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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλλιθέα 21-11-2013

Επ’ αφορµή του από 20-11-2013 δελτίου τύπου του ΕΟΑΝ αναφέρουµε τα ακόλουθα:

Έναυσµα για την δια του παρόντος δελτίου απάντηση, απετέλεσαν οι σαφέστατα
προσβλητικοί και ανεπίτρεπτοι κατά την εκτίµησή µας για έναν Οργανισµό που ασκεί
δηµόσια εξουσία, υπαινιγµοί οι οποίοι διατυπώνονται στην τελευταία παράγραφο του
δελτίου τύπου που εξέδωσε επ’ αφορµή δηµοσιευµάτων για τον Οργανισµό, όπου επ’
ακριβώς αναφέρει πως :

« κάθε φορά που το ανώτατο όργανο του ΕΟΑΝ περιλαµβάνει στην Ηµερήσια ∆ιάταξη
συζήτηση για κάποια από τα Συστήµατα τα οποία αντιδικούν µε τον ΕΟΑΝ, για ευνόητους
λόγους συµβαίνει να προηγούνται ψευδέστατα δηµοσιεύµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
για δήθεν σκάνδαλα του Οργανισµού».

Αν και θα πρέπει να καταστήσουµε σαφές εξαρχής πως δεν µας αφορούν οι υπαινιγµοί,
θεωρούµε πως δεν θα πρέπει να αιωρούνται «σκιές», τουλάχιστον για ότι µας αφορά ,και
επειδή επίσης τυγχάνει να είµεθα πραγµατικά εκ των ολίγων Συστηµάτων (ένα εκ των δύο
απ’ όσο γνωρίζουµε) που για την ακρίβεια ο ΕΟΑΝ αντιδικεί µαζί µας και όχι το αντίθετο που

ο ίδιος υποστηρίζει, κρίνουµε σκόπιµο να διαψεύσουµε κατηγορηµατικά τον αισχρότατο και
αόριστο υπαινιγµό του, αφενός µεν διότι δεν είµεθα ανάλογων πρακτικών ,τις οποίες κάποιοι

για να τις υπονοούν προφανώς και θα τις γνωρίζουν πάντως πολύ καλύτερα από εµάς, και
αφετέρου ουδέποτε µας έχει γνωστοποιηθεί η ηµερήσια διάταξη και τα θέµατα αυτής από
τον ΕΟΑΝ, ούτε έχουµε καµία απολύτως ενηµέρωση ότι συµπεριλαµβανόµεθα στην
ηµερήσια διάταξη του ανωτάτου οργάνου του. Καλό θα ήταν λοιπόν στο εξής ο Οργανισµός
να είναι πιο ορισµένος στις κατηγορίες του.
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∆εν κρίνουµε την βασιµότητα των πρόσφατων, αλλά ούτε και των παλαιότερων
δηµοσιευµάτων, τα οποία σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι πολλά και ανάγονται σε βάθος
ετών. Σίγουρα όµως δεν επιχαίρουµε και αντιλαµβανόµεθα πλήρως την προφανώς δυσχερή

θέση στην οποία ευρίσκεται ο Οργανισµός ή κάποια από τα στελέχη του, καθότι το Σύστηµά
µας έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Τότε όµως, και για τα δηµοσιεύµατα αυτά που µας αφορούσαν, αν και καταφανέστατα
χονδροειδώς ψευδή και συκοφαντικά, ο ΕΟΑΝ, ως εποπτεύον όργανο, δεν αισθάνθηκε την
ανάγκη να παρέµβει, (όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα σύντοµα θα καεί και το δικό
σου λέει ο σοφός λαός), τουναντίον απετέλεσαν την βάση για την δόµηση του «κατηγορώ».

Έχουµε λοιπόν υποστεί στο «πετσί µας» και την συκοφαντία και την αυθαιρεσία και
γνωρίζουµε καλύτερα από κάθε άλλον τι σηµαίνει αλαζονεία, διαπλοκή και διαφθορά.

Επί τη ευκαιρία και όσον αφορά τα λοιπά αναγραφόµενα στο δελτίο τύπου του ΕΟΑΝ και για
την αποκατάσταση της πραγµατικότητας, αναφέρουµε πως η αποστολή στην ∆ικαιοσύνη
αποσπασµατικών ελέγχων καθιστά υπόλογο και τον ίδιο τον Οργανισµό έναντι αυτής. Είναι
δε τουλάχιστον άκοµψο µα και καταδεικτικό ευθυνών, µάρτυρες κατηγορίας να είναι
πολλάκις διαπιστωµένα περιβαλλοντικοί παραβάτες και επιπλέον να τυγχάνουν της «σκέπης»
των αρµοδίων.

