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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2016

Αθήνα, Απρίλιος 2017
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Αναγνωρίζοντας την αξία της ανακύκλωσης και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στην καθημερινότητα όλων μας,
το ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει πιστό στις αρχές και στις αξίες του
Γιατί:

Η ανακύκλωση είναι πολιτισμός!
Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής!
Η ανακύκλωση αποτελεί καθημερινή πράξη ευθύνης!
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών
μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου (οχημάτων και βιομηχανίας) «ΣΥΔΕΣΥΣ»
είναι το πρώτο σύστημα σε πανελλαδική κλίμακα που εγκρίθηκε και ξεκίνησε
τη λειτουργία του το έτος 2004, κατ εφαρμογή του Ν. 2939/01. Ήταν και
παραμένει το μοναδικό Σύστημα, με πολυμετοχική σύνθεση, (70 μετόχους), δίνοντας
σημαντική βαρύτητα στη λειτουργία του, στις δυσπρόσιτες περιοχές της χερσαίας και
νησιωτικής χώρας, καθώς και στις απομακρυσμένες.
Η οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΔΕΣΥΣ σηματοδότησε την εναρκτήρια
προσπάθειας εξορθολογισμού της εναλλακτικής διαχείρισης ενός ιδιαίτερου
τομέα, στον οποίο έως τότε επικρατούσε πλήρης αναρχία, λόγω της ιδιαιτερότητας
του συγκεκριμένου αποβλήτου.
Βασικό αντικείμενο του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτέλεσε εξαρχής η οργάνωση και
υλοποίηση

των

διαδικασιών

διαχείρισης-συλλογής,

μεταφοράς,

αποθήκευσης και ανακύκλωσης- του επικίνδυνου τοξικού αποβλήτου
(συσσωρευτών) μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου, με μοναδικό στόχο τη
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Από την έναρξη της λειτουργίας μας, το 2004, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έχει επιτύχει :
-

την ένταξη του μεγίστου μέρους των υπόχρεων εισαγωγέων – παραγωγών
στην εναλλακτική διαχείριση.

-

την ενημέρωση με κατ΄ ιδίαν επισκέψεις ανά την επικράτεια, όλων των
εμπλεκομένων

στην

εναλλακτική
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συσσωρευτών, (εισαγωγείς/κατασκευαστές συσσωρευτών, συνεργεία επισκευής
οχημάτων, ΟΤΑ, Ν.Α, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.α.)
-

τη δωρεάν τοποθέτηση πλέον των 5.500 κάδων προσωρινής αποθήκευσης
αποβλήτων συσσωρευτών, ειδικών προδιαγραφών επί των οποίων έως και σήμερα
ελεύθερη χρήση κάνουν οι εμπλεκόμενοι με το απόβλητο διαχειριστές (σημεία
συλλογής, συλλέκτες, ανακυκλωτές) του αποβλήτου

-

να

συμβάλλει

καθοριστικά

στην

ενδυνάμωση

και

ανάπτυξη

της

επιχειρηματικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στον τομέα συλλογής & μεταφοράς
επικινδύνων αποβλήτων στην επικράτεια
-

τη συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις για την απορρύπανση λιμένων παραλιών. Στον τομέα αυτό και κάτω από τις οδηγίες του ΕΟΑΝ οι δράσεις μας
αυτές θα ενταθούν στο εγγύς μέλλον

-

τη συλλογή και εξαγωγή πλέον των 352 τόνων αποβλήτων συσσωρευτών
νικελίου καδμίου.

Επισημαίνουμε ότι, για την διαχείριση του συγκεκριμένου

αποβλήτου, για το οποίο δεν εμφανίζεται ιδιωτικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον, το
ΣΥΔΕΣΥΣ χρηματοδοτεί από το αποθεματικό του τα έξοδα συλλογής και εξαγωγής
του.
-

την δημιουργία 5.209 πανελλαδικά σημείων παραγωγής αποβλήτων με 610
σημεία στην νησιωτική χώρα

-

την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων,
σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΥΠΑΠΕΝ/ΕΟΑΝ ως προς την συμβολή στην
αύξηση των καταγραφόμενων ποσοτήτων, προκειμένου η χώρα μας να επιτύχει
τους στόχους που απορρέουν από τις οδηγίες της Ε.Ε.
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την συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης του λειτουργικού μας αποτελέσματος.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως όσο αφορά το λειτουργικό
κόστος του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ εντός του έτους 2016 έγινε μείωση του
ανθρωπίνου δυναμικού τη εταιρίας κατά 25% ενώ πάρθηκε απόφαση της παύσης
λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη.

Ηδη από το τέλος του 2016 ελήφθησαν αποφάσεις, υλοποιήσιμες στις αρχές του 2017,
για τη συνέχιση μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού και τη παύση της συλλογής με
ίδια μέσα στην Βόρεια Ελλάδα. Σίγουρο είναι πως παράλληλα παραμένουμε εμφατικοί
στην προσήλωση μας στις αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης.
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1. Γενικές Πληροφορίες
Γενικά Στοιχεία
To ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

Ανώνυμη

Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004
(ΦΕΚ 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου –
οξέως και νικελίου – καδμίου, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001.
Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμόν
106158 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04) για να
οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
Το Σύστημα ξεκίνησε ουσιαστικά την λειτουργία του την 1/11/2004,
ημερομηνία υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς των υπόχρεων, την δε
αμέσως προηγούμενη περίοδο (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2004) την ανάλωσε
για την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας του και την επίλυση
διαδικαστικών
υπόχρεους,

