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Κπξίεο θαη θχξηνη αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη θαιεκέξα ζαο, 
 
αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ζαο 
 

Η ζεκεξηλή καο Ηκεξίδα είλαη ε αθεηεξία ζεηξάο εθδειψζεσλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα αλαδείμνπλ κε ηνλ πην 
δεκηνπξγηθφ ηξφπν, κέζσ ηεο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζζσξεπηψλ, ηα 
πξνβιήκαηα, ηα δεδνκέλα, ηηο ειιείςεηο, ηνπο λνκηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη πξνηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ή 
απειεπζεξψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη 
λφκηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ, κέζα ζε 
ζπλζήθεο επλνκίαο θαη νξγαλσκέλεο δηνηθεηηθήο ηάμεο θαζψο θαη 
ζε ζπλζήθεο ειεχζεξνπ, αλεκπφδηζηνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη θνηηάκε κπξνζηά !!! 

αο κηιάεη έλαο άλζξσπνο ηεο πξαγκαηηθήο καρφκελεο νηθνλνκίαο 
πνπ αγσλίδεηαη πνιιά ρξφληα , κέζα ζ’ έλα πεξηβάιινλ κνλαμηάο 
θαη απνκφλσζεο πνιιέο θνξέο , ζπρλά δε ζ ’έλα πεξηβάιινλ 
απξνθάιππησλ εθβηαζκψλ θαη απεηιψλ, γηα λα επηθξαηήζεη ε 
λνκηκφηεηα, ην ήζνο νη αμίεο ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ 
ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ, ζην ρψξν ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
ζπζζσξεπηψλ. 

αο κηιάεη έλαο άλζξσπνο, πξνεξρφκελνο απφ κηα νηθνγελεηαθή 
κηθξή επηρείξεζε κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη 
αλαθχθισζε ησλ ζπζζσξεπηψλ γηα 40 θαη πιένλ ρξφληα πνπ 
φκσο εμαζθαιίδεη ηε δσή 30 νηθνγελεηψλ.  

Καη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ζπρλά καο πεξηβάιινπλ, 
είκαζηε εδψ. Η Re-Battery είλαη εδψ δπλαηή θαη επηηπρεκέλε, 
θαξπφο πξνζπαζεηψλ πνιιψλ εηψλ. 

Καη είλαη απηφ πνπ, επηηξέςηε κνπ έλα πξνζσπηθφ ηφλν, κε θάλεη 
πεξήθαλε, δηθαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα κνπ, κε θάλεη λα πηζηεχσ 
αθφκα πεξηζζφηεξν φηη ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν θαη ζην ηέινο ην 
δίθην θαη ε αιήζεηα επηθξαηνχλ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Η Re-Battery AE ηδξχζεθε γηα λα αλαδείμεη θαη λα επηβάιεη ηνλ 
νξζφ θαη λφκηκν δξφκν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ .Ε.Δ., ζην 
ρψξν ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ, καθξηά απφ εκπνξηθέο  θαη 
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ λνζεχνπλ ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία 
θαη απνζηαζεξνπνηνχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ καο.   
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Η Re-Battery AE ζηήξημε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα λα ηδξπζεί θαη 
λα ιεηηνπξγήζεη ζην 1ν έηνο, ζηελ ακέξηζηε ζπκβνιή θαη 
ζπκπαξάζηαζε 17 ππφρξεσλ, κε ΠΡΩΣΟ ΟΛΩΝ ζηαζεξφ θαη 
αγαπεκέλν καο θίιν θ. Νίθν Κφληε, ηνλ νπνίν πξνζσπηθά 
επραξηζηνχκε γηα ηνπο αγψλεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηελ εμπγίαλζε 
ηνπ ΚΤΚΛΟΤ ησλ ζπζζσξεπηψλ. 

