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Καλλιθέα, 22/10/2013

Το Συλλογικό Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών, ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ,
βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ενηµερώσει τους µετόχους, συνεργάτες,
φορείς διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών και κάθε ασχολούµενο και
εµπλεκόµενο µε τη διαχείριση του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου, πως το Ανώτατο
διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο το ΣΣΕ∆
είχε προσφύγει, διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης των υπ’ αριθµ. 1368/1-8-2013 και
1369/1-8-2013 αποφάσεων του ∆Σ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δια
των οποίων δεν ανανεώθηκε η άδεια του ΣΥ∆ΕΣΥΣ (1368), και τέθηκε τρίµηνη προθεσµία
στους συµβεβληµένους µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ υπόχρεους προκειµένου είτε να συστήσουν νέο
ΣΣΕ∆ είτε να προσχωρήσουν στο ήδη υπάρχον (1369).
Ως εκ τούτου το ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και την
εκπλήρωση των νόµιµων υποχρεώσεών του.
∆ια της εν λόγω αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, αποκαταστάθηκε η έκδηλη
αδικία που προέκυπτε από τις αποφάσεις του ∆Σ του ΕΟΑΝ και παρασχέθηκε στο ΣΥ∆ΕΣΥΣ
η δυνατότητα συνέχισης της εκπλήρωσης των σκοπών και των στόχων του. Εποµένως η
λειτουργία του περιβάλλεται από πλήρη και αδιαµφισβήτητη νοµιµότητα.
Το ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ έχει εξ αρχής επιδιώξει εµπράκτως την εδραίωση της νοµιµότητας στο
χώρο της διαχείρισης του τοξικού και άρα επικίνδυνου µα και ταυτόχρονα πολύτιµου
αποβλήτου των συσσωρευτών.
Η δόµηση της νοµιµότητας όµως οφείλει, πριν και πάνω από όλα, να αφορά τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και τον εποπτεύοντα φορέα των ΣΕ∆, ΕΟΑΝ.
Ευελπιστούµε ότι θα υπάρξουν αποφασιστικά βήµατα για την ουσιαστική αλλαγή
κατεύθυνσης, προκειµένου φαινόµενα και πρακτικές που δεν αρµόζουν σε µία σύγχρονη
και χρηστή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, να µην επαναληφθούν στο µέλλον.
Το ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ, παρά την πικρία που του δηµιούργησαν οι άδικες και ατεκµηρίωτες
κρίσεις, οι ανυπόστατες συκοφαντικές επιθέσεις, τα πάσης φύσης εµπόδια που ορθώθηκαν
για να εµποδίσουν και να υποσκάψουν το έργο του και οι αστήρικτες αποφάσεις, δηλώνει
έτοιµο να γυρίσει σελίδα και να συµβάλλει εµπράκτως µε όλες του τις δυνάµεις και στο
βαθµό που του αναλογεί, στην αποκατάσταση της διασαλευθείσας νοµιµότητας.
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