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αο θαισζνξίδσ θαη εγώ κε ηελ ζεηξά κνπ ζηελ εκεξίδα ηεο Re- Battery A.E., ηνπ 2νπ 

πζηήκαηνο Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο πζζσξεπηώλ, κε Παλειιαδηθή εκβέιεηα, ΜΗ 

Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη ειπίδσ λα ππάξρεη ζπλέρεηα σο πξνο ηελ δξάζε ηεο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ βνήζεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζε όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο απηνύ ηνπ ηδηαίηεξνπ πιηθνύ, πνπ ιέγεηαη ζπζζσξεπηήο Μνιύβδνπ – 

νμέσο θαη πνπ ελώ είλαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ρξήδεη εηδηθήο κεηαρείξηζεο σο 

επηθίλδπλν απόβιεην, γηα θάπνηνπο από εκάο είλαη Α’ ύιε γηα ηηο εξγαζίεο καο θαη δίλεη 

δνπιεηά ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο. 

Πξώηα απ’ όια όκσο ζα ήζεια λα ζπζηεζώ, γηα όζνπο από εζάο δελ κε γλσξίδνπλ. 

Ολνκάδνκαη Απνζηνιίδνπ Όιγα θαη είκαη Νόκηκε Εθπξόζσπνο ηεο EVROS LEAD A.E., ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ηόζν ζηελ ΤΛΛΟΓΗ, όζν θαη ζηελ Αλαθύθισζε ησλ παιαηώλ 

ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ – νμέσο κε ρύηεπζε θαη ζηελ παξαγσγή Μνιύβδνπ θαη πξντόλησλ 

απηνύ. 

Από ην 2004 πνπ βξίζθνκαη ζε απηό ην επάγγεικα – ηεο αλαθύθισζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ 

εηδηθόηεξα – ην κόλν πξάγκα πνπ αθνύσ είλαη όηη ζηε ρώξα καο θάζε ρξόλν δηαθηλνύληαη 

πολύ μεγάλερ ποζόηηηερ παιηώλ κπαηαξηώλ πξνο Αλαθύθισζε, πσο νη πνζόηεηεο απηέο 

ύζηεξα από εηδηθνύο ππνινγηζκνύο αγγίδνπλ ηνπο 30.000–40.000 tn θαη ηελ αλάγθε ηεο 

πνιηηείαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ σο πξνο ηελ θαηαγξαθή θαη Αλαθύθισζε ηνπο. 

Η «δηαδξνκή ηεο δσήο» ελόο ζπζζσξεπηή μεθηλά από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ηειεηώλεη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κε έλαλ λέν, νπόηε θαη γίλεηαη απόβιεην. Απόβιεην γίλεηαη θαη κε ηελ 

απόζπξζε ελόο νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο πνπ θέξεη ζπζζσξεπηή. Από απηό ην ζεκείν θαη 

κεηά ππάξρεη κηα ζεηξά δηαδηθαζηώλ σο πξνο ηελ ζύλλνκε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ. 

Αο δνύκε ελ ζπληνκία ηη γίλεηαη: 

Πξώηνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία έξρεηαη ν παξαγσγόο ηνπ απνβιήηνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα 

δηαηεξεί θαη λα ζπκπιεξώλεη ην Eηδηθό βηβιίν δηαθίλεζεο ζπζζσξεπηώλ ζύκθσλα κε ην 

ζρεηηθό Πξνεδξηθό Δηάηαγκα θαη εθεί αλαγξάθνληαη όιεο νη πνζόηεηεο (ηελ αγνξά λέσλ 

ζπζζσξεπηώλ – αληηθαηάζηαζε, πώιεζε ζπζζσξεπηώλ και παπάδοζη αποβλήηος) 

Ακέζσο κεηά έξρεηαη ε ζεηξά ηνπ πιιέθηε, γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ απνβιήηνπ θαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο (αλάινγα κε ηελ άδεηα ηνπ) ζηελ δεπηεξνγελή απνζήθεπζε απηνύ. 

Απηόο πξέπεη λα εθδώζεη ην Έληππν Επηθηλδύλσλ ηεηξαπιό, έλα γηα θάζε ελδηαθεξόκελν, 

όπσο γηα ην αξρείν ηνπ, γηα ηνλ παξαγσγό, γηα ην ύζηεκα Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο θαη γηα 

ηνλ Αλαθπθισηή πνπ ζα παξαδώζεη ην απόβιεην. 

Καη ηέινο ν Αλαθπθισηήο, πνπ θαη απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην 

απόβιεην όπσο νξίδνπλ νη λόκνη θαη νη θαλόλεο ηνπ θξάηνπο. 