 

Η Re-Battery AE ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί σο πξνζεισκέλνο 
ζπλεξγάηεο ηνπ ΤΠΕΚΑ θαη ηνπ ΕΟΑΝ γηα λα ζπκβάιεη, φζν είλαη 
δπλαηφλ ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ( ηνπ ήδε ρακέλνπ 
ζηφρνπ) γηα ηνλ νπνίν ε ρψξα καο έρεη δεζκεπηεί πξνο ηελ Ε.Ε. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο καο, βέβαηα, θαηαλνήζακε φηη δελ 
ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο, αλ δελ ππάξμεη ιχζε θαη αληηκεηψπηζε 
φισλ ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ θιαδηθψλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ 
ζπζζσξεπηψλ. 

Καη αλαιάβακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πιαηθφξκα δηαιφγνπ θαη 
αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θάζε θιάδνπ ρσξηζηά γηα λα 
χπαξμε ζπδήηεζε, αλάιεςε πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 
ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία. 

ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο καο, ζεσξνχκε φηη δελ ππάξρεη 
εζληθφο ζηφρνο αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο άληζεο 
θαη κεξνιεπηηθήο / δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εηζαγσγέσλ, σο 
πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Αλ δελ ππάξμεη 
δειαδή πάηαμε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Αλ δελ επηθξαηήζεη ηζνλνκία 
ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Καη κηα πξψηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ππάξρεη ζηελ 
θαηάξηηζε Μεηξψνπ ππφρξεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ 
ήδε ζηείιακε σο Re-Battery AE ζηνλ ΕΟΑΝ. 

Αληηζηνίρσο δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο αλ ε πνιηηεία δελ ζθχςεη 
ζηα πξνβιήκαηα ησλ αλαθπθισηψλ. Αλ δελ ππάξμνπλ εηδηθά 
κέηξα επηδφηεζεο π.ρ. ΕΠΑ, Αλ. Νφκνο θιπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 
ζπζζσξεπηψλ. Αλ δελ ππάξμνπλ ξηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο ζθσξίαο εθηφο απφ ηα πξφζηηκα πνπ ηφζν 
εχθνια ε πνιηηεία αξέζθεηαη λα απεηιεί θαη λα επηβάιεη.  

Αλ δελ ππάξμεη θηιηθή, παηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή, εθιατθεπκέλε 
ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πξνο 
ηνπ πιιέθηεο γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ Ε.Α.Ε.Α. γηα ηελ ζσζηή 
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άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο πνπ ππνζθάπηεηαη απφ 
παξάλνκεο ζπλαιιαγέο, ελψ δηαζέηεη θαη ραξαθηεξηζηηθά 
θνηλσληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ δελ ππάξμεη ηέινο ζεζκηθή αληηκεηψπηζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη 
δηνηθεηηθήο ππνδνκήο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Σερληηψλ 
Απηνθηλήησλ, κέζσ ηεο ππαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπο ζηνπ Πξφηππνπο Πεξηβαιινληηθνχ Όξνπο πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. 

 Κπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δηνίθεζεο  

Δελ ππάξρεη εζληθφο ζηφρνο αλ δελ θαηαξγεζεί ην δηνηθεηηθφ ράνο 
πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο . Αλ δελ ζπλεξγαζηνχλ ΟΛΕ ΟΙ 
ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΥΕ, θνξνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ηεισληαθέο, 
αζηπλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο  θιπ γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο πάηαμεο 
ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ησλ παξάλνκσλ εμαγσγψλ. Αλ δελ 
βξεζνχλ ιχζεηο εμνξζνινγηζκνχ ησλ επαγγεικάησλ καο θαη 
επηβνιήο ηεο λνκηκφηεηαο ζε θάζε ζηάδην ηεο ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

Απηή είλαη ε πξφθιεζε ηεο εκεξίδαο καο θαη φπσο ιέκε θαη ζηελ 
πξφζθιεζε πνπ ζαο απνζηείιακε: 

Πηζηεχνπκε φηη κία ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ ζην πιαίζην ελφο 
νξγαλσκέλνπ πνηνηηθνχ δηαιφγνπ ζηνλ νπνίν πξνζθεχγνπκε 
κέζσ ηεο ΗΜΕΡΙΔΑ, κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ, 
αληαγσληζηψλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ, κεηαμχ ηέινο ΠΟΛΙΣΕΙΑ, 
ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ, ζα θαζνξίζεη 
ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζπληζηακέλε γηα κηα πγηή νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ 
ζα ζπκβάιεη ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε πνπ 
ηφζν πνιχ ηα ρξεηάδεηαη ε παηξίδα καο ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο 
πνπ δηαλχνπκε. 

