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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ασπρόπυργος, 13/08/2013 

 

Με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σχετικά με τα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσσωρευτών και εν όψει της ελλιπούς πληροφόρησης που υφίσταται στον χώρο των 

εμπλεκομένων, ειδικά στους Υπόχρεους (Εισαγωγείς και Παραγωγούς), πληροφορούμε τους 

ενδιαφερόμενους ότι ΟΥΔEΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ δημιουργείται στην ΑΓΟΡΑ των 

συσσωρευτών και στη νόμιμη ανακύκλωση τους γενικότερα. 

Και τούτο διότι ήδη από 22/12/2011 έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη το 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re – Battery A.E., το οποίο συνιστά το νόμιμο 

υποδοχέα όλων των αναγκών της σχετικής αγοράς.   

Η Re – Battery A.E., ήδη με επιστολή που απέστειλε προς όλους τους ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ που 

δραστηριοποιούνται στο ρεύμα των συσσωρευτών, τους ενημερώνει (βλέπε σχετ. επιστολή) για την 

διαθεσιμότητα της καθώς και για την Τεχνική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Συστήματος να 

υποδεχθεί αιτήματα συνεργασίας εκ μέρους των υπόχρεων, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τη 

νόμιμη υποχρέωση της για την προστασία του περιβάλλοντος και την απρόσκοπτη, χωρίς διακοπή, 

συνέχιση της ανακύκλωσης του επικίνδυνου αποβλήτου του μολύβδου. 

Η Re – Battery A.E. σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο, στον 1,5 χρόνο 

λειτουργίας της, αναπτύσσεται ραγδαία, έχει εκπληρώσει τον στόχο για τον οποίο έχει δεσμευτεί σε 

ποσοστό 325% (πάνω από τον εγκεκριμένο στόχο), συνεργάζεται με το 75% των ενεργών και 

νομίμως αδειοδοτημένων συλλεκτών και για το έτος 2013 βρίσκεται ήδη μέχρι τέλος Ιουλίου σε 

πορεία εκπλήρωσης στόχου καταγραφής 12.000 tn αποβλήτου, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 

75% του εθνικού καταγραφόμενου στόχου τα τελευταία 10 έτη. 

 

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

 

Συνημμένα: 1) Η υπ’ αριθμ. 224/02.08.2013 ενημερωτική επιστολή της Re – Battery A.E. προς τους 

Υπόχρεους  

        2) Ενημερωτικό Φυλλάδιο Re – Battery A.E. 