θεμάτων,
Διακινητές,

κυρίως

νομικού

κατόχους

περιεχομένου

κάδων,

(Συμβάσεις

παραγωγούς

με

αποβλήτων,

ανακυκλωτές, συλλέκτες).
Η ανωτέρω έγκριση του Συστήματος έληξε τον Ιούλιο του 2010 αλλά
παρέμεινε σε λειτουργία σύμφωνα και με το ΦΕΚ 769/28-4-09, όπου στο
άρθρο 4 αναφέρει ότι «Μέχρι την έκδοση της απόφασης ανανέωσης της
έγκρισης εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση έγκρισης του ΥΠΕΧΩΔΕ». Το
ΣΥΔΕΣΥΣ κατέθεσε εγκαίρως και προ της ημερομηνίας λήξεως της αδείας του,
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, φάκελο προς ανανέωση της αδείας
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λειτουργίας του για την επόμενη 6ετία. Ο εν λόγω φάκελος έλαβε τον υπ.
Αριθμ. Πρωτ. ΓΕΔΣΑΠ 150023/22-04-10.
Την 01-08-2013, δια της υπ αριθμ 1368 αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ,
κοινοποιήθηκε στο ΣΥΔΕΣΥΣ η μη ανανέωση της αδείας λειτουργίας του για
τους λόγους που εμπεριέχονται στο σκεπτικό της εν λόγω αποφάσεως. Το
ΣΥΔΕΣΥΣ προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της προαναφερθείσας απόφασης αιτούμενο
την ακύρωση καθώς και την αναστολή εκτέλεσης αυτής. Το ΣΤΕ εξέδωσε την
υπ αριθμ 477/16-10-2013 προσωρινή διαταγή δια της οποίας ανεστάλη η
εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ. Με αυτά τα
δεδομένα το ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχίζει την νόμιμη λειτουργία του.
Στοιχεία επικοινωνίας
Το Σύστημα εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού 314, τ.κ. 176 73, Καλλιθέα. Τα
δε τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210-3421091 & 210-3421951, fax 2103426622, e-mail info@sydesys.gr, www.sydesys.gr.
Το δε υποκατάστημα που διέθετε στην Βόρεια Ελλάδα, από 1/12/2006, με
έδρα την Θεσσαλονίκη και επί της οδού Μητροπόλεως 57, έκλεισε τον
Σεπτέμβριο του 2016, με απόφαση ΔΣ.
Από τα τέλη του έτους 2007 λειτουργεί η ιστοσελίδα του ΣΥΔΕΣΥΣ
www.sydesys.gr από όπου πολίτες και συνεργάτες μπορούν να αντλήσουν
πληροφορίες σχετικά με τo Σύστημα, το διαχειριζόμενο ρεύμα αποβλήτων και
τις δραστηριότητες του καθώς και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος.
Η ιστοσελίδα του ΣΥΔΕΣΥΣ ανανεώνεται με γνώμονα την φιλικότητα προς τον
χρήστη, αντικαθιστώντας την δια εντύπων συναλλαγή με την ηλεκτρονική,
μειώνοντας την παραγωγή χαρτιού, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο
στην προστασία του περιβάλλοντος και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
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Ειδικότερα στην ιστοσελίδα έχουν δημιουργηθεί πεδία για :
- την απόκτηση κάδων του ΣΥΔΕΣΥΣ όπου ο συνεργάτης μπορεί να
συμπληρώσει τα στοιχεία του
- την πληρότητα του κάδου και την αποκομιδή αυτού
- να αιτηθεί την συνεργασία του με το Σύστημα
- να υποβάλλει τις αντίστοιχες χρηματικές εισφορές
- να καταθέσει τις δικές του υποδείξεις/παρατηρήσεις
Υπεύθυνος επικοινωνίας για παροχή στοιχείων διαχείρισης και οικονομικών
στοιχείων της εταιρείας είναι ο Γενικός Διευθυντής αυτής κ. Μεταξάς
Κωνσταντίνος στα τηλέφωνα 210-3421091 & 3421951
Διαχειριζόμενο ρεύμα αποβλήτων
Το ΣΥΔΕΣΥΣ εφαρμόζει την εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών μολύβδου
– οξέως και νικελίου – καδμίου, των παρακάτω εφαρμογών :


Συσσωρευτές

εκκίνησης

(οχήματα,

μοτοσικλέτες,

αγροτικός

εξοπλισμός, σκάφη θαλάσσης )


Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις
κ.λ.π.)



Συσσωρευτές έλξης (κλάρκ βιομηχανικά, μεταφοράς κ.ά)



Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
UPS κ.ά)



Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου, χρησιμοποιούνται κυρίως, λόγω
της υψηλής τους αντοχής, σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Είδη Μπαταριών
Βάση της ΚΥΑ 41624 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) και της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
της

6ης

Σεπτεμβρίου

2006

και

τυχόν

τροποποιήσεων

αυτών,

οι

συσσωρευτές τους οποίους διαχειρίζεται το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι :
o οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές αυτοκινήτων και οχημάτων
και
o οι ηλεκτρικοί στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας
Ειδικότερα διαχειρίζεται :

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων και οχημάτων, που
χρησιμοποιούνται για


εκκίνηση κινητήρα



φωτισμό



έναυση καυσίμου

ηλεκτρικές στήλες

και συσσωρευτές βιομηχανίας

στις οποίες

περιλαμβάνονται αυτοί που χρησιμοποιούνται




για έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε
-

νοσοκομεία

-

αεροδρόμια

-

γραφεία

σε τραίνα ή αεροσκάφη, σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου, σε
φάρους



για φορητές συσκευές πληρωμής σε καταστήματα και εστιατόρια,
σε συσκευές ανάγνωσης γραμμωτών κωδικών σε καταστήματα



σε επαγγελματικό εξοπλισμό video για δίαυλους
επαγγελματικά studio

Απολογιστική έκθεση «ΣΥΔΕΣΥΣ» έτους 2016

τηλεόρασης,

Σελ. 10/49



σε λυχνίες εργαζομένων σε ορυχεία, σε δύτες προσαρμοσμένα
στα κράνη τους



σε εφεδρικούς συσσωρευτές ηλεκτρικών θυρών για πρόληψη του
αποκλεισμού ή της σύνθλιψης ατόμου



για την τροφοδοσία οργάνων ή διαφόρων τύπων εξοπλισμών
μέτρησης ή εργαλείων



σε συσχετισμό με επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκές
εφαρμογές και άλλες εφαρμογές ανανεώσιμης ενέργειας



σε ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα, αναπηρικές καρέκλες, δίκυκλα,
οχήματα αεροδρομίων κα αυτόματα οχήματα μεταφοράς



κ.λ.π.

