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1. Γενικές Πληροφορίες
1.1 Ίδρυση
Η εταιρεία ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών
Ανώνυµη Εταιρεία, µε το διακριτικό τίτλο ΣΥ∆ΕΣΥΣ

Α.Ε, ιδρύθηκε την

14/3/2004 (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 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 91.980 ευρώ, µε την
συµµετοχή 71 µετόχων.

Το ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. Α.Ε. έλαβε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την υπ’
αριθµόν 106158 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04)
για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Η ανωτέρω έγκριση του Συστήµατος έληξε τον Ιούλιο του 2010 αλλά
παραµένει 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 ΥΠΕΧΩ∆Ε».

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ έχει καταθέσει εγκαίρως και προ της ηµεροµηνίας λήξεως της
αδείας του, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία, φάκελο προς ανανέωση
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της αδείας λειτουργίας του για την επόµενη 6ετία. Ο εν λόγω φάκελος
έλαβε τον υπ. Αριθµ. Πρωτ. ΓΕ∆ΣΑΠ 150023/22-04-10.

Το Σύστηµα ξεκίνησε ουσιαστικά την λειτουργία του την 1/11/2004,
ηµεροµηνία υπολογισµού της χρηµατικής εισφοράς των υπόχρεων, την
περίοδο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου την ανάλωσε για την προετοιµασία της
έναρξης λειτουργίας του και την επίλυση διαδικαστικών θεµάτων, κυρίως
νοµικού περιεχοµένου (Συµβάσεις µε υπόχρεους, ∆ιακινητές, κατόχους
κάδων, παραγωγούς αποβλήτων, ανακυκλωτές, συλλέκτες).

Αντικείµενο εργασίας αποτελεί η εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών
µολύβδου – οξέως, 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.

Είδη Μπαταριών
Βάση της

ΚΥΑ 41624 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) και της οδηγίας

2006/66/ΕΚ της 6ης Σεπτεµβρίου 2006, οι συσσωρευτές τους οποίους
διαχειρίζεται το ΣΥ∆ΕΣΥΣ είναι :
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o οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές αυτοκινήτων και οχηµάτων
και
o οι ηλεκτρικοί στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων και οχηµάτων,
που χρησιµοποιούνται για
1.1
1.2
1.3

ηλεκτρικών

εκκίνηση κινητήρα
φωτισµό
έναυση καυσίµου

στηλών

και

συσσωρευτών

βιοµηχανίας

που

περιλαµβάνονται αυτοί που χρησιµοποιούνται
2.1

για έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
σε

2.2

•

νοσοκοµεία

•

αεροδρόµια

•

γραφεία

σε τραίνα ή αεροσκάφη, σε

εξέδρες άντλησης

πετρελαίου, σε φάρους
2.3

για φορητές συσκευές πληρωµής σε καταστήµατα και
εστιατόρια,

σε

συσκευές

ανάγνωσης

γραµµωτών

κωδικών σε καταστήµατα
2.4

σε επαγγελµατικό εξοπλισµό video για δίαυλους
τηλεόρασης, επαγγελµατικά studio

2.5

σε

λυχνίες

εργαζοµένων

σε

ορυχεία,

σε

δύτες

προσαρµοσµένα στα κράνη τους
2.6

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

2.7

για την τροφοδοσία οργάνων ή διαφόρων τύπων
εξοπλισµών µέτρησης ή εργαλείων
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σε συσχετισµό µε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες,
φωτοβολταϊκές

εφαρµογές

και

άλλες

εφαρµογές

ανανεώσιµης ενέργειας
2.9 σε ηλεκτρικά επιβατικά οχήµατα, αναπηρικές καρέκλες,
δίκυκλα, οχήµατα αεροδροµίων κα αυτόµατα οχήµατα
µεταφοράς
κ.λ.π.

Πέρα αυτού του µη εξαντλητικού καταλόγου είναι

3.

όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν
είναι σφραγισµένου τύπου και δεν προορίζονται για
µηχανοκίνητα οχήµατα, θα πρέπει να θεωρούνται
βιοµηχανικού χαρακτήρα.

Το Σύστηµα επίσης :
•

έχει λάβει άδεια συλλογής και µεταφοράς σε πανελλαδική κλίµακα
χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου – οξέως και νικελίου
καδµίου µε το υπ’ αριθµόν πρωτ. Οικ. 111868/9-12-04, για την οποία
κατέθεσε αίτηµα για την ανανέωσή της το οποίο και εγκρίθηκε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε Αρ. Πρωτ. 192941 23.12.2008

•

λειτουργεί δε σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Το ∆Σ του Συστήµατος αποτελείται από 7 µέλη τα οποία προσφέρουν
αµισθί τις υπηρεσίες τους για τους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων & βιοµηχανίας.
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1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος

Το Σύστηµα από 1/12/2012 µεταφέρθηκε σε νέα διεύθυνση επί της
Λεωφόρου Συγγρού 314, τ.κ. 176 73, Καλλιθέα. Τα δε τηλέφωνα
επικοινωνίας είναι 210-3421091 & 210-3421951, fax 210-3426622, e-mail
info@sydesys.gr, www.sydesys.gr.