Σν θπξηόηεξν θαη κεγαιύηεξν πξόβιεκα είλαη ην παξάλνκν δίθηπν. Δελ ππάξρνπλ λόκηκνη θαη 

παξάλνκνη πιιέθηεο. Ή είζαη ζπιιέθηεο Ή δελ είζαη. Εάλ δελ δηαζέηεηο ηα απαξαίηεηα 

(άδεηεο, έληππα, κεηαθνξηθά, θ.ιπ.) δελ είζαη πιιέθηεο. Γηα λα γίλεηο όκσο, έρεηο επελδύζεη 
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ζε ρξόλν, εμνπιηζκό, άδεηεο, αζθάιεηεο, κειέηεο, πξνζσπηθό θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε απηή. Με ην παξάλνκν δίθηπν, έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ησλ πνζνηήησλ 

ράλεηαη από ηελ θαηαγξαθή, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύκε λα πηάζνπκε ηνπο ζηόρνπο θαη 

γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ κε ηα απηνλόεηα, λα ππάξρεη πξόβιεκα ζε όινπο ηνπο 

αδεηνδνηεκέλνπο. 

 

Αθέμιηορ Ανηαγυνιζμόρ 

Έλα άιιν κεγάιν πξόβιεκα. Πσο κπνξνύκε λα αληαγσληζηνύκε κε ηηο παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ςτηλέρ ηιμέρ, όηαλ απηνί δελ έρνπλ μνδέςεη ηίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

Κόβνπλ θαη ξάβνπλ κε ιίγα ιόγηα κέζα ζηελ αγνξά. Καη ζαλ λα κελ θηάλνπλ ηα ππόινηπα, ζα 

πξέπεη λα απνινγεζνύκε θηόιαο γηα ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο πνπ δίλνπκε ζηνπο παξαγσγνύο 

ηνπ απνβιήηνπ. Με ην παξάλνκν δίθηπν, ππάξρεη εθηόο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαη 

ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο από ηελ θνξνδηαθπγή. 

Σν παξάλνκν δίθηπν ππάξρεη εληόο αιιά θαη εθηόο ηεο ρώξαο. Οι παπάνομερ εξαγυγέρ είναι 

ζε «άνθηζη» ζα έιεγα εθηόο εηζαγσγηθώλ. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ νη ελ ιόγσ έρνπλ 

θηάζεη κέρξη ηελ πόξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ καο θαη έρνπλ θαηαγγειζεί, ρσξίο νπζηαζηηθό 

απνηέιεζκα, κηαο θαη νη ππεξεζίεο αδπλαηνύλ λα θηλεζνύλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά γηα 

πνιινύο ιόγνπο (έιιεηςε γλώζεσλ, εηδηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, έιιεηςε 

κέζσλ, αξκνδηνηήησλ, θ.ιπ.) 

 

Απηό είλαη έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα. 

Η αδςναμία αςηή ηυν Απμόδιυν Υπηπεζιών ή ην γεγνλόο πνιιέο θνξέο ζην όηη δελ έρνπλ 

θαλ αξκνδηόηεηα γηα λα επέκβνπλ άκεζα, δεκηνπξγεί έδαθνο γηα λα πξάηηνπλ αλελόριεηνη νη 

επηηήδεηνη. 

Ελλιπείρ έλεγσορ από ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ζην ηόπν παξαγσγήο ηνπ απνβιήηνπ. 

Όινη νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο θαη αλαθπθισηέο ειεγρόκαζηε σο πξνο ηελ νξζνινγηθή θαη 

ζύλλνκε δξαζηεξηόηεηα καο. Απηό γίλεηαη είηε θαηά ηελ αλαλέσζε, είηε θαηά ηελ έθδνζε 

θάπνηαο άδεηαο καο. Αθόκα, γίλεηαη κε επηηόπηνπο ειέγρνπο ζηελ έδξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

καο, ζηα έληππα επηθηλδύλσλ πνπ παξαδίδνπκε θαη όπνην άιιν ηξόπν θξίλνπλ νη ππεξεζίεο. 

Ο έιεγρνο θαηά ηελ γλώκε κνπ ζα πξέπεη λα μεθηλά από ηνλ ηόπν παξαγσγήο θαη να θηάνει 

μέσπι και ηνλ ηειηθό απνδέθηε. 

Τπόινγνη δειαδή ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είκαζηε ΟΛΟΙ. Καη γηα λα είκαη αθόκα 

πην ζπγθεθξηκέλε ζηα ιεγόκελα κνπ, ζα πξέπεη λα μεθηλά από ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ΝΕΩΝ 

ΤΩΡΕΤΣΩΝ. Δειαδή, γηα λα πξνκεζεπηεί κηα εγθαηάζηαζε λένπο ζπζζσξεπηέο, ζα 

πξέπεη λα παξαδώζεη ην έληππν επηθηλδύλσλ πνπ λα εμεγεί «ηελ ηύρε» ησλ παιηώλ. 
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Καη νη θαηά ηόπνπο Ννκαξρηαθέο Πεξηθέξεηεο πνπ αδεηνδνηνύλ θαη ζεσξνύλ ην Εηδηθό βηβιίν 

δηαθίλεζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ ησλ παξαγσγώλ, λα πξνβαίλνπλ θαη ζηνπο αλάινγνπο 

ειέγρνπο, έζησ θαη δεηγκαηνιεπηηθά. 