Πέρα

αυτού

του

μη

εξαντλητικού

καταλόγου,

το

ΣΥΔΕΣΥΣ

διαχειρίζεται και


όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι
σφραγισμένου τύπου και δεν προορίζονται για μηχανοκίνητα
οχήματα και οι οποίες θεωρούνται βιομηχανικού χαρακτήρα.

Γεωγραφική κάλυψη
Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι ο φορέας που οργανώνει, συντονίζει και προωθεί
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων
και βιομηχανίας, προβάλλοντας σε πανελλαδικό επίπεδο όλες εκείνες
τις ενέργειες που αφορούν την διαδικασία της συλλογής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διάθεσης (ανακύκλωσης) των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου
καδμίου.
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Ειδικότερα τα πεδία δράσης του αφορούν την :
 ενίσχυση

της

κυκλικής

οικονομίας,

αξιοποιώντας

τα

επικίνδυνα απόβλητα των συσσωρευτών καθώς τα μετατρέπει σε
σημαντικούς πόρους, με στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας και του Περιβάλλοντος.
 εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και συμβάλλει
στην αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και αξιοποίησης –
ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.
 ενημέρωση

και

ευαισθητοποίηση

του

κοινού

για

τα

προβλήματα που προκύπτουν από την κακή διαχείριση των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
 παραχώρηση και τοποθέτηση ειδικών κάδων για την
εναπόθεση

των

αποβλήτων

συσσωρευτών

σε

παραγωγούς

αποβλήτων,
 δωρεάν συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών από τα σημεία
παραγωγής τους σε απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους
προορισμούς,
 παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος σε
αδειοδοτημένες & συμβεβλημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης
στον εθνικό χώρο,
 αποστολή των αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου καδμίου
σε εργοστάσια του εξωτερικού για ανακύκλωση,
 συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω διαδικασιών
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συλλογή των χρησιμοποιημένων
μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
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Έως σήμερα το ΣΥΔΕΣΥΣ βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία
με 5.209 περίπου σημεία παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών
πανελλαδικά, εκ των οποίων τα 610 αφορούν την ιδιαίτερη ευαίσθητη
περιβαλλοντικά νησιωτική χώρα.
Μετοχική σύνθεση
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 91.980 ευρώ, με
την συμμετοχή 70 μετόχων.
Στα πλαίσια της νομοθεσίας και τους σκοπούς του ΣΥΔΕΣΥΣ, το
Σύστημα

λειτουργεί

ως

μη

κερδοσκοπική

εταιρεία

και

δεν

προβλέπεται η διανομή κερδών προς τους μετόχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συστήματος αποτελείται από 7 μέλη τα
οποία προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους για τους σκοπούς της
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων &
βιομηχανίας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτελείται
από τους κ.κ. :
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3

ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4

ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ

ΑΘΗΝΑ
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5

ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ

6

ΚΟΥΡΕΜΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

7

ΜΕΧΑΝΕΤΖΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Οργανωτική Δομή ΣΣΕΔ
H

οργανωτική

δομή

του

Συστήματος

παρουσιάζεται

στο

κάτωθι

οργανόγραμμα

Εσωτερικός Κανονισμός
Το ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του.
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων ΣΥΔΕΣΥΣ

Ειδικότερα για το 2016 η εν λόγω συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων
του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ είναι άμεσα συνυφασμένη, όπως ήδη έχουμε αποτυπώσει και
σε προηγούμενες απολογιστικές, με τις υποδείξεις και του εποπτεύοντος
Οργανισμού (ΕΟΑΝ).
Το πρόγραμμά μας για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των
επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών κατά το έτος 2016 περιελάμβανε :
-

ανανεώσεις συνεργασιών με παραγωγούς αποβλήτων,

-

ένταξη νέων υπόχρεων / κατασκευαστών συσσωρευτών και

-

ενημερώσεις σε ΟΤΑ & Περιφέρειες

με στόχο την δημιουργία πλήρης ενημέρωσης αναφορικά με την εναλλακτική
διαχείριση των συσσωρευτών καθώς και άλλων ρευμάτων προκειμένου την
αυξημένη συμμετοχή τους, για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
Επιπλέον το ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε σε ημερίδες συνδικαλιστικών φορέων για την
διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ομιλιών
και διάθεσης ενημερωτικών φυλλαδίων με αποκλειστικό στόχο την ενημέρωσηευαισθητοποίηση του κοινού / επιχειρήσεων / οργανισμών και με μοναδικό
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ σε μια περεταίρω προσπάθεια να οδηγηθεί στην εναλλακτική
διαχείριση όλο και μεγαλύτερη ποσότητα συσσωρευτών, συνέχισε την συνδρομή
στην εθνική προσπάθεια για επίτευξη των κοινοτικών στόχων και το 2016, με
συλλογή με ίδια μέσα.
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Παράλληλα ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία, βάση της αρχής της
εγγύτητας, της δυναμικότητας, της εμβέλειας και της ταχύτητας απόκρισης των
εμπλεκομένων, βοήθησε αδειοδοτημένους συλλέκτες γνωρίζοντας τους σημεία
παραγωγής αποβλήτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση κατά 18%
των συλλεχθέντων ποσοτήτων με ίδια μέσα, έναντι του 2015.
Κατά το έτος 2016 είναι φανερές οι ενέργειες προς βελτιστοποίηση του
λειτουργικού αποτελέσματος του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ με έμπρακτα αποτελέσματα τα
οποία και θα αρχίσουν να εμφανίζονται τόσο στις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσης όσο και στον ισολογισμό του εντός του 2017.
Ειδικότερα επετεύχθησαν τα κάτωθι :
 Εξισορρόπηση της μεταβατικής κατάστασης στην οποία βρέθηκε
 Παρεμβάσεις – προτάσεις μέσω συμβεβλημένων ανακυκλωτών και
συλλεκτών ως απόρροια συνεχούς διαλόγου προς ενίσχυση της εναλλακτικής
διαχείρισης (Συν. 5 : κοινή επιστολή ΣΥΔΕΣΥΣ - Συλλεκτών – Ανακυκλωτών
που προσεγγίζουν μεγάλο τμήμα της διακινούμενης ποσότητας αποβλήτων
συσσωρευτών)
 Αύξηση ποσοτήτων που οδηγήθηκαν στην εναλλακτική διαχείριση ως
ακολούθως :
1. Αύξηση κατά 227 % στη διαχείριση των συσσωρευτών νικελίου
– καδμίου, έναντι του προηγούμενου έτους. Θα πρέπει να τονιστεί πως
το συγκεκριμένο απόβλητο έχει δυσανάλογο διαχειριστικό κόστος έναντι
των εισφορών των υπόχρεων που αποδίδεται στο Σύστημα.
Απολογιστική έκθεση «ΣΥΔΕΣΥΣ» έτους 2016
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2. Αύξηση κατά 167 % στη διαχείριση των συσσωρευτών μολύβδου
οξέως, έναντι του προηγούμενου έτους
3. Αύξηση κατά 177 % των ποσοτήτων των συσσωρευτών μολύβδου
οξέως,