Παραµένουν δε σε λειτουργία :
- το υποκατάστηµα του ΣΥ∆ΕΣΥΣ στην Βόρεια Ελλάδα, από 1/12/2006,
µε έδρα την Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 57, τηλ. 2310
267438, fax. 2310-226521.
- ο µισθωµένος χώρος δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης των
συλλεγοµένων αποβλήτων συσσωρευτών, από τον Νοέµβριο του 2011,
στον ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
H οργανωτική δοµή του Συστήµατος παρουσιάζεται στο κάτωθι οργανόγραµµα :

Γ.Σ

∆.Σ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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1.3 Προσωπικό

Το προσωπικό του Συστήµατος εντός του 2012 µεταβλήθηκε ως εξής :
- 18 εργαζόµενοι έως 31/8/12
- 16 εργαζόµενοι έως 31/12/12
πλήρης απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και 3 νοµικών συµβούλων.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012

Σελ. 10/59

2. Υπόχρεοι – Συµβαλλόµενοι
Οι υπόχρεοι του Συστήµατος είναι το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίοι
εισάγουν συσσωρευτές, είτε ως ανταλλακτικά είτε ενσωµατωµένους σε
αντίστοιχο εξοπλισµό και οχήµατα, είτε κατασκευάζουν συσσωρευτές.

2.1. Κατάλογος υπόχρεων που έχουν υπογράψει σύµβαση µε το
ΣΥ∆ΕΣΥΣ

Εως της 31/12/2012 το ΣΥ∆ΕΣΥΣ έχει υπογράψει συµβάσεις µε 259
υπόχρεους εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών, οχηµάτων και
εξοπλισµού.

Για δε το σύνολο όλων των υπόχρεων το ΣΥ∆ΕΣΥΣ τηρεί µητρώο
εµπορικών σηµάτων το οποίο ανανεώνεται συνεχώς, σύµφωνα βεβαίως µε
δηλώσεις των υπόχρεων.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012
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Παραµένει βεβαίως η επισήµανση των τελευταίων ετών ότι οι επιχειρήσεις
εισαγωγής µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, οχηµάτων και εξοπλισµού δεν έχουν
συµβληθεί έως σήµερα µε το Σύστηµα, παρ’ όλες τις οχλήσεις µας.
2.2 Ποσότητες νέων προϊόντων
Οι ποσότητες
νέων
συσσωρευτών
που
διακινήθηκαν
στην αγορά ως
συσσωρευτές
πρώτης
τοποθέτησης
18.959,15
και ως
συσσωρευτές
αντικατάστασης,
κατά το
διάστηµα
Ιανουαρίου ∆εκεµβρίου
2012, ανέρχεται
Οι αντίστοιχες ποσότητες που δηλώθηκαν, από τις ενταγµένες υπόχρεες
επιχειρήσεις για το έτος 2012 ανέρχονται συνολικά σε 18.959,15 τόνους έναντι
των 20250,07 που δηλώθηκαν για το 2011. ∆ηλαδή είχαµε µια µείωση των
ποσοτήτων κατά 7% περίπου για το έτος 2012.

3. Συµβαλλόµενοι µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ για την συλλογή,
µεταφορά, αξιοποίηση και διάθεση των συσσωρευτών
(συλλέκτες,
ανακυκλωτές,
εταιρίες
διασυνοριακής
µεταφοράς, αποδέκτες υλικών)

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012
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Η

διαχείριση

των

χρησιµοποιηµένων

συσσωρευτών

µολύβδου

–

οξέος

πραγµατοποιείται ως εξής :

Χερσαία χώρα :
Στην χερσαία χώρα η συλλογή πραγµατοποιείται εκ µέρους των
συλλεκτών όπου υπάρχει επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι :
-

δεχόµαστε

καταγγελίες

από

αρκετά

σηµεία

παραγωγής

αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο ότι ενώ έχουν προβεί σε
επικοινωνία µε τους συλλέκτες εκείνοι καθυστέρησαν και τελικά
αρνήθηκαν την αποκοµιδή των αποβλήτων τους.
-

παραγωγοί αποβλήτων επιθυµούν να παραδίδουν τα απόβλητά
τους αποκλειστικά στο ΣΥ∆ΕΣΥΣ, λόγω της καλής συνεργασίας

-

έχουµε γίνει αποδέκτες πλήθους παραπόνων, από τα σηµεία
παραγωγής αποβλήτων, ότι γίνονται αποδέκτες ενοχλήσεων από
διάφορες εταιρείες στα πλαίσια του οικονοµικού ανταγωνισµού.

Λοιπές περιοχές
Η συλλογή των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών γίνεται εκ µέρους
του Συστήµατος, και αφορά :
•

αποµακρυσµένες, δυσπρόσιτες περιοχές της χερσαίας χώρας

•

τις νησιωτικές περιοχές και

•

την συλλογή µικροποσοτήτων από τις αστικές περιοχές

4.1 Συµβαλλόµενοι µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ

4.1.1. Για την συλλογή και µεταφορά χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών
έχουν υπογραφθεί συµβάσεις µε τις κάτωθι εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει
ΕΑΕΑ µε αντίστοιχο κωδικό και αρίθµηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ειδικότερα :
Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Α∆ΕΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΑΕΑ

EVROS LEAD S.A.

25510-31860

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

EVR

ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.

2610-647571

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΑΜΕ

TRIAS ECO Α.Ε.Β.Ε.

