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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αξιότιµοι κκ Μέτοχοι και Συνεργάτες,
Στα πλαίσια της τακτικής επαφής που ανέκαθεν έχει καθιερώσει το ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ και
προκειµένου να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για άµεση και έγκυρη
ενηµέρωσή σας, σας αναφέρω τα κάτωθι:
Τόσο σε προγενέστερη ενηµέρωση όσο και στην πρόσφατη έκτακτη Γενική Συνέλευση, σας
είχα επισηµάνει ότι είµαι αισιόδοξος πως εφόσον το θέµα µας ανετέθη στην Ελληνική
∆ικαιοσύνη, θα επέλθει επιτέλους η δικαίωση των θέσεων του ΣΥ∆ΕΣΥΣ και η ανατροπή των
µη σύννοµων αποφάσεων του ∆Σ του ΕΟΑΝ περί µη ανανέωσης της αδείας λειτουργίας µας,
τις οποίες εβάσισε σε καταφανώς αίολους και αστήρικτους ισχυρισµούς.
Άνευ λοιπόν διθυραµβικών εκφράσεων και θριαµβολογιών είµαι στην εξαιρετικά ευχάριστη
θέση να σας ενηµερώσω πως το Συµβούλιο της Επικρατείας στο οποίο ως γνωστόν
προσέφυγε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ, στις 16/10/2013, α π ε δ έ χ θ η, αφού εξέτασε
ενδελεχώς, τους ισχυρισµούς µας και παρά την σθεναρή αντίσταση που πρόβαλλε ο
ΕΟΑΝ, και α ν έ σ τ ε ι λ ε την εκτέλεση της σχετικής απόφασης του ∆Σ του ΕΟΑΝ
περί µη ανανέωσης της αδείας λειτουργίας του ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ καθώς και την
παρεπόµενη δεύτερη απόφαση που έτασσε τρίµηνη προθεσµία στους υπόχρεους
για νέο σύστηµα ή για προσχώρηση στο υπάρχον (Re-battery).
Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, το ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ σ υ ν ε χ ί ζ ε ι απρόσκοπτα
την επιτέλεση του έργου του, η λειτουργία του είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΗ, η δε
εκπλήρωση της εκ του νόµου υποχρέωσης όλων µας από το ΣΥ∆ΕΣΥΣ περιβάλλεται
υπό πλήρη και αδιαµφισβήτητη νοµιµότητα.
Όσον αφορά τώρα την προαναφερόµενη δεύτερη απόφαση του ΕΟΑΝ, η οποία µας έθετε την
γνωστή τρίµηνη προθεσµία «ερίφθη εις τον κάλαθο των αχρήστων» σύµφωνα µε την
απόφαση του ΣτΕ.
ΕΤΣΙ ΟΥ∆ΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ.
Το ΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ δηλαδή λειτουργεί πλέον µε δικαστική άδεια η οποία υποκαθιστά την
διοικητική άδεια που δεν µας χορήγησε ο ΕΟΑΝ. Τούτο ως θα αντιλαµβάνεσθε, είναι πολύ
σηµαντικό διότι πρέπει να υφίστανται σ ο β α ρ ό τα α τ ο ι λ ό γ ο ι προκειµένου η
δικαστική αρχή και εν προκειµένω το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (ΣτΕ) να παρακάµψει
ουσιαστικά την απόφαση της ∆ιοίκησης (ΕΟΑΝ) και να «αδειοδοτήσει» τρόπον τινά, η ίδια, το
ΣΥΣΤΗΜΑ.
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Όπως και στην Γ.Σ. είχα αναφέρει, η θέση µας µετά την απόφαση του ΕΟΑΝ να µην µας
ανανεώσει την άδεια λειτουργίας ήτο δυσχερέστερη και από αυτήν στην οποία είχε
περιέλθει άλλο ΣΕ∆ στο οποίο ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του (το οποίο επέτυχε
παραταύτα και αυτό µέσω του ΣτΕ να ανασταλεί η απόφαση του ΕΟΑΝ). Το εν λόγω ΣΕ∆ είχε
άδεια λειτουργίας και ανακλήθηκε, εν αντιθέσει µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ του οποίου η άδεια είχε λήξει
και λειτουργούσε σύµφωνα µε την νοµοθεσία η οποία ορίζει πως µέχρις εξετάσεως της
αιτήσεως για ανανέωση ή µη της αδείας η λειτουργία του ΣΕ∆ είναι νόµιµη.
Γνωρίζω πως η απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας θα δυσαρεστήσει
σφόδρα όλους όσους συστηµατικά και οργανωµένα επιθυµούσαν την οριστική παύση της
λειτουργίας µας. Τους διαµηνύω κατηγορηµατικά για µια ακόµη φορά πως το ΣΕ∆
ΣΥ∆ΕΣΥΣ θα συνεχίσει την νόµιµη εκπλήρωση των σκοπών του, µη διστάζοντας να
συγκρουσθεί µε την παρανοµία και να καταγγείλει οτιδήποτε υποπίπτει στην
αντίληψή του και για οιονδήποτε.
Οι «ασκοί» πλέον είναι ορθάνοικτοι !!!
Θα συνεχίσουµε να είµεθα οι «φρουροί» της νοµιµότητας και να µαχόµαστε µε
κάθε τίµηµα για την εδραίωσή της.
Τέλος δια της παρούσης θα ήθελα να σας εκφράσω τις εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχαριστίες
µου για την αµέριστη εµπιστοσύνη που περιβάλλατε το ∆Σ, και εµένα προσωπικά, καθώς και
για την καρτερία που επιδείξατε καθόλο το χρονικό διάστηµα στο οποίο µε την δέουσα
σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαχειριστήκαµε τα ζητήµατα που άπτοντο της ανατροπής των
αποφάσεων του ΕΟΑΝ και όπου απαιτήθηκαν ιδιαίτερα λεπτοί και επώδυνοι χειρισµοί, και θα
ήθελα ταυτόχρονα να σας καλέσω, για µια ακόµη φορά, να «βαδίσουµε» ενωµένοι
προκειµένου να δοµήσουµε την νοµιµότητα στον χώρο του αποβλήτου, κόντρα σε όλους
όσους επιδιώκουν το αντίθετο.
Ο αγώνας συνεχίζεται προκειµένου το «απόστηµα» να σπάσει ….
∆εν εφησυχάζουµε και δεν επαναπαυόµεθα.
Το ∆Σ και οι εργαζόµενοι του Συστήµατος είναι πάντα στην διάθεσή σας για ότι ήθελε
χρειασθεί.
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