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Δεληίο Τύποσ 
 

Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 
 

 
Θέμα: Αποηελέζμαηα Ημερίδας Re-Battery A.E. για ηην Εναλλακηική Διατείριζη Σσζζωρεσηών 

 
 
Η πνηνηηθή, αμηόπηζηε, δηαθαλήο, αζθαιήο, επαγγεικαηηθή θαη απνιύησο λόκηκε, κε όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, 
δηαρείξηζε  παιαηώλ ζπζζσξεπηώλ θαη ε αλαθύθισζε ηνπο, ήηαλ ην πεξηερόκελν ηεο εκεξίδαο πνπ 
δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία Re-Βattery Α.Δ. θαη παξαθνινύζεζαλ κε νκηιίεο, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο 
ηνπο πιήζνο επαγγεικαηηώλ απ’ όιε ηελ Διιάδα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο.  
Σελ εκεξίδα άλνημε, κε νκηιία ηεο, ε Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο θα νθία Υνύκα. Απεπζπλόκελε ζηνπο 
παξεπξηζθόκελνπο παξαηήξεζε όηη κεηά από πνιιά ρξόληα εξγαζίαο ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο θαη 
αλαθύθισζεο ζπζζσξεπηώλ, έρνπλ πξνθύςεη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα ζε όηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ ηνπο. 
α) Ο ρώξνο ηεο αλαθύθισζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ καζηίδεηαη από εκη-παξάλνκεο ή πξνθιεηηθά παξάλνκεο 
ιεηηνπξγίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηπγλά ζην θέξδνο ρσξίο ηηο αλαγθαίεο λόκηκεο πεξηβαιινληηθέο, 
επηρεηξεκαηηθέο θαη θνξνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ ε πνιηηεία επηβάιιεη θαη απαηηεί. 
β) Η πνιηηεία, θαίηνη δηαζέηεη ηελ αλαγθαία ζεζκηθή ππνδνκή θαη εμνπζία θαη παξά ηελ πξόνδν πνπ έρεη 
ζπληειεζηεί, νπζηαζηηθά έρεη αθήζεη αλέγγηρην ην παξάλνκν δίθηπν ζπιινγήο θαη «εμαγσγώλ» θαη πεξηνξίδεη 
ηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απεηιή ησλ λνκίκσο ππαξθηώλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινύλ 
εύθνιν αλαγλσξίζηκν ζηόρν, ζπρλά δε επηιεθηηθά. Οη επηρεηξήζεηο αλαθύθισζεο αλακέλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο ηεο ζθσξίαο θαζώο θαη 
γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ 
επηρεηξήζεσλ αλαθύθισζεο. 
γ) Σν ηδηαίηεξν (ηξαγηθά) ρακειό επίπεδν επίηεπμεο ηνπ Δζληθνύ ηόρνπ (αλαθύθισζε ηνπ 100% ησλ 
απνβιήησλ κέρξη 26/09/2012), κεηά από 8 ρξόληα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ηνκέα απηό, ζε ζπλδπαζκό θαη κε 
ηνλ αζύκκεηξν θαη κε λόκηκν αληαγσληζκό πνπ πθίζηαληαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζπιινγήο θαη 
αλαθύθισζεο ζπζζσξεπηώλ, έρεη ππεύζπλνπο πνπ πξέπεη λα ηηκσξεζνύλ. 
Ακέζσο κεηά, ν ύκβνπινο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο θ. Μαλώιεο Μπαιηάο, παξνπζίαζε αλαιπηηθά 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνλ απνινγηζκό ηεο Re-Battery A.E., έλα έηνο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο. Παξνπζίαζε ηα 
ζηνηρεία πνζνηηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο κε εηήζην απνινγηζκό δηαρείξηζεο 3.600 tn 
απνβιήησλ, πνζόηεηα πνπ ππεξβαίλεη θαηά 260% ζε βάξνο ή θαηά 418% κεζνζηαζκηθά, ηνλ εηήζην ζηόρν γηα 
ηνλ νπνίν ε εηαηξία αδεηνδνηήζεθε από ην ΤΠΔΚΑ. 
Ο θ. Μπαιηάο, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ, αλέδεημε θαη ηα θύξηα ζηνηρεία πνηνηηθώλ ζηόρσλ – 
δεζκεύζεσλ ηεο Re-Battery A.E., πνπ αθνξνύλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο (Οινθιεξσκέλν 