2310-722500

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

TRI

ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2610-451421

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚAΡ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

2410-660777

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΙΟY

ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (*)

28410-31049

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΒΙ∆

ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

210-4280701

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΚΑ∆ΜΙΟΥ

ENV

Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ.
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

22620-25121
22620-26502

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΜΕΤ

POLYECO

210-5530600

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

POLB

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

210-5582500

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΤΕΧ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ Ο.Ε.

22510-86008

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΒΟΥ

ANTIPOLLUTION

210-4292427

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΑΝΤ

ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

2810-251416

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΑΘ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΟΝ.ΕΠΕ

210-5580888

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΣΤΟΥΡ

∆.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ

25210-33461

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

∆ΚΥΚ

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2310-681882

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΤΙΣ

ΓΚΕΚΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Ο.Ε.

6937330058

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΓΚΕ

ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6972086515 2105593454

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΠΕΙΡ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

6946982501

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΜΡΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

26410-56720

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

∆ΗΜ

Φ.ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Α.Ε.B.Ε.

2310-765866

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΦΙΛ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Κ ΣΙΑ
Ο.Ε.

23510-75613

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΩΝΣ

ΣΙ∆ΗΡΟΣΚΡΑΠ

210-2480697

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΣΙ∆

22210-62265

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΒΕΛ

2310-781132

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΩΝ

210-5580460

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΛΑΒ∆

ΒΙΟΣΥ

210-3474444

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΒΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

210-4000366

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΤΣΙΡ

ΒΙΕΜΕΛ ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΕΜΒΙ∆ΑΛΗΣ ΕΛ.Ο.Ε.

28410-31049

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΒΙΕΜΕΛ

ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2710-581219
&
6945068655

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΝΙ ΚΩΣ

CRETA ECO PHOENIX S.A.

2810-380644

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

CRETA

25410-26655

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΜΟΥ

25210-37107

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

210-6622055

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΡΟΥΣΣ

ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

210-4633791

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΜΑΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΑΓΑΙΟΥ
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

22510-31077

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΑΝΧΥΤ

ΦΩΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6945632995

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΦΩΚ

∆ΡΑΚΟΥ ΚΩΝ.ΝΤΙΑ

24220-26166

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΝΙΖ ∆ΡΑΚ

Φ. ΧΩΤΟΣ Ι.ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.

24310-55200

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΧΩΤ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΠ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
ΑΒΕΕ ΝΕ
ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ &
ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΑΦΟΙ ΚΩΝ.ΝΟΥ
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Ο.Ε.
ΕΥΣΤΑΤΟΓΛΟΥ Π & Σ.
ΕΠΕ
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∆ΟΥΒΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6944247666

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

SUNLIGHT ABEE

210-6245400

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

NORTH AGEAN SLOPS

2310-553473

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

NOR

ΕΥΡΩΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

6973550812

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ

ΕΥΡΩΜΑΚ

∆ΟΥΒΛ
SUN

(*2) Η σύµβαση συνεργασίας έχει καταγγελθεί κατά το 2ο εξάµηνο
του 2012

4.1.2. Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ, για την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων
συσσωρευτών έχει υπογράψει συµβάσεις µε τις επιχειρήσεις

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EVROS LEAD SA

ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.
Ι.ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ-Γ.
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΜΕΤΠΛΑΣΤ
ΑΒΕΕ

ΠΟΛΥΦΛΕΞ ABEE (*)
ΕΜΜ. ΒΙ∆ΑΛΗΣ -ΕΛ.ΑΓ.
ΒΙ∆ΑΛΗ ΟΕ (**)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης τ.θ. 226
τ.κ. 681 00, Αλεξανδρούπολης
τηλ.: 25510-31860 φαξ.: 2551038758
ΒΙΠΕ Πατρών 52200, Πάτρα
τηλ.: 2610-647571
φαξ.:2610247213
Χαραιντινι Θηβών 32200, Θήβα
τηλ: 2262025121 φαξ.:
2262025856
Ασπρος 61200, Πολύκαστρο
τηλ.: 2343024760, φαξ.:
2343024763
ΑΡΜΙ, ΤΣΑΜΠΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
τηλ. :28410-31049

(*) Η σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρεία ΠΟΛΥΦΛΕΞ έληξε την
1/12/2012
(**) Η σύµβαση συνεργασίας έχει καταγγελθεί κατά το 2ο εξάµηνο
του 2012
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4.1.3. Για την διασυνοριακή µεταφορά συσσωρευτών νικελίου –
καδµίου παραµένουν σε ισχύ οι συµβάσεις που έχουν υπογραφθεί µε τις
εταιρείες :
•

ΕΝVIROCHEM και

•

POLYECO AEBE

4.1.4.