που

οδηγήθηκαν

προηγούμενου έτους.
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3. Συμβεβλημένοι παραγωγοί – Διαχειριστές αποβλήτων

Υπόχρεοι παραγωγοί
Οι υπόχρεοι παραγωγοί του ΣΥΔΕΣΥΣ

είναι επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν

συσσωρευτές, είτε ως ανταλλακτικά είτε σε αντίστοιχο εξοπλισμό, είτε και
κατασκευάζουν συσσωρευτές.
Για το έτος 2016 και ειδικότερα στις 31/12/2016 οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι
ανέρχονταν στις 108 επιχειρήσεις. Για δε το σύνολο όλων των υπόχρεων το
ΣΥΔΕΣΥΣ τηρεί μητρώο εμπορικών σημάτων το οποίο ανανεώνεται συνεχώς,
σύμφωνα βεβαίως με τις δηλώσεις των υπόχρεων.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει επισημάνει τα θέματα της μη ένταξης υπόχρεων παραγωγών,
της εισφοροδιαφυγής, της παράνομης διακίνησης και διαχείρισης κ.α με
αντίστοιχες προτάσεις αντιμετώπισής τους. Παραμένουμε στην διάθεση του
ΕΟΑΝ

για

την

ανάληψη

κοινών

δράσεων

προς

αντιμετώπιση

στρεβλώσεων που υφίστανται, προς την προώθηση νόμιμων και
ενδεδειγμένων λύσεων διαχείρισης.
Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι η εφαρμογή του ΕΜΠΑ αποτελεί χρήσιμο
«εργαλείο» για την πάταξη αυτών των φαινομένων και το ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει
αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο :
 την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες συμβεβλημένες
επιχειρήσεις
 την δημιουργία ισχυρής τάσης προς μίμηση από άλλους υπόχρεους
 την ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμό της εισφοροδιαφυγής τόσο στην
καταβολή του ΦΠΑ όσο και του φόρου εισοδήματος από τις υπόχρεες
εταιρείες
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 την αύξηση των αντίστοιχων εσόδων προς τον ΕΟΑΝ
Ποσότητες Συσσωρευτών
Οι ποσότητες νέων συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην αγορά ως
συσσωρευτές πρώτης τοποθέτησης και ως συσσωρευτές αντικατάστασης,
κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα και με τις
δηλώσεις των υπόχρεων – συμβεβλημένων με το ΣΥΔΕΣΥΣ
ανέρχονται σε 425.657 τεμάχια.
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4. Δίκτυο Συλλογής – Μεταφοράς – Αποθήκευσης

Εμβέλεια δράσης ΣΥΔΕΣΥΣ
Το Σύστημα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια με ιδιαίτερη
και σημαντική παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα.
Το ΣΣΕΔ αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της
ασφάλειας και της υγιεινής των καταναλωτών, στην προστασία της
ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και
στην προστασία των δικαιωμάτων του βιομηχανικού και εμπορικού
απορρήτου.
Το

ΣΣΕΔ

ΣΥΔΕΣΥΣ

διαθέτει

τους

παρακάτω

τύπους

συμβάσεων

συνεργασίας, όπως ήδη σας έχουν κατατεθεί, με τις εμπλεκόμενες
επιχειρήσεις στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.
 Παραγωγού αποβλήτων
 Υπόχρεου εισαγωγέα
 Συλλέκτη αποβλήτων συσσωρευτών
 Αποθηκευτικού χώρου αποβλήτων συσσωρευτών
 Εγκατάσταση ανακύκλωσης
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ πλέον πραγματοποιεί τις εργασίες συλλογής αποβλήτων
συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου οξέος και νικελίου
καδμίου μέσω συνεργασιών με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής.
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Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ δεν ανακυκλώνει με ίδια μέσα το απόβλητο των
συσσωρευτών καθότι δεν διαθέτει μονάδα ανακύκλωσης. Στο σημείο αυτό
θα θέλαμε να τονισθεί ότι, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ είναι το Σύστημα που
διατηρεί τον καθαρά οργανωτικό και καταγραφικό του ρόλο και
υποβοηθά και μόνο την διαδικασία της συλλογής όπου αυτή
κρίνεται

απαραίτητη

(απομακρυσμένες,

νησιωτικές

και

δυσπρόσιτες περιοχές).
Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως γίνεται σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η δε ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου – καδμίου,
εξαιτίας έλλειψης αντίστοιχης μονάδας επεξεργασίας στην χώρα, γίνεται σε
κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού.
Ειδικότερα για το έτος 2016 πραγματοποιήθηκε εξαγωγή αποβλήτων
συσσωρευτών

νικελίου

καδμίου

36.244

κιλών.

Η

εξαγωγή

πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Envirochem Ελλάς Α.Ε. προς την
εγκατάσταση της εταιρείας SNAM France Viviez στην Γαλλία.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΣΥΔΕΣΥΣ, το μοναδικό έως το 2014 που
είχε αδειοδότηση για συσσωρευτές Ni- Cd, διαχειρίσθηκε 352 τόνους
αποβλήτων από την έναρξη λειτουργίας του έως και το έτος 2015, με
κόστος 300.000 € περίπου.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ δηλαδή χρηματοδότησε την ανακύκλωση ενός μη
εμπορικού αποβλήτου καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων ετών.
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Σημεία Συλλογής
Η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση αξιοποίηση ή
και τελική διάθεση αποβλήτων συσσωρευτών πραγματοποιείται με κάθε
ενδεδειγμένο μέσο, ιδίως από περιοχές όπου δεν υπάρχει επιχειρηματική
δραστηριότητα νόμιμων συνεργατών του συστήματος.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι :
-

είμαστε αποδέκτες αιτημάτων από αρκετά σημεία παραγωγής
αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο, βάση των οποίων μας
αναφέρουν ότι ενώ έχουν προβεί σε επικοινωνία με επιχειρήσεις
συλλογής, εκείνες καθυστέρησαν και σε κάποιες δεν προέβησαν στην
αποκομιδή των αποβλήτων τους.

