. 

Η COMBATT, προκειμένου  να διασφαλίζεται η συστηματική και τακτική ενημέρωση της εταιρείας 

σχετικά με την νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν στις δραστηριότητές της, καθώς 

και η ελεγχόμενη τήρηση του συνόλου των νομιμοποιητικών στοιχείων, έχει εντάξει στο 

πιστοποιημένο κατά ISO Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη συστηματική διαχείριση πληροφοριών σχετικά με θέματα νομοθεσίας.   

Οι συμβάσεις που συνάπτει η COMBATT με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εργασίες 

συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης των αποβλήτων έχουν ελεγχθεί και 

εγκριθεί από τον Ε.Ο.ΑΝ., είναι ταυτόσημες για όλες τις επιχειρήσεις ανά κατηγορία εργασίας 

και τα σχετικά κείμενα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του συλλογικού συστήματος.  

Για όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργατών του Συλλογικού Συστήματος 

της COMBATT ελέγχονται (πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αλλά και καθ’ όλη την 

διάρκεια της συνεργασίας) : 

 Άδειες λειτουργίας 

 Προβλεπόμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 Αδειοδοτήσεις οχημάτων για την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

 ADR οδηγών 

Διαχείριση και Έλεγχος Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) 

 Αποστολή ΕΑΕΑ από τελικούς αποδέκτες αποβλήτων εντός 15θημέρου από την 

συμπλήρωση τους 

 Έλεγχος ΕΑΕΑ από το συλλογικό σύστημα ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης / 

διασταυρώσεις στοιχείων 

 

Το νέο λογισμικό για την καταχώριση και επεξεργασία των ΕΑΕΑ θα προβαίνει σε αυτόματες 

διασταυρώσεις των εγγραφών στα έντυπα με τα στοιχεία των συνεργατών (οχήματα, οδηγοί, 

κανονιστικά έγγραφα) γεγονός που θα αυξήσει την ταχύτητα επισήμανσης τυχόν παραλείψεων 

ή/και αντισυμβατικών περιπτώσεων. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων κατά τον έλεγχο των ΕΑΕΑ, το Συλλογικό Σύστημα 

επισημαίνει στους συνεργάτες τα θέματα προς διερεύνηση και επίλυση σύμφωνα και με τα 

προβλεπόμενα στις συμβάσεις συνεργασίας.  

 

Οι συνεργαζόμενες με το Συλλογικό Σύστημα επιχειρήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης 

αποβλήτων αναφέρουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 493/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2012 «για 

καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των 

διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών».  

 

 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

 Προτεραιότητες 2017 

• Βελτίωση συστήματος καταγραφών και ελέγχου ΕΑΕΑ με την εφαρμογή του νέου 

λογισμικού - αύξηση παραγωγικότητας – μείωση πιθανοτήτων σφάλματος – βελτίωση 

ταχύτητας και αξιοπιστίας reporting  

• Ενδυνάμωση του εταιρικού προφίλ  

• Δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων μερών 

• Έλεγχος συμβατικών υποχρεώσεων συνεργατών  

 

Δράσεις 2017 

• Αύξηση ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών  

o Ανάπτυξη δικτύου – ένταξη νέων συνεργατών  

 

• Διαρκής βελτίωση λειτουργιών 
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o Περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού για την διαχείριση των ΕΑΕΑ 

o Έλεγχος συμβατικών υποχρεώσεων δικτύου συνεργατών 

o Έλεγχος υπόχρεων παραγωγών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 

της σύμβασης προσχώρησης 

 

 Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση - Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη 

o Προβολή του εταιρικού προφίλ και της λειτουργίας της COMBATT A.E.  

o Συνεχής Εκπαίδευση συνεργατών 

o Δημιουργία, επανασχεδιασμός ενημερωτικού / προωθητικού υλικού  

o Διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 

εμπλεκόμενων μερών  

o Στενή συνεργασία με Ε.Ο.ΑΝ. για την αντιμετώπιση και διευθέτηση των 

προβλημάτων της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών και την 

προώθηση λύσεων.  

 

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

Δύο είναι κατά την άποψη της COMBATT (αλλά και κατά γενική ομολογία – βλέπε και ετήσιες 

εκθέσεις του ΕΟΑΝ) τα κύρια, βασικά και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία 

της εναλλακτικής διαχείρισης των συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας στη χώρα μας:    

 Μη ακριβής αποτύπωση της αγοράς συσσωρευτών – Εισφοροδιαφυγή 

Χωρίς ακριβή καταγραφή των ποσοτήτων νέων συσσωρευτών που διακινούνται στην αγορά, 

εκτός του θέματος αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, προκύπτει 

και θέμα μη πραγματικής αποτύπωσης του ετήσιου put on the market, το οποίο με τη σειρά 

του προκαλεί πρόβλημα στον προσδιορισμό του εθνικού στόχου συλλογής και ανακύκλωσης.    
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Το σοβαρό και χρονίζον αυτό πρόβλημα το οποίο μεταφράζεται και σε εισφοροδιαφυγή, 

θεωρούμε ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί με τρόπο συστηματικό και αξιόπιστο με την ενίσχυση 

της λειτουργίας του Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Η θεσμοθέτηση λεπτομερών κανόνων 

για την λειτουργία του ΕΜΠΑ  είναι πρωταρχικής σημασίας.  