Για την

Προσωρινή αποθήκευση

των

χρησιµοποιηµένων

συσσωρευτών το ΣΥ∆ΕΣΥΣ συνεργάζεται σήµερα µε τους κάτωθι :
1. TRIAS ECO A.E.B.E.
2. ∆. Κ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
3. ΑΦΟΙ ΚΩΝ. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Ο.Ε.
4. ΑΦΟΙ ΣΑΜΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΙΟΥΣΗΣ
6. POLYECO A.E.
7. EVROS LEΑD SA
8. Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ- Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
9. ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.
11. ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
12. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
14. ΧΩΤΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ
15. ΣΙ∆ΗΡΟΣΚΡΑΠ
16. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ
17. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Α.Ε.
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Τέλος το Σύστηµα υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας από 1/08/2012 στο
ΒΙΠΑ Σχιστού µε υπό αδειοδότηση χώρο δευτερογενούς προσωρινής
αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων. Εως την έγκριση του εν λόγω
χώρου αυτός χρησιµοποιείται για την φύλαξη των κενών κάδων και του
στόλου οχηµάτων του ΣΥ∆ΕΣΥΣ.
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4. Ποσότητες συλλογής
4.1 Ποσότητες συλλογής
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ στην χώρα απαριθµεί 6632 σηµεία συλλογής εκ των
οποίων από τον 11ο 2004 έως και 31/12/2012 έχει διαχειριστεί, τις κάτωθι
κατ’ έτος ποσότητες πανελλαδικά :

ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑ
Ετος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ

Pb- οξέος

ΣΥΛΛΟΓΗΣ (tn)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(tn)

(tn)

2004 -5

21.040,00

21.300

35.556

2006

18.000,00

24.600

37.911

2007

7.000,00

27.700

39.593

2008

8.844,00

31.000

41.393

2009

13.005,35

46.300 (**)

46.300 (**)

2010

17.861,00

49.000,00(**)

49.000,00(**)

2011

17.113,00

50.000,00(**)

50.000,00(**)

2012

14.222,00 (*)

51.950 (**)

51.950 (**)

(*) Η εν λόγω ποσότητα αφορά τα έως σήµερα επιστρεφόµενα ΕΑΕΑ
έτους 2012 από τους συνεργαζόµενους µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ συλλέκτες

(**) Οι εν λόγω ποσότητες αποτελούν πρόβλεψη παραγοµένων
αποβλήτων
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Συσσωρευτές νικελίου – καδµίου
Κατά την περίοδο 01/01/2012 έως 31/12/12 το Σύστηµα συνέλεξε 44,00
τόνους συσσωρευτών νικελίου καδµίου.

ΕΤΟΣ

ΝI – CD (TN)

ΣΤΟΧΟΣ

6,00

5,4

2006

35,00

11,00

2007

110,00

12,60

2008

39,7

14,25

2009

2,7

50,00

2010

115,7

50,00

2011

60,9

50,00

2012

44,0

60,00

2004 - 05

To ΣΥ∆ΕΣΥΣ λόγω αναγκαιότητας, έχει υποβάλλει αίτηµα επέκτασης
της

αδείας

συλλογής

και

µεταφοράς

συσσωρευτών ιόντων λιθίου.
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4.2 Σηµεία συλλογής
Έως τις 31/12/12 συνολικά τα σηµεία συλλογής παραγωγής αποβλήτων
πανελλαδικά ανήλθαν στα 6632

4.3 Χερσαία χώρα
Τα σηµεία συλλογής και τα σηµεία τοποθέτησης κάδων πρωτογενούς
προσωρινής αποθήκευσης σε όλη την επικράτεια, πλην της νησιωτικής
χώρας, ανέρχονται στα 5787 σηµεία.

4.4 Νησιωτική χώρα
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ συλλέγει από 845 σηµεία, διευκρινίζουµε ότι τα ανωτέρω
στοιχεία

αφορούν

τοποθετήσεις

κάδων

προσωρινής

αποθήκευσης

συσσωρευτών ή και παραλαβές αποβλήτων από µικροπαραγωγούς
αποβλήτων τις οποίες έχει επιµεληθεί αποκλειστικά το Σύστηµα.

Από τους αδειοδοτηµένους συλλέκτες δεν διαθέτουµε τέτοιου είδους
στοιχεία.
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5. Αξιοποίηση / ανακύκλωση υλικών
5.1 Μέθοδος αξιοποίησης / ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση συσσωρευτών και η ανάκτηση του µολύβδου στην Ελλάδα
βάση της κείµενης νοµοθεσίας

βασίζεται στην

πυροµεταλλουργική

διεργασία και θα πρέπει να πραγµατοποιείται ως ακολούθως :

Η εγκατάσταση σχηµατικά ορίζεται σε τρεις τοµείς, οι οποίοι είναι :
1. Τεµαχισµός, µε διαλογή, διαχωρισµό και αποθήκευση, των διαφόρων
συστατικών µερών της µπαταρίας
2. ∆ιαχωρισµός και τήξη µε παραγωγή δευτερογενούς

µολύβδου

Καθαρισµός και µορφοποίηση

Η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει

εξοικονόµηση ενέργειας,

κατά 70% της παραγωγής ισοδύναµου πρωτογενούς µολύβδου. Αντίστοιχο
είναι και το όφελος από την ανακύκλωση των πλαστικών υλικών
συσκευασίας των συσσωρευτών. Το παρακάτω σχήµα ροής αποτυπώνει τις
βασικές φάσεις επεξεργασίας, των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών, σε
δευτερογενή µόλυβδο.

Α) ∆ιαλογή - θραύση – διαχωρισµός των συσσωρευτών
Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές πρέπει να συλλέγονται

στις µονάδες

ανακύκλωσης σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους για µια πρώτη
διαλογή και έλεγχο του φορτίου.

Αυτή η φάση της διαλογής είναι αναγκαία για την αποµάκρυνση πιθανών µη
συµβατών

υλικών

(συσσωρευτές

νικελίου

–

καδµίου,

σιδηρούχα

εξαρτήµατα, διάφορα απορρίµµατα). Οι συσσωρευτές φορτώνονται σε
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µεταφορικές ταινίες και µέσω χοάνης, αποστέλλονται σε χώρους θραύσης
και τεµαχισµού τους.