-

παραγωγοί αποβλήτων επιθυμούν να παραδίδουν τα απόβλητά τους
αποκλειστικά στο ΣΥΔΕΣΥΣ και παρά την επίμονη προτροπή του ΣΣΕΔ
για συνεργασία με αδειοδοτημενες επιχειρήσεις συλλογής, εκείνοι
εμμένουν στην επιλογή τους αυτή λόγω της άριστης συνεργασίας
τους, της φερεγγυότητας, της αξιοπιστίας, της υπευθυνότητας

και

της συνολικής δυνατότητας που παρέχεται από το ΣΣΕΔ στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους
-

έχουμε γίνει αποδέκτες πλήθους παραπόνων, από τα σημεία
παραγωγής αποβλήτων, σύμφωνα με τα οποία γίνονται αποδέκτες
επανειλημμένων ενοχλήσεων και αφόρητων πιέσεων από διάφορες
εταιρείες συλλογής στα πλαίσια του ανεξέλεγκτου οικονομικού
ανταγωνισμού.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥΔΕΣΥΣ» έτους 2016

Σελ. 22/49

-

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε πως θα εντείνουμε τις
ενέργειες μας ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των
αδειοδοτημένων συλλεκτών προς την κατεύθυνση της γρηγορότερης
και εντονότερης αποκομιδής των αποβλήτων. Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ
θα βρίσκεται πάντα αρωγός στην προσπάθεια εκείνων των
συλλεκτών, που στόχο

έχουν

την

περαιτέρω

συλλογή

αποβλήτων από απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ υποβοηθά το έργο των αδειοδοτημένων
εταιρειών

συλλογής, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του

ιδιωτικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος εκεί όπου αυτό
εμφανίζεται περιορισμένο, μια που στόχος του παραμένει η
αύξηση

των

συλλεγομένων

Επικράτεια.
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Τα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών που δραστηριοποιείται το Σύστημα, αποτυπώνοντας στον κάτωθι
πίνακα :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2006

2011

2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

319

405

442

506

464

451

393

378

435

362

364

ΑΤΤΙΚΗΣ

2063

2268

2440

2573

2664

2624

2839

2134

2633

2127

2155

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

146

158

172

193

176

163

161

165

153

167

169

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

170

158

179

210

256

219

200

139

162

140

145

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

190

183

217

311

302

257

267

199

263

200

201

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

177

113

126

162

160

158

142

89

107

87

89

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

301

304

333

433

428

432

365

329

357

328

328

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

78

91

92

100

99

101

117

70

78

71

72

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

812

875

919

1069

1120

1061

1112

800

1018

811

825

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

182

150

181

187

177

166

146

136

159

137

137

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

60

88

120

130

180

202

220

229

260

227

232

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

304

281

306

323

318

308

342

260

271

254

258

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

269

249

273

353

346

303

328

236

267

235

234

6445

6632 5164 6163 5146

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛA
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Δίκτυο Συμβεβλημένων & καταγεγραμμένων Σημείων
Συλλογής τελευταίας Τριετίας

Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ με γνώμονα την Προστασία του Περιβάλλοντος και
την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών επιδιώκει την αύξηση των
συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων τα επόμενα έτη ώστε να
μετατρέψει την δυναμική συμμετοχής στο ΣΣΕΔ σε πράξεις και θετικά
αποτελέσματα για το Περιβάλλον.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ένα άτομο του Δικτύου μας

σε

εβδομαδιαία βάση και με αριθμό επαφών ανά ημέρα, δέκα με
δεκαπέντε,

προάγει

αποβλήτων

συσσωρευτών, επιλύει

αποβλήτων,

θέματα

της

πραγματοποιώντας

εναλλακτικής

διαχείρισης

ζητήματα των

επισκέψεις

των

παραγωγών

αρχομένης

από

το

λεκανοπέδιο Αττικής και έχοντας έως στόχο την Πανελλαδική κάλυψη
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παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία για την καλύτερη εφαρμογή του
Θεσμικού πλαισίου.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των
αποβλήτων συσσωρευτών και με σκοπό την παροχή δυνατότητας
συμμετοχής στην εναλλακτική διαχείριση

όλων των εμπλεκομένων

επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της έδρας και της περιοχής στην οποία
βρίσκονται έχει επικοινωνήσει τους στόχους και της υποχρεώσεις της
ανακύκλωσης σε Πανελλαδικό επίπεδο.
Εξοπλισμός συλλογής και μεταφοράς
Το ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.
συλλογή

και

χρησιμοποιεί πλέον δύο (2) οχήματα για την

μεταφορά

των

κιβωτίων

προσωρινής

αποθήκευσης

αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως, και των συσσωρευτών
νικελίου – καδμίου από τα σημεία πρωτογενούς συγκέντρωσης, στις
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή στα σημεία δευτερογενούς προσωρινής
αποθήκευσης.
Τα οχήματα συλλογής είναι ιδιόκτητα και χρησιμοποιούνται στην
συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου
καδμίου.
Τα οχήματα χρησιμοποιούνται για την συλλογή ποσοτήτων αποβλήτων
συσσωρευτών μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου σύμφωνα με τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά τους.
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Για την υλοποίηση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης το
ΣΥΔΕΣΥΣ

διαθέτει

και

χρησιμοποιεί

παλετοφόρα

–

ζυγιστικά

βιομηχανικού τύπου που διαθέτουν σύστημα υδραυλικής ανύψωσης,
καθώς επίσης και ανυψωτικά κλάρκ .

