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ΠΡΟΚΛΗΗ ζε ΗΜΕΡΙΔΑ 
 
ΘΕΜΑ: «Ελαιιαθηηθή Δηαρείξηζε πζζωξεπηώλ. Η ζπλέξγεηα όιωλ ηωλ εκπιεθνκέλωλ, ν 
απνθιεηζηηθόο θαηαιύηεο γηα ηελ επαλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ ζηόρνπ ηεο 26εο επηεκβξίνπ 2012»  
 

Ηκεξνκελία: 06/02/2013 

Ώξα έλαξμεο: 09:30 π.κ. -  Ώξα Λήμεο: 04:30 κ.κ.  

Θέζε: Κέληξν Ειιεληθήο Παξάδνζεο, αίζνπζα Σέρλεο Θεόθηινο, Μεηξνπόιεσο 59 Αζήλα 

 

Αμηόηηκνη πλεξγάηεο, 

Όπσο γλσξίδεηε ε Re – Battery A.E. απνηειεί ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΩΡΕΤΣΩΝ, 

κε παλειιαδηθή εκβέιεηα πνπ αδεηνδνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΟΙΚ803/22.12.2011 απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ 

Ε.Ο.ΑΝ.  

Παξά ην «λεαξόλ ηεο ειηθίαο ηεο», ε Re – Battery A.E., έρεη λα παξνπζηάζεη ήδε αμηόινγε πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή ζπλεηζθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο αλαθύθισζεο ησλ 

ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ, ζην 100% ησλ πνζνηήησλ ηνπ απνβιήηνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ ρώξα καο. 

Μόιηο ζηηο 05/12/2012 ε Re – Battery A.E. κεηά από έγθξηζε ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Ε.Ο.ΑΝ., παξνπζίαζε ηελ 

πξώηε εμακεληαία Απνινγηζηηθή Έθζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο όπνπ θαη απέδεημε ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο ζε δηπιάζην κέγεζνο από απηνύο γηα ηνπο νπνίνπο είρε δεζκεπηεί κε ηελ έγθξηζε ηεο. 

ην πιαίζην ηεο ίδηαο σο άλσ παξνπζίαζεο αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο Μειέηεο επί ηεο νπνίαο αδεηνδνηήζεθε, 

ε Re – Battery A.E. δεζκεύηεθε γηα ζεηξά πνηνηηθώλ ζηόρσλ, δύν εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

α)   Η επξύηαηε δπλαηή πποβολή και δημοζιοποίηζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ ανακύκλωζηρ ηων 

ζςζζωπεςηών, ζην επξύηεξν θνηλωληθό πεξηβάιινλ, ζηε ζπλείδεζε ηνπ θάζε πνιίηε κε ζηόρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ.  

β)  Η ανάπηςξη δςνάμεων ζςνοσήρ και «αλληλεγγύηρ» κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε όιωλ ηωλ ζπληειεζηώλ ηνπ 

«θύθινπ» θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ε επηζηήκε θαη ε Ειιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία.  

  

Αμηόηηκνη πλεξγάηεο, 

Η πξνγξακκαηηδόκελε ΗΜΕΡΙΔΑ είλαη ε αθεηεξία ζεηξάο εθδειώζεωλ θαη πξωηνβνπιηώλ πνπ ζθνπό 

έρνπλ λα αλαδείμνπλ κε ηνλ πην δεκηνπξγηθό ηξόπν, κέζσ ηεο ζπλύπαξμεο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

αλαθύθισζε ησλ ζπζζσξεπηώλ, ηα πξνβιήκαηα, ηα δεδνκέλα, ηηο ειιείςεηο, ηνπο λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη 

πξνηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα ή απειεπζεξώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη 
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λόκηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηώλ, κέζα ζε ζπλζήθεο επλνκίαο θαη νξγαλσκέλεο δηνηθεηηθήο 

ηάμεο θαζώο θαη ζε ζπλζήθεο ειεύζεξνπ, αλεκπόδηζηνπ θαη πγηνύο αληαγσληζκνύ. 

Πηζηεύνπκε όηη κία ειεύζεξε αληαιιαγή ηδεώλ ζην πιαίζην ελόο νξγαλσκέλνπ πνηνηηθνύ δηαιόγνπ ζηνλ 

νπνίν πξνζθεύγνπκε κέζσ ηεο ΗΜΕΡΙΔΑ, κεηαμύ ειεγθηώλ θαη ειεγρόκελσλ, αληαγσληζηώλ θαη 

ζπλεξγαδόκελσλ, κεηαμύ ηέινο ΠΟΛΙΣΕΙΑ, ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ, ζα θαζνξίζεη 

ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπληζηακέλε γηα κηα πγηή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ρώξν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ ζα ζπκβάιεη ηαπηόρξνλα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε πνπ ηόζν πνιύ ηα ρξεηάδεηαη 

ε παηξίδα καο ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε. 

Απνηειεί βαζηά καο πεπνίζεζε (ηεο Re – Battery A.E.) όηη απηέο νη δηαδηθαζίεο απνηεινύλ ηνλ θαηάιιειν 

πνηνηηθό «κεραληζκό» δεκηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθώλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ 

αλαθύθισζε ζπζζσξεπηώλ θαη ελ ηέιεη: 

α) πκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλνρήο θαη ηελ αιιεινϋπνζηήξημε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

αλαθύθισζε ζπζζσξεπηώλ, ζην πιαίζην ηνπ λόκνπ θαη ησλ θαλόλσλ νξζήο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

β) Εθκεδελίδνπλ θάζε παξεκβαηηθή δύλακε πνπ θαηαιύεη ή ζθνπεύεη λα θαηαιύζεη ηνλ ειεύζεξν 

αληαγσληζκό. 

 

Αμηόηηκνη πλεξγάηεο, 

Να είζηε βέβαηνη όηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ζπδήηεζε ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη ζα αλαδείμεη ηα εξσηήκαηα θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ θαζεκεξηλά ζαο απαζρνινύλ ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δξαζηεξηόηεηαο, 

ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηε δηαηύπσζε ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ πξνηάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ 

από ηνπο αμηόινγνπο νκηιεηέο πνπ ηηκνύλ ηελ ΗΜΕΡΙΔΑ.  

             

 Με εθηίκεζε, 

 
 
 
 
  
 νθία Υνύκα 

       Δηεπζύλνπζα ύκβνπινο 

 

 

 

       

πλεκκέλα: Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ΗΜΕΡΙΔΑ. 