Λιώσιµο

ΣΥ∆ΕΣΥΣ ∆ίκτυο
Συλλογής και
Ανακύκλωσης

Μονάδα
ανακύκλωσης –
λεκάνη συλλογής
συσσωρευτών

Σκουριές

Καθαρισµός

Καθαρός Μόλυβδος
99,97%
Μόλυβδος αντιµόνιο
Κράµατα µολύβδου

Πιθανή
επεξεργασία

Ανάκτηση υλικών ή
προς εναπόθεση

Πλάκες και πάστα
Μολύβδου

Τεµαχισµός
συσσωρευτών

Ηλεκτρολύτης

Επεξεργασία

Πολυπροπυλένιο

Μix πλαστικών

Ανάκτηση υλικών ή
ενέργειας
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Κατόπιν αποµακρύνεται ο ηλεκτρολύτης και γίνεται διαχωρισµός και
έκπλυση των πλαστικών και των µολυβδούχου µέρους των συσσωρευτών.

Στο τέλος της φάσης αυτής, έχουµε την πάστα µολύβδου, πλέγµατα
διαχωριστικού, τους πόλους του συσσωρευτή, mix πολυπροπυλενίου και
πλαστικού. Η πάστα µολύβδου, σε µορφή λάσπης, ανακτάται στη µονάδα
φιλτροπρεσών.

Η συνήθης συγκέντρωση σε µόλυβδο είναι περίπου 99% σε µεταλλική
µορφή και ανακτάται µέσω οξειδοαναγωγής σε κυλινδρικούς φούρνους
τήξης. Το διαχωριστικό πλέγµα και οι πόλοι οδηγούνται στο φούρνο τήξης.

Ανακύκλωση πλαστικών υλικών συσσωρευτών
Το πολυπροπυλένιο στην έξοδο από τον διαχωριστή ανακτάται µέσω
αεροδιαχωρισµού και επίπλευσης και αποστέλλεται για θρυµµατισµό.

Από το mix του πλαστικού ένα µέρος, κατόπιν εκπλυσης, καθαρό και χωρίς
υπολείµµατα υλικών πωλείται ως προϊόν στους κατασκευαστές πλαστικών.
Ενώ το υπόλοιπο, στο µέγιστο µέρος πολυαιθυλένιο, ανακτάται ή
αποστέλλεται για εναπόθεση.

5.2. Ποσότητες υλικών ανά µέθοδο αξιοποίησης/ ανακύκλωσης
Η απόδοση σε µεταλλικό µόλυβδο κατά την ανακύκλωση µε περιστροφικούς
φούρνους ανέρχεται στο 60% κατά βάρος των εισερχοµένων ποσοτήτων
παλιών συσσωρευτών.

Στην πρώτη περίπτωση ανακτάται µόλυβδος της τάξης του 96-98% του
µολύβδου που περιέχεται στους συσσωρευτές κατά βάρος.
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Από τον παραγόµενο µόλυβδο περίπου το 60% χρησιµοποιήθηκε για την
παραγωγή νέων συσσωρευτών, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της διεργασίας
ανακύκλωσης µολύβδου, ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιήθηκε για την
παραγωγή πηγµέντων, σκαγιών, επενδύσεων για ηλεκτρικά καλώδια, φύλλα
µολύβδου κ.λ.π.

Τα

πλαστικά

κουτιά

των

συσσωρευτών,

που

αποτελούνται

από

πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο, ανακτώνται σε ένα ποσοστό 95% και
οδηγούνται στις αντίστοιχες µονάδες για περαιτέρω επεξεργασία.

Σας υπενθυµίζουµε ότι το Σύστηµα και σε απάντηση εγγράφου µας από
το

ΓΕ∆ΣΑΠ δεν έχει αρµοδιότητα για τον έλεγχο εφαρµογής των

παραπάνω

διαδικασιών

από

τις

συµβεβληµένες

επιχειρήσεις ανακύκλωσης.
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6. ∆ιαχείριση συστήµατος
6.1 Βάση δεδοµένων / παρακολούθηση ροής υλικών

Το Σύστηµα έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί το σύστηµα διαχείρισης
υπηρεσιακών πόρων E.R.P. της Microsoft Business Solution – Navision, το
οποίο προσβλέπει στην κάλυψη των ακόλουθων βασικών λειτουργιών του
ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε.:

•
•
•
•
•
•

Γενική Λογιστική
Παρακολούθηση
Προµηθευτών
∆ιαχείριση Αγορών
Παρακολούθηση Πελατών
∆ιαχείριση Πωλήσεων
∆ιαχείριση Αποθεµάτων

∆ιαχείριση Αξιογράφων
∆ιαχείριση προσωπικού
Μισθοδοσία
• ∆ιαχείριση Παγίων
• ∆ιαχείριση εγγράφων,
παραστατικών
•
•

Με την εγκατάσταση του MBS-Navision το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. επιτυγχάνει :
•
•
•
•
•
•
•
•