Να σημειωθεί ότι το ΣΣΕΔ έχοντας ως πρωταρχικό του στόχο την
προώθηση

της

ορθής

εναλλακτικής

διαχείρισης

των

αποβλήτων

συσσωρευτών διέθεσε κάδους πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης
σε αδειοδοτημενες εταιρείες συλλογής, ανακύκλωσης και αποθήκευσης
των εν λόγω αποβλήτων υποστηρίζοντας την εφαρμογή όλων των
σχετικών διατάξεων της Νομοθεσίας περί διαχείρισης επικινδύνων
φορτίων.
Επιπλέον και με την συμβολή του ΣΥΔΕΣΥΣ δημιουργήθηκε η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την πρωτογενή προσωρινή
αποθήκευση του συνόλου των παραγωγών αποβλήτων συσσωρευτών
σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
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Κάδοι

πρωτογενούς

προσωρινής

αποθήκευσης

επικινδύνων

αποβλήτων συσσωρευτών
Το ΣΥΔΕΣΥΣ για την επίτευξη της σύννομης εναλλακτικής διαχείρισης
των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας έχει προβεί
στην απόκτηση κάδων, των κάτωθι ειδικών προδιαγραφών, τους
οποίες έχει διανείμει σε παραγωγούς αποβλήτων.
Οι κάδοι διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά κατασκευής καθώς και τις
εγγυήσεις ανθεκτικότητας χρήσης.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥΔΕΣΥΣ» έτους 2016

Σελ. 28/49

5. Ενέργειες επικοινωνίας / πιστοποιήσεις

Η επικοινωνία συνιστά για το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, εκ της συστάσεώς του έως
και σήμερα, μία βασική αξιακή προτεραιότητα.
Ειδικότερα οι ενέργειες επικοινωνίας / πιστοποιήσεις του ΣΥΔΕΣΥΣ
περιγράφονται ως κάτωθι :
 Επιτυχής 2η επιτήρηση της κατοχής διπλής πιστοποίησης κατά
τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001 : 2004 της ΣΥΔΕΣΥΣ
ΑΕ
Πιστοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η
Εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της, σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 14001 : 2004 από το Φορέα Πιστοποίησης LETRINA S.A
Το ΣΥΔΕΣΥΣ, το πρώτο αδειοδοτημένο Σύστημα από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ
για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών Μολύβδου-οξέως
και Νικελίου-καδμίου, αναφέρει την πιστοποίησή του ως προς τα
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
9001:2008 και ISO 14001:2004.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, που επιβεβαιώνει την
αξιοπιστία και το κύρος του ΣΥΔΕΣΥΣ ως προς τη εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας αλλά
και τη συστηματική δουλειά που έχει γίνει, τόσο από τους
εργαζομένους, όσο και από τη Διοίκηση του Συστήματος, για τη
διαχείριση της ποιότητας, τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων
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υπηρεσιών αλλά και την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
συμβάλλοντας στην προστασία του Περιβάλλοντος και κατ΄επέκταση
της ανθρώπινης υγείας.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ πλέον υλοποιεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης
Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 και το
ολοκληρώνει με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2008, ως ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και
Περιβάλλοντος.
Ως ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχώς παρακολουθούμε και βελτιώνουμε το σύστημά
μας με τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων περιβάλλοντος και τον
συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους, για πλήρη έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που άπτονται της λειτουργίας
μας.
Η οργάνωση της διαχείριση των πόρων του Συστήματος σε κάθε
επίπεδο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τουs όρους των προτύπων ISO
9001 :2008 και ISO 14001:2004, θα οδηγήσει στην συνεχή Βελτίωση
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
Σταθερή δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων στο ΣΥΔΕΣΥΣ
αποτελεί η επίτευξη των σκοπών του Συστήματος, μέσα από τον
σχεδιασμό, την διαχείριση και την υλοποίηση των στόχων του με το
ήδη εφαρμοζόμενο και καθορισμένο σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης,
παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων του.
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 Συμμετοχή για την εγγραφή των υπόχρεων – συμβεβλημένων με
το ΣΥΔΕΣΥΣ στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)
Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την
οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί
(εισαγωγείς – κατασκευαστές)

συσσωρευτών οχημάτων και

βιομηχανίας.
Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για
τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Σε αυτή την κατεύθυνση το ΣΥΔΕΣΥΣ, σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ,
ενημέρωσε όλους τους συμβεβλημένους παραγωγούς του, για την
εν λόγω υποχρέωσή τους.
Εντέλει με την συνδρομή του ΣΥΔΕΣΥΣ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η
διαδικασία υποβολής των ετήσιων εκθέσεων για το έτος 2016 από
το

94%

των

υπόχρεων

–

εισαγωγέων

συσσωρευτών

συμβεβλημένων με το Σύστημα.
 Διατήρηση και ανανέωση διαδικτυακού χώρου
Το ΣΥΔΕΔΥΣ διαθέτει ιστοσελίδα (www.sydesys.gr) με σκοπό την
πλήρη κάλυψη των αναγκών στην διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ
του Συστήματος και όλων των ενδιαφερόμενων.
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Επίσης έχει αναπτυχθεί εφαρμογή για τη αποστολή των χρηματικών
εισφορών μέσω της ιστοσελίδας μας έτσι ώστε να επιτευχθεί η
γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων.
Εχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως όλοι οι υπόχρεοι με τον
αποκλειστικό και προσωπικό κωδικό τους πρόσβασης για την
τρίμηνη

ηλεκτρονική

αποστολή

των

χρηματικών

εισφορών,

εξοικονομώντας κόστος και κερδίζοντας χρόνο.
Η ιστοσελίδας έχει ως γνώμονα αφενός μεν την βελτιστοποίηση του
δικτυακού τόπου και αφετέρου την φιλικότητα προς τον χρήση
/επισκέπτη.
Στο site έχουν δημιουργηθεί καρτέλες ανά κατηγορία παραγωγού
και έχουν καταχωρηθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την
κείμενη

νομοθεσία, το μοντέλο συνεργασίας και την ένταξη της

επιχείρησης στο ΣΣΕΔ.

Η ιστοσελίδα του Συστήματος ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα για μεταβολές επί των ανωτέρω καθώς επίσης και για
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όλες τις δράσεις του. Επίσης υπάρχει και αντίστοιχη δικτύωση με το
Facebook και το twitter.