Έλα άιιν κεγάιν θαη κείδνλ ζέκα είλαη ηα Σςζηήμαηα Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ 

Σςζζυπεςηών. 

Ο ξόινο ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκόο θάζε 

εκπιεθόκελνπ, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμεο ηνπο. Είλαη δειαδή ξπζκηζηηθόο – 

θαηαγξαθηθόο θαη ελεκεξσηηθόο πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Σα ζπζηήκαηα κέρξη ζήκεξα δελ 

δξνπλ κε απηό ην ζθεπηηθό. Δίλνπλ ηελ εληύπσζε πσο απνζθνπνύλ ζην πξνζσπηθό ηνπο 

θέξδνο, κηαο θαη ιεηηνπξγνύλ αληαγσληζηηθά έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαη βάδνληαο εκπόδηα ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηνπο ζπιιέθηεο, αθνύ είλαη ζπιιέθηεο θαη νη ίδηνη. 

Σα ζπζηήκαηα εηζπξάηηνπλ ην ηέινο Αλαθύθισζεο, ζηελ νπζία από ηνλ θαηαλαισηή. Πνπ 

είλαη απηό ην πνζό; Καη ζη’ αιήζεηα, πέξαλ ησλ εμόδσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο πνπ βξίζθεηαη 

ην ππόινηπν; Καη πνηα είλαη ηα έμνδα ηνπο; Πνηνο εγθξίλεη απηά ηα πνζά; Καη πνηνο ειέγρεη αλ 

είλαη ζσζηά θαη όρη πξνθιεηηθά γηα ηνπο θαηξνύο πνπ δνύκε; Καη ηειηθά ζα πξέπεη λα 

νλνκάδεηαη ηέινο Αλαθύθισζεο; 

Εδώ βέβαηα ζα ήζεια λα εμαηξέζσ ηε Re-Battery A.E., δηόηη κέρξη ζηηγκήο δελ καο έδσζε 

αθνξκή γηα ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο, αληίζεηα, ε βνήζεηα ηεο ήηαλ πνιύηηκή ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο. 

Δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ πεξηζζόηεξν, κηαο θαη ηα γλσξίδεηε όινη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε κέζα από εκεξίδεο, θαηαγγειίεο θαη επηζηνιέο. 

Θέισ λα επηζεκάλσ θάηη ζεκαληηθό. Σν είπα ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο κνπ, επηβεβαηώζεθε θαη 

από επίζεκα ρείιε ζήκεξα. Άθνπζα από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Ε.Ο.ΑΝ. θαη ηνπ ΤΠΕΚΑ λα 

επηβεβαηώλνπλ όηη ε πνζόηεηα ηνπ απνβιήηνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ ρώξα καο είλαη 30.000-

40.000 tn. Εγώ κπόξεζα ηελ πεξζηλή ρξνληά λα εμαζθαιίζσ γηα ηελ εηαηξεία κνπ κόλν    

1.500 tn. Σελ ππόινηπε πνζόηεηα απνβιήηνπ αλαγθάζηεθα λα ηελ θάλσ εηζαγσγή από μέλεο 

ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε κνπ ζηνηρεησδώο. 

Κύξηνη εθπξόζσπνη ηνπ θξάηνπο ζαο ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΤ βξείηε απηή ηελ παξάλνκε πνζόηεηα 

πνπ μέξεηε όηη ππάξρεη θαη δηαθηλείηαη εθηόο λόκηκεο αγνξάο. Καη δώζηε κνπ θαη εκέλα ιίγε 

πνζόηεηα από απηήλ γηα λα κελ αλαγθάδνκαη λα θάλσ εηζαγσγή απνβιήηνπ. Σελ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε κνπ γηα λα επηβηώζνπκε. 

Σέινο ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ θάηη πσο εδώ δελ βξίζθνκαη σο εθπξόζσπνο νύηε ησλ 

Αλαθπθισηώλ αιιά νύηε θαη ησλ πιιεθηώλ. Οη απόςεηο είλαη θαζαξά πξνζσπηθέο θαη κέζα 

από ηελ εκπεηξία κνπ ζ’ απηό ηνλ ρώξν. 

Εύρνκαη ζηελ Re-Battery A.E. ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο θαη γηα όζα έρεη δεζκεπηεί 

απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ζε καο, γηα λα κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμε ηεο, κέζα από 
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ζπλεξγαζίεο θαη ελέξγεηεο, κε κνλαδηθό ζθνπό ζην λα βνεζήζεη ηνλ θιάδν θαη όρη άιινπο 

ζθνπνύο. Σελ ζέινπκε βνεζό θαη όρη αληαγσληζηή. Απ’ απηνύο εμάιινπ έρνπκε. 

Επραξηζηώ.  

 