Εφαρµογή των καλυτέρων επιχειρησιακών πρακτικών
Ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών της διαδικασιών
Ορθολογικό προγραµµατισµό των πόρων της
Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του χρόνου υλοποιήσεως των
έργων της
Εύκολη και γρήγορη κοστολόγηση
Βελτίωση της λειτουργίας
Εγκαθίδρυση πελατοκεντρικής πολιτικής
Χρήση και εκµετάλλευση της προηγµένης τεχνολογίας του
MBS-Navision.
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Στα παραπάνω και για την βελτίωση των αναγκών του ΣΥ∆ΕΣΥΣ
προστέθηκαν και λειτουργούν, εντός του 2012, εκτυπωτικά τα οποία
µας επιτρέπουν:
 Την παρακολούθηση αδειών συλλογής –µεταφοράς
αποθήκευσης-ανακύκλωσης
 Την παρακολούθηση των τεχνικών στοιχείων των οχηµάτων
συλλογής οπού οι εταιρείες συλλογής µας έχουν γνωρίσει τα
στοιχεία τους
 Την παρακολούθηση των αδειών ADR των οδηγών
 Την παρακολούθηση των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων
 την σύγκριση αποτελεσµάτων ανά έτος, ανά περιοχή ανά
κατηγορία
o Συλλεγοµένων ποσοτήτων
o Σηµείων συλλογής αποβλήτων
o Χρηµατικών εισφορών
o Υπόχρεων
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6.2

Πρόγραµµα µισθοδοσίας
Το ΣY∆ΕΣΥΣ έχει προβεί και λειτουργεί το λογισµικό Premium HRM
Μισθοδοσία της εταιρείας Data Communication
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7. Ενηµέρωση
7.1. Ενηµερωτικές δραστηριότητες & συνεργασίες
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς των κάτωθι
περιοχών, προέβει σε συναντήσεις για την πρόθεση συνεργασίας µε
τους ΧΥΤΑ, ως προς την δευτερογενή προσωρινή αποθήκευση των
αποβλήτων συσσωρευτών. Ειδικότερα:
1. Λήµνο
2. Χίο
3. Κέρκυρα
4. Ρόδο
5. Κώ
6. Σύρο
7. Κεφαλονιά

Σκοπός των ανωτέρω ενεργειών είναι η ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών
για την συλλογή αποβλήτων και την δηµιουργία δευτερογενών χώρων
αποθήκευσης.

Στόχος

αυτού

του

πλαισίου

είναι

η

καλύτερη,

αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος στην νησιωτική χώρα.

Ενηµέρωση παραγωγών αποβλήτων
Στα πλαίσια της προώθησης του Συστήµατος για την ενηµέρωση όλων των
εµπλεκοµένων επιχειρήσεων στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συσσωρευτών,

το

ΣΥ∆ΕΣΥΣ

πραγµατοποίησε

2.026

επιτόπιες

συναντήσεων σε όλη την επικράτεια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην νησιωτική χώρα αλλά και στην
περιφέρεια, ως ακολούθως :

ΕΤΟΣ 2012

ΝΟΜΟΙ
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ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΞΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

7.2.2. ∆ηµιουργία διαδικτυακού χώρου
Το ΣΥ∆Ε∆ΥΣ διαθέτει ιστοσελίδα (www.sydesys.gr) µε σκοπό την
πλήρη κάλυψη των αναγκών στην διαδικτυακή επικοινωνία µεταξύ
του Συστήµατος και όλων των ενδιαφερόµενων.

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

εξοικονοµώντας κόστος και κερδίζοντας χρόνο.
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Tο Σύστηµα προχώρησε στον ολικό ανασχεδιασµό της ιστοσελίδας
του µε 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
κειµένη νοµοθεσία, το µοντέλο συνεργασίας και την ένταξη της
επιχείρησης στο ΣΕ∆.
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Η ιστοσελίδα του Συστήµατος ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα για µεταβολές επί των ανωτέρω καθώς επίσης και για
όλες τις δράσεις του.

Με γνώµονα την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργιά της
ιστοσελίδας του ΣΥ∆ΕΣΥΣ, απλοποιείται και ενηµερώνεται µε
πρακτικές και ουσιαστικές πληροφορίες για την κάθε κατηγορία
παραγωγού αποβλήτου.

Τέλος υπάρχει και αντίστοιχη δικτύωση µε το facebook και το
twitter.
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8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΑ

∆ΡΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2012

–

Το Σύστηµα, για την ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων στην εναλλακτική
διαχείριση καθώς και των πολιτών, προέβη σε ενέργειες επικοινωνίας και
δηµοσιότητας µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας.

Ειδικότερα συµµετείχε στις Ηµερίδες για την Προστασία του Περιβάλλοντος που
διεξήχθηκαν στα νησιά :
•

Κάρπαθος

•

Λήµνος

•

Χίος

•

Κεφαλονιά

Επιπλέον µετά από σειρά πολύµηνων συναντήσεων και επικοινωνίας το ΣΥ∆ΕΣΥΣ
κατόρθωσε

να

συµβάλλει

ακόµη

περισσότερο,

στην

προστασία

του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, µέσω συνεργασιών µε εταιρείες –
παραγωγούς αποβλήτων, οι οποίοι

έως σήµερα δεν συµµετείχαν στην

εναλλακτική διαχείριση αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουµε :
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Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. όπου ταξιδεύει αεροπλάνο µε την Olympic & Goldair handling