Απνηειεί βαζηά καο πεπνίζεζε (ηεο Re – Battery A.E.) φηη απηέο νη 
δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηνλ θαηάιιειν πνηνηηθφ «κεραληζκφ» 
δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 
αγνξάο ζηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ θαη ελ ηέιεη: 

α) πκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλνρήο θαη ηελ 
αιιεινυπνζηήξημε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αλαθχθισζε 
ζπζζσξεπηψλ, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλφλσλ νξζήο 
δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

β) Εθκεδελίδνπλ θάζε παξεκβαηηθή δχλακε πνπ θαηαιχεη ή 
ζθνπεχεη λα θαηαιχζεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ. 
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Σέινο επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα θαη μερσξηζηά 

φινπο ηνπο θαινχο νκηιεηέο καο πνπ καο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία 

ηνπο θαη εηδηθφηεξα – με την σειρά που θα μιλήσουν : 

 Τελ Δθπξόζωπν ηεο θαο Μάξω Δπαγγειίδνπ, Γεληθήο 

Γξακκαηέωο Υ.Π.Δ.Κ.Α., θα Αξθαλάθνπ, 

 Τελ Δθπξόζωπν Δηδηθνύ Γξακκαηέα Δπηζεώξεζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θα. Πνπιή 

 Τνλ Αδακάληην Σθνξδίιε, Γεληθό Γηεπζπληή Δ.Ο.ΑΝ. 

 Τνλ Γξ. Φίιηππν  Κπξθίηζν, Μέινο Γ.Σ. Δ.Ο.ΑΝ. - 

Πξόεδξν Οηθνινγηθήο Δηαηξίαο Αλαθύθιωζεο  

 Τελ Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε, Πξόεδξν CICD, πξ. Δηδηθή 

Γξακκαηέαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 Τνλ Κωζηαληηλόπνπιν Γεώξγην, Γηθεγόξνο ζηνλ Άξεην 

Πάγν, Δηδηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο ζε Αμηνινγήζεηο 

Δλαξκόληζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο      

 Τνλ Αιέμαλδξν Μνπδάθε, Γ.Δ.Γ.Σ.Α.Π. 

 Τελ Όιγα Απνζηνιίδνπ – Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνπζα 

Σύκβνπινο EVROS LEAD A.E.  

 Τνλ Γεκήηξην Σηακαηνύθν, Μέινο Γ.Σ. Δ.Ο.ΑΝ., πξ. 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Οκίινπ 

Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ                                                                  

 

 

Σελ ΗΜΕΡΙΔΑ ζα ζπληνλίζεη ν Δεκνζηνγξάθνο θ. Βαγγέιεο 

Γηαθνπκήο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηνχκε πνιχ πνπ κε πνιιή 

κεγάιε ραξά δέρζεθε λα καο ζπληνλίζεη – λα καο βνεζήζεη γηα λα 

θζάζεη ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ ζε ρεηξνπηαζηφ απνηέιεζκα. 
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Εθ κέξνπο δε ηεο Re-Battery νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ 
θαιφ κνπ θίιν θαη ζπλεξγάηε θ. Μαλψιε Μπαιηά, χκβνπιν 
ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Re-Battery AE, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ 
νπνίνπ ΙΓΟΤΡΑ δελ ζα ήκαζηαλ ζήκεξα εδψ. Η δηθή κνπ 
επηηπρία ήηαλ πνπ θαηάθεξα λα ηνλ πείζσ λα κπεη ζηνλ ρψξν ησλ 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη απφ εθεί θαη πέξα φιεο νη επηηπρίεο 
ήηαλ δηθέο ηνπ. 

Σνλ θαιψ δε ζην βήκα γηα λα αλνίμεη ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 
Ηκεξίδαο καο. 

αο επραξηζηψ φινπο ζαο.  

 


