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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η Re-Battery Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις,
για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας, εφαρμόζει
Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των Διεθνή Προτύπων ISO 9001:2015 και 14001:2015.
Σκοπός της εταιρείας είναι να πρωτοπορεί και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον
χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας, όχι
μόνο με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, διαφάνεια και
αμεροληψία προς κάθε εμπλεκόμενο, αλλά και με την συμβολή της στην υλοποίηση
γενικότερων δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης ζωής. Με την επέκταση της λειτουργίας του ΣΣΕΔ στον χώρο της
ηλεκτροκίνησης και την διαχείριση των συσσωρευτών Ni-MH και Li-Ion, η ReBattery A.E. προσβλέπει να αποτελέσει επίσης σημείο αναφοράς και στον χώρο
αυτό.
Η Ποιοτική και Περιβαλλοντική Πολιτική της Re-Battery A.E. απορρέει από το
Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό της Σχέδιο και στοχεύει στην Ορθή και Νόμιμη
Διαχείριση του Αποβλήτου των Συσσωρευτών.
Για την επιτυχημένη και αποτελεσματική άσκηση της Ποιοτικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Συστήματος, η Διοίκηση της Re-Battery Α.Ε.
δεσμεύεται για τα κάτωθι:
 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 (Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο),



να διασφαλίζει τη δυνατότητα προσχώρησης στο Σύστημα, όλων των
ενδιαφερόμενων μερών (Υπόχρεοι, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές, Διαλυτήρια ΟΤΚΖ
και σημεία Δευτερογενούς Αποθήκευσης),

 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συνεργάτες της, παρέχοντας

τους υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνεχούς ενημέρωσης ως προς τις
υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του
αποβλήτου των συσσωρευτών,
 να προωθεί την επικοινωνία και την συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς

για την επίτευξη λύσεων των προβλημάτων που ανακύπτουν στον χώρο της
Εναλλακτικής Διαχείρισης,

Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
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 να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις για την ανάπτυξη πνεύματος
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε όλα
τα ενδιαφερόμενη μέρη με αυτήν,
 να προωθεί την επικοινωνία και τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών με
σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες περιβαλλοντικής
προστασίας,
 να αντιμετωπίζει τις απειλές και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, με
σκοπό την συνεχή βελτίωση της,
 να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της με σκοπό την

ενίσχυση της αποδοτικότητας της
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση της Re-Battery
A.E. θέτει στόχους, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς τον βαθμό
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμόρφωσης του Συστήματος.
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, 06/08/2020
Για την Re-Battery A.E.

Κλεάνθης Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
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