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την συνεργασία µε τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης
αεροσκαφών GOLDAIR & OLYMPIC HANDLING και τοποθέτησε κάδους προσωρινής
πρωτογενούς αποθήκευσης σε όλα τα αεροδρόµια της Χώρας. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει
την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και προωθεί την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συσσωρευτών ακόµα και σε δυσπρόσιτους προορισµούς , διασφαλίζοντας την προστασία του
Περιβάλλοντος και των κατοίκων σε όλη την Επικράτεια. Η προστασία του Περιβάλλοντος
απαιτεί την σύµπραξη µεγάλων εταιρειών ανά κλάδο δραστηριότητας και αυτό ακριβώς
µετείχαµε µε την Olympic & Goldair Handling σε συνολικά 48 αεροδρόµια.
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. συνεργάζεται µε τον Ο.Τ.Ε. & την COSMOTE µε στόχο την Προστασία
του Περιβάλλοντος

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. σε συνεργασία µε τον Ο.Τ.Ε. και την cosmote µέριµνα για την πρωτογενή
αποθήκευση , συλλογή ανακύκλωση όλων των συσσωρευτών που προκύπτουν ανά τεχνική
εγκατάσταση.
Το Σύστηµα βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε το Τµήµα Περιβάλλοντος και την Νοµική Υπηρεσία
του Ο.Τ.Ε. προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή εναλλακτική διαχείριση όλων των αποβλήτων
συσσωρευτών µόλυβδου οξέος και νικελίου καδµίου.
Με την συνεργασία αυτή ο Ο.Τ.Ε. ο µεγαλύτερος Όµιλος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα πιστοποιεί
τον κύκλο ζωής του κάθε συσσωρευτή που χρησιµοποιείται ανά την Επικράτεια.
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Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. συνεργάζεται µε το Praktiker σε επτά Νοµούς εξασφαλίζοντας την
Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και την Προστασία του Περιβάλλοντος

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. σε συνεργασία µε τα 18 καταστήµατα της εταιρείας Praktiker µέριµνα για την
ορθή εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.
Σε όλα τα καταστήµατα τοποθετηθήκαν κάδοι πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης
συσσωρευτών για την συλλογή σύµφωνα µε την κειµένη νοµοθεσία των αποβλήτων
συσσωρευτών που προκύπτουν από την εταιρεία.

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. συνεργάζεται µε την Ελληνική Αστυνοµία και προωθεί την
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών.

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. σε συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ
7) τοποθέτησε κάδους πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών και
µερίµνησε για την αποµάκρυνση µεγάλης ποσότητας αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της
ΕΛΛΑΣ στους Θρακοµακεδόνες.
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. προέβη στην χορηγία εξοπλισµού εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων
του συνεργείου της ΕΛΛΑΣ, συγκεκριµένα χορηγηθήκαν :
• Γάντια µε αντοχή σε διαβρωτικά χηµικά δέκα
•
•
•
•
•
•

Μπότες ελαστικές µε αντοχή σε διαβρωτικά χηµικά
Φόρµες εργασίας ολόσωµες µε αντοχή σε διαβρωτικά χηµικά
Μάσκες προστασίας της αναπνοής
∆οχείο για την άµεση πλύση προσώπου και µατιών
Κράνη εργασίας,
Στολές οξύµαχες,
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• Μάσκα µε φίλτρο οξύµαχο ατµών θειικού οξέως και κάπνας

Αποδελτίωση Τύπου
Καθηµερινά, παρακολουθεί τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, συγκεντρώνει όλα τα
δηµοσιεύµατα που αφορούν στο ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. Α.Ε., το περιβάλλον, την ανακύκλωση, την
ανακύκλωση επικίνδυνων ουσιών γενικότερα και ιδιαίτερα στην ανακύκλωση µπαταριών
προκειµένου να ενηµερωθούν όλοι για τις τρέχουσες εξελίξεις.
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Παραγωγή διαφηµιστικού υλικού
Το ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. Α.Ε., προκειµένου να επικοινωνήσει µε πιο άµεσο και σκληρό
τρόπο τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η µη ανακύκλωση των επικίνδυνων
τοξικών αποβλήτων µε σκοπό να αφυπνίσει τις συνειδήσεις όλων των
ενδιαφεροµένων – καταναλωτικό κοινό & επαγγελµατίες – σχεδίασε νέα καµπάνια
µε θέµα: «Οι πεταµένες µπαταρίες πληγώνουν θανάσιµα».
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9. Οικονοµικά στοιχεία
Χρηµατικές εισφορές ανά κατηγορία και τεµάχιο

Ουδεµία µεταβολή έχει πραγµατοποιηθεί στις χρηµατικές εισφορές από
την έναρξη λειτουργίας του Συστήµατος ήτοι από 1/11/2004 έως σήµερα :
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1. Συσσωρευτές εισαγωγής ή ιδίας κατασκευής που τιµολογήθηκαν
στον εθνικό χώρο
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
2. Συσσωρευτές που περιέχονται σε αγαθά που τιµολογήθηκαν στον
εθνικό χώρο (καινούργιά ή/και µεταχειρισµένα)
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
3. Συσσωρευτές που παρέχονται δωρεάν (π.χ εγγύηση, δείγµατα)
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
4. Συσσωρευτές εισαγωγής ή ιδίας κατασκευής που χρησιµοποιούνται
σε ίδιο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
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•
•
•

0,2.
0,5.
1,0

•
•
•

0,2
0,5
1,0

•
•
•

0,2
0,5
1,0

•
•
•

0,2
0,5
1,0
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ-ΟΞΕΟΣ

TEMAXIA x ΕΥΡΩ/ΤΕΜ.= ΕΙΣΦΟΡΑ

1. Συσσωρευτές monoblock 4-6 V ή συστοιχίες συσ/τών
που αποτελούνται από συσ/τές monoblock 4-6 V
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
• 220< Ah – Υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό στοιχείων
και τη χωρητικότητά τους (βλ. 3 παρακάτω)

•
•
•

……………. Χ 0,10 = ………………..
……………. X 0,25 = ………………..
……………. X 0,50 = ………………..