∆εν θα θέλαµε δια του παρόντος να ανασύρουµε στην µνήµη µας µεθοδεύσεις που πολλώ
απέχουν από την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος το οποίο παρεµπιπτόντως
πολλοί το επικαλούνται αλλά τελικά µόνον ολίγοι το υπηρετούν πραγµατικά. Απόδειξη
παρέχει το ολίσθηµα της χώρας και κατ’ επέκταση των πολιτών αυτής στον γνωστό
κατήφορο που όλοι βιώνουµε.

Το κοινό, που επικαλείται ο Οργανισµός, αυτό τουλάχιστον που εµείς εκπροσωπούµε, δεν
χρειάζεται διαβεβαιώσεις από κανέναν και για τίποτα. Μας γνωρίζει όλους πλέον καλά.
Γνωρίζει ακόµη καλύτερα, και τον ρόλο που επιτελεί ο καθής εξ ηµών. Αυτό που επιθυµεί
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διακαώς είναι απαντήσεις και λύσεις στα σοβαρά χρόνια ζητήµατα που ταλανίζουν τον χώρο
και τα οποία δυστυχώς παρά τις εξαγγελίες, δεσµεύσεις κλπ παραµένουν άλυτα.

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η αναστολή των αποφάσεων από την ∆ικαιοσύνη θα έπρεπε αν
µη τι άλλο να προβληµατίσει. ∆υστυχώς, διαπιστώνουµε το αναµενόµενο, ότι δηλαδή κάτι
τέτοιο δεν συνέβει.

Η κατά το δοκούν επίκληση της έλλειψης στελέχωσης εµποδίζει τον Οργανισµό να
ανταποκριθεί στις πάρα πολλές αναφορές που ως Σύστηµα του έχουµε υποβάλλει, δεν τον
εµποδίζει όµως να ανταποκρίνεται και µάλιστα άµεσα σε ψευδοκαταγγελίες σε βάρος µας.

Οι πόροι δε, αντίθετα µε τα υποστηριζόµενα, φαίνεται να ρέουν άφθονοι, λαµβανοµένων
υπόψη των αναθέσεων και λοιπών δαπανών του Οργανισµού.

Όσον αφορά τον έλεγχο από «εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2011»
αναφέρουµε πως και το ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ ελέγχεται ετησίως από εξωτερικούς ορκωτούς
ελεγκτές. Ενώ λοιπόν σύµφωνα µε τα υποστηριζόµενα από τον ΕΟΑΝ, για τον ίδιο τούτο
αρκεί, για εµάς διέταξε επιπλέον έλεγχο προσυµφωνηµένων διαδικασιών. ∆ύο µέτρα και δύο
σταθµά. Εµφανώς και στην περίπτωση του ΕΟΑΝ, λαµβανοµένων υπόψη διαφόρων
δηµοσιευµάτων, η θέσπιση τούτης της διαδικασίας τουλάχιστον δεν πείθει. Επιβάλλεται να
είναι «ανοικτός» σε περαιτέρω ελέγχους, από όπου και αν αυτοί προέρχονται.
Ο δε πρόεδρος του δσ του ΕΟΑΝ αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας ως µέλος του δσ αυτού. Το δσ αυτό, κατά τα δηµοσιεύµατα, απεπέµφθη.

Είναι τέλος λυπηρό ο Οργανισµός στην ιστοσελίδα του και δη στην πρώτη σελίδα αυτής,
υπό τον τίτλο «Τα τελευταία νέα µας», καθώς και τα δελτία τύπου, να µονοπωλούνται από
θέµατα που αφορούν το ΣΣΕ∆ ΣΥ∆ΕΣΥΣ και όψιµες διευκρινίσεις περί αποφάσεων που το
αφορούν.
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Τα θέµατα του ΕΟΑΝ εξαντλούνται εκεί; Τα δελτία και τα νέα του αρχίζουν και τελειώνουν
στο ΣΥ∆ΕΣΥΣ;

Εν κατακλείδι απαιτούµε στο εξής από έναν Οργανισµό που ασκεί δηµόσια εξουσία, να είναι
πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις και στις θέσεις του και πιο συγκεκριµένος στις αναφορές
του, ειδικά όταν στην προσπάθειά του να αµυνθεί εξαπολύει συλήβδην βολές κατά πάντων.

Ο ρόλος και η αποστολή των ανατεθεισών εκ της Πολιτείας καθηκόντων του,
επιβάλλει αν µη τη άλλο, ψυχραιµία και σύνεση.

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο
«ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 2004 σύμφωνα με τον Ν.2939/01. Στην μετοχική του σύνθεση
μετέχει η πλειοψηφία των εισαγωγέων & κατασκευαστών συσσωρευτών,, εταιρείες ανακύκλωσης
και συλλογικοί φορείς.
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