Με γνώμονα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της
ιστοσελίδα μας, το ΣΥΔΕΣΥΣ θα προβεί στον ολικό επανασχεδιασμό
του εντός του πρώτου 6μήνου του 2017.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥΔΕΣΥΣ» έτους 2016

Σελ. 35/49

 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΟΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με την τεχνογνωσία άλλα και την υποδομή των 13 και πλέον
χρόνων

λειτουργίας,

το

ΣΣΕΔ

ΣΥΔΕΣΥΣ

διάμεσου

του

πληροφοριακού του συστήματος συνδράμει στο έργο του ΕΟΑΝ για
την παροχή πληροφοριών σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, με
στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης για την επίτευξη
των εθνικών στόχων.
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Απέστειλε το σήμα συνεργασίας σε παραγωγούς απόβλητων οι
οποίοι συμμετέχουν στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συσσωρευτών.
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6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Καθ’ όλο το έτος : Δημιουργία, συμπλήρωση και αξιολόγηση
ερωτηματολογίων

Το ΣΥΔΕΣΥΣ κατά το έτος 2016 δημιούργησε και καθιέρωσε τη χρήση
ερωτηματολογίου. Θεωρήσαμε σκόπιμο την δημιουργία

και χρήση του

λόγω των περισσοτέρων πλεονεκτημάτων που έχει από την πιλοτική
τηλεφωνική επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.
Το μοντέλο δημιουργίας του ερωτηματολογίου βασίσθηκε πάνω τις
μελέτες των Α. Parasuraman, V. A. Zeithaml & L. Berry πάνω στη μέτρηση
της προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσιών μιας επιχείρησης.
Εξετάζει της 5 παραμέτρους (βάσει των οποίων γίνεται και η επιλογήδιαχωρισμός των ερωτήσεων) που φαίνεται να επηρεάζουν την
όλων μας στην ποιότητα των λαμβανομένων υπηρεσιών
- παρουσία (φυσική, εξοπλισμού, κά)
- Ταχύτητα εξυπηρέτησης
- Αξιοπιστία
- ασφάλεια
- ενσυναίσθηση
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Καθ όλο το έτος : Ενημέρωση door to door

Πρωτοποριακή εκστρατεία πόρτα-πόρτα (door to door), σε πάνω από 400
επιχειρήσεις επισκευής οχημάτων ξεκίνησε το ΣΥΔΕΣΥΣ με αφετηρία το
λεκανοπέδιο της Αττικής.
Κύριος στόχος της εκστρατείας του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι η διαρκή και συνεχή
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκευαστών σε θέματα αστικής
συμπεριφοράς, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η ενεργός
συμμετοχή

τους

στην

εναλλακτική

συσσωρευτών.
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Ιανουάριος 2016 : Επανασχεδιασμός διαφημιστικού εντύπου
Συστήματος
Επανασχεδιάσθηκε το πληροφοριακό έντυπο του ΣΥΔΕΣΥΣ το οποίο δεν
είναι διαφημιστικό αλλά κοινωνικό έντυπο.
Το νέο έντυπο ενημερώνει και απαντά στις ανάγκες του καταναλωτή. Είναι
σε μέγεθος Α3, το οποίο διπλωμένο στη μέση είναι Α4.
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Μάιος 2016 : Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης της ΔΕΘ.
Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που
διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 12-14 Μαΐου, στα πλαίσια
δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των δημοτών της
Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ κ. Λουκάς Χριστοδούλου, ήταν ομιλητής
στην Ημερίδα με θέμα: «Ειδικά ρεύματα Ανακύκλωσης», που
πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo του Φεστιβάλ. Από το περίπτερο του
ΣΥΔΕΣΥΣ

ενημερώθηκε

περιβαλλοντικές

πλήθος

επιπτώσεις

της

κόσμου

αφενός

ανεξέλεγκτης

μεν

για

διάθεσης

τις
των

επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών και αφετέρου για την συμβολή
όλων μας στην εναλλακτική διαχείριση τους.
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Μαΐος 2016 : Απορρύπανση λιμένων Νάουσας και Παροικιάς,
Πάρος 27-28/5/16
Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου, το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο, την ομάδα διάσωσης Πάρου, το Λιμεναρχείο Πάρου και τοπικούς
δύτες, στις 27 και 28 Μάιου, συντόνισε τη δράση απορρύπανσης των
λιμένων σε Νάουσα και Παροικιά στην Πάρο, με αφορμή της Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο του καθαρισμού πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, των επαγγελματιών και τοπικών παραγόντων
σε θέματα ανακύκλωσης και στην επικινδυνότητα των αποβλήτων, ειδικά
των συσσωρευτών, με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.
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Ιούνιος 2016 : Καθαρισμός Λιμένα Τήνου 11 Ιουνίου 2016
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απορρύπανσης του
λιμανιού της Τήνου στις 11 Ιουνίου, μια πρωτοβουλία του
Συστήματος
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Συσσωρευτών
ΣΥΔΕΣΥΣ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική
Οργάνωση «Υδροναύτες», με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες
δύτες, μαζί με το κέντρο κατάδυσης του κ. Κώστα Θωκταρίδη.
Σημαντική ήταν η υποστήριξη του Δήμου Τήνου και του Δημάρχου κ.
Σίμου Ορφανού, του Λιμενικού Ταμείο Τήνου – Άνδρου, του
Λιμεναρχείου Τήνου, καθώς και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης της Τήνου για την Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον
ΚΟΙΝΣΕΠ «Καλλονή-Κελλιά».
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Ιούλιος 2016 : Χορηγία συνεδρίου

με θέμα

«Πρόληψη στην

Υγεία με πρωταγωνιστές του Δήμους, Υγιείς και Ανθεκτικές
Κοινότητες» Μήλος 8-9/7/2016

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ευρύτερη διάδοση και προώθηση του
μηνύματος της πρόληψης για τη ποιοτική διατήρηση της υγείας των
δημοτών, ώστε αυτή να καταστεί καθημερινή πρακτική σε όλες τις πτυχές
της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, καθώς και η ανάδειξη και υιοθέτηση νέων
προτάσεων στον σχεδιασμό τοπικών πολιτικών για την υγεία σύμφωνα με
τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ειδικότερα στο στρογγυλό τραπέζι, όπου το ΣΥΔΕΣΥΣ ήτο χορηγός, που
διεξήχθη