Είναι προφανές επίσης ότι τα συλλογικά συστήματα έχουν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο 

στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής ώστε να καλυφθούν όλες οι κατηγορίες του 

φαινομένου (ψευδείς δηλώσεις υπόχρεων καθώς και μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές). 

Το συλλογικό σύστημα της COMBATT Α.Ε. έχει ήδη μεριμνήσει σχετικά με την διασφάλιση 

της ακρίβειας των δηλώσεων των συμβεβλημένων υπόχρεων παραγωγών 

συμπεριλαμβάνοντας πρόνοιες ελέγχων και διασταύρωσης στοιχείων στις συμβάσεις που 

συνάπτει μαζί τους (άρθρο 5 της σύμβασης προσχώρησης). Είναι προφανές ότι τίθεται θέμα 

εναρμονισμού διαδικασιών και πρακτικών καθώς επίσης και προτυποποίησης εν γένει των 

συμβάσεων που συνάπτουν τα ΣΕΔ με τους υπόχρεους παραγωγούς αλλά και με τους 

υπόλοιπους συνεργάτες τους (συλλέκτες και ανακυκλωτές). Υπενθυμίζουμε στο σημείο 

αυτό ότι η COMBATT A.E. είναι το μόνο ΣΕΔ του οποίου οι συμβάσεις έχουν τύχει 

της εγκρίσεως του Ε.Ο.ΑΝ.   

 Παράνομη (χωρίς καταγραφή σε ΕΑΕΑ) διακίνηση των αποβλήτων συσσωρευτών 

μολύβδου - οξέος  

Όσον αφορά το θέμα της μη νόμιμης διακίνησης και διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών 

μολύβδου – οξέος, θεωρούμε ότι πέραν της μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τίθεται 

στις περισσότερες των περιπτώσεων και θέμα μη τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας. Ο 

Ε.Ο.ΑΝ. ως εποπτεύουσα αρχή της εναλλακτικής διαχείρισης πρέπει να πάρει άμεσα την 

πρωτοβουλία ώστε το τεράστιο και κρίσιμο αυτό θέμα να αποτελέσει, το ταχύτερο δυνατό, θέμα 

ουσιαστικής και αποτελεσματικής από κοινού (Ε.Ο.ΑΝ., ΣΣΕΔ, συλλέκτες, ανακυκλωτές) 

αντιμετώπισης.  
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Οι προτάσεις μας  

 Θέσπιση κοινών κανόνων για τη σύσταση, αδειοδότηση και λειτουργία των ΣΕΔ 

συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

 Θεσμοθέτηση κοινών όρων στις συνεργασίες των ΣΕΔ με τις επιχειρήσεις του 

κλάδου (παραγωγούς, συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές).  

 Προτυποποίηση των συμβάσεων που τα ΣΕΔ συνάπτουν με τις ανωτέρω κατηγορίες.  

 Ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΜΠΑ 

 Θεσμοθέτηση και διενέργεια, με πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα του Ε.Ο.ΑΝ., 

τακτικών ελέγχων σε όλες τις μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών καθώς και σε όλους 

τους συνεργαζόμενους φορείς (επιχειρήσεις συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών) προκειμένου να εξασφαλίζεται η σύννομη και 

περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία τους. Η συχνότητα των ελέγχων θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε όλες οι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του κλάδου να ελέγχονται περιοδικά, με ευθύνη 

του ΕΟΑΝ για την αξιολόγηση των ευρημάτων και την επιβολή ποινών.  

 Διερεύνηση περιβαλλοντικών παραβάσεων (και αν υπάρχουν να αξιολογούνται) των 

συμμετεχόντων, φυσικών ή νομικών προσώπων στο μετοχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση 

των ΣΕΔ και τούτο να εκτιμάται και να αξιολογείται και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας των ΣΕΔ καθώς και κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας λειτουργίας 

τους.  

 Απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας συλλογής ή αξιοποίησης των 

διαχειριζόμενων αποβλήτων από τα ΣΕΔ.  

 Χρηματοδότηση των ελέγχων και μέσω οικονομικών πόρων των οικείων ΣΕΔ. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης 

των αποβλήτων συσσωρευτών σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΑΝ.  
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 Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των συνολικών ετήσιων ποσοτήτων 

αποβλήτων συσσωρευτών, με στόχο την ακριβέστερη απεικόνιση. 

 

Το νέο σχέδιο νόμου για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 

Από το καλοκαίρι του 2016, με πρωτοβουλία του ΕΟΑΝ και του ΥΠΕΝ ξεκίνησε διαβούλευση για 

την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ανακύκλωσης μέσω της εκτεταμένης 

τροποποίησης του Ν. 2939/2001. Η COMBATT από την πρώτη στιγμή συμμετείχε ενεργά στην 

οικεία διαβούλευση, καταθέτοντας αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για την περαιτέρω 

βελτίωση του σχεδίου νόμου.  


