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Αρ.Πρωτ.:3575
Προς
• Μετόχους ΣΥ∆ΕΣΥΣ
• Συνεργάτες ΣΥ∆ΕΣΥΣ
Αξιότιµοι κ.κ. Μέτοχοι και Συνεργάτες,
Συνεπής µε την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση επικοινωνώ εκ νέου µαζί σας, ως µου υπαγορεύει το καθήκον
µου, προκειµένου να έχετε πλήρη και σαφή ενηµέρωση επί των τεκταινοµένων.
Όπως γνωρίζετε είχαµε την έκδοση της αναµενόµενης (όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα που ήδη γνωρίζετε)
απόφασης του ΕΟΑΝ ο οποίος κατά πλειοψηφία αποφάσισε την µη ανανέωση της έγκρισής του Συστήµατος.
Έπ’ αυτού αρχικά όπως και στην προηγούµενη ενηµέρωση ανέφερα, επαναλαµβάνω και δια της παρούσης
κατηγορηµατικά πως η εν λόγω απόφαση δεν βάζει τίτλους τέλους για το Σύστηµα. Το αντίθετο
µάλιστα.
Μπορεί να ακούγεται παράξενο και παράδοξο αλλά χαιρετίζουµε την απόφαση του ΕΟΑΝ, για τους δικούς
µας λόγους βέβαια και οι οποίοι δεν συµπίπτουν ούτε στο ελάχιστο µε την επιδίωξη του ΕΟΑΝ να κλείσει το
Σύστηµα.
∆ια της αποφάσεως, την οποία θεωρούµε αίολη, αβάσιµη και καθ’ όλα παράνοµη, µας δίδεται µιας
πρώτης τάξεως ευκαιρία να ταράξουµε τα λιµνάζοντα ύδατα για όλα τα κακώς κείµενα στην λειτουργία τόσο
του ΕΟΑΝ όσο και των λοιπών παραγόντων του χώρου.
Ήνειγκεν λοιπόν η ώρα προκειµένου, να επέλθει επιτέλους η οµαλότητα και η νοµιµότητα. Τώρα όλα θα
τεθούν επί τάπητος χωρίς σκόπιµες παρερµηνείες, στρεβλώσεις κατά το δοκούν, αθέµιτες και παράνοµες
συναλλαγές. Ο έλεγχος τόσο της νοµιµότητας της απόφασης όσο και των πρακτικών που ακολουθήθηκαν
εκφεύγει πλέον της αρµοδιότητος του ΕΟΑΝ και αυτό µας δηµιουργεί την πεποίθηση για την ορθή
αντιµετώπιση της κατάστασης.
Εκτός της ανωτέρω απόφασης µας κοινοποιήθηκε και µια δεύτερη, σε συνάρτηση της πρώτης, η οποία µας
θέτει τρίµηνη προθεσµία είτε για να υποβάλλουµε φάκελο για νέο σύστηµα είτε για να
ενταχθούµε στο re-battery!!! Εντός λοιπόν της τασσόµενης αυτής προθεσµίας το ΣΥ∆ΕΣΥΣ θα κάνει τις
δέουσες και επιβεβληµένες ενέργειες. Οπότε κατά τη αυτή µεταβατική περίοδο και µέχρι να τελεσφορήσουν
όλες οι διαδικασίες η λειτουργία µας είναι καθόλα σύννοµη.
Το ∆Σ και εγώ προσωπικά, σας εγγυόµαστε ότι θα υπάρξει αύριο για το Σύστηµα και θα
ανατρέψουµε τα σχέδια ιθυνόντων και µη, για την εξάλειψη του «ενοχλητικού» ΣΥ∆ΕΣΥΣ.