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θιπ) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο κε ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ, ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ θαη 
Κνηλσληθή Λνγνδνζία. 
Αλέδεημε ηε ΤΝΔΡΓΔΙΑ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ σο ηνλ θύξην παξάγνληα επίηεπμεο ηνπ Δζληθνύ ηόρνπ θαη 
επέκεηλε ζηελ αλάγθε άκεζεο απεκπινθήο ησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο από ηελ 
αληαγσληζηηθή αγνξά απνβιήησλ ζε βάξνο ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, εξκελεύνληαο ηνλ λνκηθό πξννξηζκό 
ηεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο πνπ εηζπξάηηεηαη από ηνπο πνιίηεο-θαηαλαισηέο, σο πόξν απνθιεηζηηθά 
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πξννξηδόκελν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, καθξηά από πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο 
δεζπόδνπζαο ζέζεο. 
ηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ αλαπηύρζεθε παξόλησλ όισλ ησλ εγθξίησλ νκηιεηώλ, νη νπνίνη 
παξέκεηλαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ΗΜΔΡΙΓΑ θαη απάληεζαλ ζε όια ηα εξσηήκαηα όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, 
αλεδείρζεζαλ όια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην θξάηνο (ΤΠΔΚΑ, ΔΟΑΝ) θαη ηηο 
δνκέο ηνπ. 
ηελ ηδηαίηεξε επηκνλή ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θιάδσλ (ζπιιέθηεο – αλαθπθισηέο – ππόρξενη) λα θηππεζεί ην 
παξαεκπόξην, νη παξάλνκεο εμαγσγέο θαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκόο πνπ ηνπο αζθείηαη από ηα πζηήκαηα 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, νη εθπξόζσπνη ηνπ ΤΠΔΚΑ (Γ.Γ. ΤΠΔΚΑ, ΔΟΑΝ, ΔΓΔΠΔ), αλέδεημαλ ηηο πνιηηηθέο 
θαη δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη δηαρεηξίδνληαη θαη κε «απηνθξηηηθό» ηόλν, θάπνηεο 
θνξέο, ζηάζεθαλ κε εηιηθξίλεηα ζην δηάινγν, κε δηζηάδνληαο λα απνδερζνύλ όηη ππάξρνπλ επζύλεο  θαη ζηε 
δηνίθεζε γηα ηα λνζεξά θαηλόκελα πνπ θαηαγγέιινληαη. Τπνζρέζεθαλ δε λα ιάβνπλ άκεζα ζεζκηθά κέηξα 
π.ρ. θαηάξηηζε Μεηξώνπ Τπόρξεσλ θαη δεζκεύηεθαλ όηη ζύληνκα ζα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ «νξζή θαη 
λόκηκε ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο» όπσο θπξηνιεθηηθά αλαθέξζεθε, εθ κέξνπο ηεο 
Γ.Γ. ΤΠΔΚΑ θαο Μάξσο Δπαγγειίδνπ, ε θα. Αλ. Αξθαλάθνπ. 
Καηά ηνπο ζπληειεζηέο ηεο Re-Battery A.E. ε εκεξίδα ζηέθζεθε κε απόιπηε επηηπρία θαζώο ν ζθνπόο ηεο 
ΤΝΔΡΓΔΙΑ επεηεύρζε  ζην αθέξαην κεηά από κία ειεύζεξε, απξόζθνπηε θαη δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε όισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ επί ώξεο δελ δίζηαζαλ λα πνπλ ηηο αιήζεηεο πνπ βαζαλίδνπλ ηελ θάζε πιεπξά ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ. 
εκαληηθό είλαη πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο πξνβιήζεθε video κε αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε 
Σερλνινγηθήο Τπνδνκήο απόιπηεο πξόιεςεο θαη ειέγρνπ όισλ ησλ παξάλνκσλ εμαγσγώλ κπαηαξηώλ πνπ 
ζπγθέληξσζε ην πςειό ελδηαθέξνλ όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ δήηεζε θαη έιαβε ε 
θα. Πνπιή, εθπξόζσπνο ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα Δπηζεώξεζεο Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θνπ Κνπξνπδίδε. 
 
 
* Σημείωζη : όλες οι ομιλίες ηων προζκεκλημένων και θωηογραθίες από ηην ημερίδα, είναι 
αναρηημένες ζηην ιζηοζελίδα ηης Re-Battery Α.Ε.  
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