από την ΚΕΔΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Χωροταξίας,

Υποδομών και Περιβάλλοντος, με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με θέμα «Περιβάλλον – Υγεία», συζητήθηκαν οι βασικές επιπτώσεις
(θετικές ή αποθετικές) παραμέτρων του περιβάλλοντος πάνω στην υγεία
του πληθυσμού.
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Σεπτέμβριος

2016

:

Συμμετοχή

στη

32η

Έκθεση

Δυτικής

Μακεδονίας
To ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε στην 32η

Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, που

διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο & το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, από
τις 21 έως 26 Σεπτεμβρίου 2016, στα Κοίλα Κοζάνης.
Δεδομένου ότι συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και το
εξωτερικό ενώ οι επισκέπτες της είναι κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία και
τους όμορους Νομούς της Περιφέρειας (Ιωάννινα, Ημαθία, Πέλλα, Πιερία
αλλά από τη Θεσσαλονίκη), το ΣΥΔΕΣΥΣ ήτο παρών και ενημέρωνε με
παράλληλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
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Οκτώβριος 2016 : Συμμετοχή σε ημερίδα Ανακύκλωσης Δήμου
Πάρου
Το ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε το Σαββάτο 22 Οκτωβρίου 2016 σε ημερίδα
ανακύκλωσης στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2016 ως έτος ανακύκλωσης
για το δήμο Πάρου.
Διοργανωτές της επιτυχημένης ημερίδας ήταν ο δήμος Πάρου, ο
ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΑ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ η όλη διοργάνωση
ήταν υπό την αιγίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
Παρίστατο το σύνολο των Σ.Ε.Δ. με αντίστοιχες τοποθετήσεις εκ μέρους
των εκπροσώπων τους. Το ΣΥΔΕΣΥΣ δεσμεύθηκε ότι θα επεκτείνει την
κοινωνική

προσφορά

του

στο

νησί

και

ιδιαίτερα

στον

τομέα

ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σχετικά με την ανακύκλωση και την
προστασία του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα.
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Νοέμβριος

2016

:

Συμμετοχή

στην

Ημερίδα

με

θέμα

"Διαβούλευση για την Ανακύκλωση – Εναλλακτική Διαχείριση
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων"
Το ΣΥΔΕΣΥΣ , την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 συμμετείχε στην Ημερίδα
με θέμα "Διαβούλευση για την Ανακύκλωση – Εναλλακτική Διαχείριση

Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων", υπό την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο
ενός οργανωμένου διαλόγου επιδιώκοντας μια θετική κατάληξη στο θέμα
της τροποποίησης του Ν. 2939/01, όπου το ΣΥΔΕΣΥΣ κατέθεσε και
ανάρτησε στην διαβούλευση τις προτάσεις του.
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7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Βασικός σκοπός του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών
«ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε» όπως και των αντίστοιχων ομοειδών Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι, η οργάνωση και o συντονισμός των
διαδικασιών συλλογής και εν γένει διαχείρισης του επικίνδυνου τοξικού
αποβλήτου των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως και
νικελίου-καδμίου, δηλαδή των εργασιών της συλλογής, μεταφοράς,
αποθήκευσης και τελικής διάθεσης.
Σε αυτό το σημείο σας αναφέρουμε ότι το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ διαθέτει άδεια
συλλογής συσσωρευτών νικελίου – καδμίου και συμβάλλει καθοριστικά στη
συλλογή του τούτο διότι, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον - δηλαδή
κέρδος- για τους ιδιώτες συλλέκτες από το απόβλητο συσσωρευτών
νικελίου – καδμίου αλλά κυρίως προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις
των εισαγωγέων αυτού του ρεύματος.
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8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί με την υπ. αριθμ. 477/2013 προσωρινή διαταγή
του ΣτΕ.

Η αρωγή του ΕΟΑΝ

στην περεταίρω εύρυθμη λειτουργία του

Συστήματος καθίσταται παραπάνω από αναγκαία μια που κοινός στόχος τόσο του
Συστήματος όσο και της εποπτεύουσας αρχής του είναι η επίτευξη της συλλογής
του δυνατόν μεγαλύτερου όγκου αποβλήτων, για ένα καθαρότερο περιβάλλον.
Γενικά σημαντικός συντελεστής προβλημάτων στην επίτευξη των στόχων της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών είναι η ύπαρξη
επιχειρήσεων συλλογής και αγοράς παλαιού υλικού μεταλλικών και μη μεταλλικών
προϊόντων (scrap), οι οποίες δημιουργούν και αγοράζουν από άτυπα δίκτυα
συλλογής παλαιών συσσωρευτών και ακολούθως τους διαθέτουν απευθείας είτε
στα αδειοδοτημένα είτε στα μη αδειοτημένα εργοστάσια ανακύκλωσης, με
αποτέλεσμα :


Την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας



Τον αθέμιτο ανταγωνισμό



Την έμπρακτη αμφισβήτηση της λειτουργίας των ΣΣΕΔ και την αδυναμία
αποτύπωσης των ποσοτήτων και κατ επέκταση την επίτευξη του εθνικού
στόχου



Την

λειτουργία

παράλληλων

άτυπων

δικτύων

συλλογής

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, μέσω πλανόδιων συλλεκτών οι οποίοι
συλλέγουν από τους κάδους και τις διακινούν με κάθε παράβαση της
σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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Γενική παραδοχή είναι ότι διακινείται μεγάλος αριθμός συσσωρευτών χωρίς
νόμιμα παραστατικά, με συνέπεια τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των υπόχρεων
καταβολής της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς επιχειρήσεων που είναι
συνεπείς ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, την απώλεια εισόδων
και την άρνηση των επιχειρήσεων πώλησης και αντικατάστασης για την τήρηση
του βιβλίου διακίνησης συσσωρευτών.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ επαναλαμβάνει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα
δίπλα στον εποπτεύοντα φορέα, προτείνοντας λύσεις προς την
κατεύθυνση της ορθότερης διαχείρισης των αποβλήτων και έτοιμο να
εφαρμόσει τις οδηγίες του, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στο
χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης.
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