


Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:



√ 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.  





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. 



Στα συνεργεία 
αλλάζουμε την παλιά 
μπαταρία και το 
όχημά μας
λειτουργεί και πάλι 
κανονικά.
Τι συμβαίνει όμως 
με την παλιά 
μπαταρία; 

Τότε αναλαμβάνει 
δράση το 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ της
COMBATT! 

Οι ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
της COMBATT, συλλέγουν και 
μεταφέρουν τις παλιές μπαταρίες 
για ανακύκλωση. 

Εργοστάσιο ανακύκλωσης
μπαταριών μολύβδου

3 Απλά βήματα για την περιβαλλοντικά 
ορθή και σύννομη διαχείριση 
των παλιών μπαταριών 
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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