Η απόφαση του ΕΟΑΝ σύµφωνα µε έγκριτους ειδικούς «δεν στέκει» και θα ανατραπεί µε τα ένδικα
βοηθήµατα που µας παρέχει η νοµοθεσία. Έτσι θα διασφαλιστεί δια της νοµίµου οδού ο περαιτέρω βίος του
Συστήµατος. Παράλληλα θα επέλθει και ο εξορθολογισµός και η νοµιµότητα στην αγορά του αποβλήτου.
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Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω λοιπόν, εξαλείφοντας ενδεχοµένως την όποια αµφιβολία µπορεί πρόσκαιρα να
σας δηµιουργήθηκε για την συνέχιση της λειτουργίας µας, µε την καλλιέργεια ενός τέτοιου κλίµατος από τους
«ανταγωνιστές», ότι η απόφαση θα ανατραπεί.
Μέχρι δε να ολοκληρωθεί η νοµική διαδικασία για την ανατροπή της το Σύστηµα υφίσταται
κανονικά.
Στην παρούσα φάση λοιπόν, θα συνέστηνα σε όλους µας ψυχραιµία και εγκράτεια. Ο µοναδικός κίνδυνος που
υπάρχει είναι να αφήσουµε ο «πανικός», που τεχνηέντως επιδιώκουν να σπείρουν οι «ανταγωνιστές», να βρει
πρόσφορο έδαφος.
Το ∆Σ θα κάνει το παν και το ίδιο θα ήθελα να ζητήσω στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, να µην αφήσει να
καλλιεργηθεί η αµφιβολία µέσω της παραπληροφόρησης, καθότι η παραµονή στο Σύστηµα ΟΛΩΝ ΜΑΣ
είναι η µόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την διαιώνιση της ύπαρξής του.
Σας καλώ έτσι να κλείσετε τα αυτιά σας στις «σειρήνες» και τα κελεύσµατά τους και ταυτόχρονα να µας
εµπιστευθείτε, όπως καθόλα τα έτη πράττετε, υποσχόµενος ότι δεν θα εγκαταλειφθεί το σκάφος
ακυβέρνητο. Εµείς δεν θα πηδήσουµε στην θάλασσα, αλλά θα επιτελέσουµε στο ακέραιο το
καθήκον µας.
Έχουµε τα µέσα και φυσικά όλη την διάθεση να αλλάξουµε τα δεδοµένα. Έγκαιρα, µε
σοβαρότητα και σύνεση δροµολογούµε τις εξελίξεις πάντα µε στόχο το αύριο του ΣΥ∆ΕΣΥΣ.
Θεωρείστε δε δεδοµένο ότι η παραµονή όλων µας στο ΣΥ∆ΕΣΥΣ είναι και ΝΟΜΙΜΗ αλλά και
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
Από ΟΛΟΥΣ εµάς εξαρτάται να συνεχίσουµε να υπάρχουµε επιτελώντας το έργο µας κόντρα σε όσους µας
επιβουλεύονται.
Σας καλώ τέλος να είµεθα ενωµένοι και «στρατευµένοι» στον κοινό στόχο για την επιβολή της νοµιµότητας
στον χώρο του αποβλήτου και να είστε σίγουροι ότι εν τέλει τούτη θα επικρατήσει.
Επειδή δε όπως θα αντιλαµβάνεστε δεν θα µπορούσαν δια της παρούσης να ανακοινωθούν όλα όσα άπτονται
των διαδικασιών, ενεργειών και δράσεων εκ µέρους µας, προγραµµατίζουµε εντός των νοµίµων προθεσµιών
την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειµένου να παρασχεθεί πλήρης και ενδελεχής ενηµέρωση
για το εν εξελίξει πλάνο δράσης, να εξετάσουµε διεξοδικά όλες τις παραµέτρους και γενικά να λάβουµε
αποφάσεις για τα περαιτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση επί των εξελίξεων θα είναι συνεχής και είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε
απορία, διευκρίνιση, πρόταση, επισήµανση κλπ.
Συνεχίζουµε …..
Με εκτίµηση,
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