


√ Εξοικονόμηση ενέργειας  
   και πρώτων υλών 

√ Προστασία του περιβάλλοντος   
   και διατήρηση των φυσικών  
   των φυσικών πόρων  
   του πλανήτη   

√ Καινοτόμοι και αποδοτικότεροι  
   τρόποι παραγωγής και  
   κατανάλωσης 

√ Νέες επιχειρηματικές  
   ευκαιρίες-ανταγωνιστικότητα 

√ Ενίσχυση της βιομηχανοποίησης  
   της χώρας και δημιουργία νέων  
   θέσεων εργασίας 

Ανακύκλωση & 
Επαναχρησιμοποίηση 

υλικών 

Κυκλική Οικονομία 

Με την ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου, ανακτούμε και αξιοποιούμε υλικά που χρησιμοποιούνται 
σε αυτές, κατά κύριο λόγο μόλυβδο και πλαστικό, επιτυγχάνοντας την επαναφορά τους στο φυσικό και 
οικονομικό κύκλο μέσω της κατασκευής νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.   



Η COMBATT είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Α.Ν. 
  
Η συνεργασία με την COMBATT εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις 
που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές 
οχημάτων και βιομηχανίας, τη συμμόρφωσή τους με τις 
υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.    



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: 



Το μοντέλο λειτουργίας 
της COMBATT 

Η προώθηση της εναλλακτικής 
διαχείρισης των αποβλήτων 
συσσωρευτών βασίζεται στη 
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, διατηρώντας 
έτσι μία ανοιχτή σχέση με όλους 
τους εμπλεκόμενους.  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Εποπτεία και έλεγχος της ορθής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
αποβλήτων συσσωρευτών 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

  
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
των ποσοτικών στοιχείων συλλογής 
και ανακύκλωσης σε πανελλαδικό 

επίπεδο 

  

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



3 
Απλά βήματα πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις πώλησης/αντικατάστασης 
συσσωρευτών ώστε να συμμετέχουν στα προγράμματα εναλλακτικής 
διαχείρισης των αποβλήτων όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο:  

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  
τους χρησιμοποιημένους 

συσσωρευτές από τους τελικούς 
χρήστες χωρίς υποχρέωση αγοράς 
νέου συσσωρευτή και χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ  
Προσωρινά τους 

χρησιμοποιημένους συσσωρευτές 
σε κάδους συλλογής που πληρούν 
τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, 
φέρουν την κατάλληλη επισήμανση 
και είναι τοποθετημένοι σε ασφαλές 

σημείο εντός του χώρου της 
επιχείρησης. 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ  
τους χρησιμοποιημένους 

συσσωρευτές σε 
αδειοδοτημένους συλλέκτες 
που έχουν ενεργή σύμβαση 
συνεργασίας με εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης.  

1 3 2 



ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 



Η COMBATT από το Μάρτιο 2014 
έως σήμερα, έχει καταγράψει  

τη συλλογή περισσότερων από 
55.000 τόνους αποβλήτων 

συσσωρευτών.  

Βραβευμένη Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Διαχείρισης  

Αποβλήτων 
Environmental Awards 2018 

Impact BITE Awards 2018 

Δίκτυο 46 αδειοδοτημένων 
συνεργατών 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ  
 
· 3ο & 4ο Φεστιβάλ  
  Ανακύκλωσης Θεσσαλονίκης  
· 82η & 83η ΔΕΘ  
  Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης 

· 1ο & 2ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής   
  Διαχείρισης  
  Σε συνεργασία με «Green Angels» 

  Community & EEΔΕ  
· Eco-Παρατηρητήριο 
· Ecomobility & Free mobility campaigns  
· EcoCity Forum 2018  
  «Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις»  
· Climate Change Conference  
· GreenTech Challenge  
  Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών του ΕΜΠ  
· Ενημερωτικές εκδηλώσεις στη σχολική   
  κοινότητα 
  



Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης εντύπων 
αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων  



Τα οφέλη από τη χρήση της καινοτόμου 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Combatt είναι: 

Συστηματοποιεί την εργασία 
καταγραφής 

Δημιουργεί βάση δεδομένων 
 για αρχειοθέτηση 

Αυξάνει την ταχύτητα 
καταγραφών και  

ελαχιστοποιεί τα λάθη 

Προσφέρει δυνατότητα 
αυτοματοποιημένου 

ελέγχου 

Διευκολύνει, συστηματοποιεί  
και αυτοματοποιεί την  

επεξεργασία των καταγραφών 

Παρέχει τη δυνατότητα για  
ανάλυση και τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων  
και την εξαγωγή αναφορών 



Επιπροσθέτως, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Combatt έχει 
δυνατότητες επέκτασης ώστε να: 

Υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες 

με διασφάλιση της ιδιωτικότητας 

της πληροφορίας 

Οι συνεργάτες της COMBATT θα έχουν  
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 

λογαριασμό και μέσω αυτού  
να καταχωρούν, να αρχειοθετούν και  
να επεξεργάζονται με ασφάλεια και 

εχεμύθεια την εταιρική τους 

πληροφορία.  

Λειτουργεί ως mobile application 
 για χρήση σε φορητές συσκευές,  
με δυνατότητα συμπλήρωσης των 

στοιχείων σε πραγματικό χρόνο 



Συνεργαζόμενες 
Επιχειρήσεις 
Συλλογής – Μεταφοράς  







Σας ευχαριστούμε 