2. Συσσωρευτές monoblock 8-12 V ή συστοιχίες συσ/τών
που αποτελούνται από συσ/τές monoblock 8-12 V
• Αh <30
• 30<Ah< 90
• 90< Ah < 220
• 220< Ah – Υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό στοιχείων
και τη χωρητικότητά τους (βλ. 3 παρακάτω)

•
•
•

……………. Χ 0,20 = ………………..
……………. X 0,50 = ………………..
……………. X 1,00 = ………………..

3. Στοιχεία µεµονωµένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που
αποτελούνται από µεµονωµένα στοιχεία

…….V = Αρ. Στοιχείων
2
Αρ. Στοιχείων …….……. X Αh x 0,002 =
……..……..

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ∆ΜΙΟΥ TEMAXIA x ΕΥΡΩ/ΤΕΜ.= ΕΙΣΦΟΡΑ
4. Στοιχεία µεµονωµένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που
αποτελούνται από µεµονωµένα στοιχεία (εφόσον
υπάρχουν monoblock πάλι υπολογίζεται ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
αριθµός των µοναδιαίων στοιχείων)

…….V = Αρ. Στοιχείων
2
Αρ. Στοιχείων ……………. X Αh x 0,003 =
……..……..

Στο νέο επιχειρησιακό φάκελο του ΣΥ∆ΕΣΥΣ εισηγούµαστε την µείωση
των χρηµατικών εισφορών συσσωρευτών µολύβδου οξέος κατά 50%
και αύξηση των συσσωρευτών νικελίου – καδµίου από 0,003€/στοιχείο
σε 0,176€/στοιχείο.
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10. Ανάλυση
Χρηµατοροές

εσόδων

–

εξόδων

του

συστήµατος,

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας τελούν υπό την έγκριση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2012 θα ελεγχθούν και από νόµιµο
ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
α.ε.ο.ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012*
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρήση 2012
Χρήση 2011
Β.΄ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
0,27
0,27
Γ.΄
ΙΙ.
ΙΙΙ.

∆.΄
Ι.
ΙΙ.
IV.

Ε.΄

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις βραχυπρόθεσµες
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+∆+Ε)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α΄. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.
Μετοχικό Κεφάλαιο (2520 µετοχές των 36,5 €)
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)
Β΄. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
Γ΄.
Ι.
ΙΙ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
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96.158,42

64.399,80

11.683,73
107.842,15

9.895,73
74.295,53

156,33
578.713,26
2.922.314,59
3.501.184,18

384,84
779.965,29
2.752.729,34
3.533.079,47

101.834,20

73.966,20

3.710.860,80

3.681.341,47

91.980,00
3.342.459,64
3.434.439,64

91.980,00
3.288.400,32
3.380.380,32

46.273,47

46.777,59

134.840,00
83.964,31
218.804,31

148.155,00
97.307,99
245.462,99
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∆΄. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο Παθητικού (Α+Β+Γ+∆)

11.343,38

8.720,57

3.710.860,80

3.681.341,47

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως*
1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

Πωλήσεις

1.540.164,79

1.451.199,13

Μείον: Κόστος πωλήσεων

739.358,45

546.139,13

Μικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως

800.806,34

905.060,00

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

817.186,01
86.569,41

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

806.290,22
903.755,42
102.949,08

98.078,71

904.368,93
691,07

166.854,15

144.521,73

3.228,50

5.095,90

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά
αποτελέσµατα
(κέρδη)
εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.
χρήσεων

60.676,57
8.770,68

140.116,90
4.456,98

528,45

186,99
14,00

4.470,59

1.429,40

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
4.
Προβλέψεις
για
έκτακτους
κινδύνους
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσµατα
(Κέρδη)
Μείον:
Σύνολο
αποσβέσεων
παγίων
στοιχείων
Μείον:
Οι
από
αυτές
ενσωµατωµένες

1.263,74
2,54

908,98
0,37

144,00

329,00

7.544,34

4.815,10
65.491,67

79.366,22

στο λειτουργικό κόστος
79.366,22
0,00
ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Κέρδη)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
65.491,67
* Το αποτέλεσµα 31/12/2012 θα οριστικοποιηθεί µε το κλείσιµο του ισολογισµού

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012

7.206,76

2.357,74
137.759,16

61.629,83

61.629,83

0,00
137.759,16
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Οι αναλύσεις των εσόδων για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:
Έσοδο

2012

2011

Παράδοση Συσσωρευτών

814.192,91

630.379,47

Χρηµατικές Εισφορές

725.971,88

820.819,66

1.540.164,79

1.451.199,13

166.854,15

144.521,73

8.770,68

4.456,98

0,00

14,00

528,45

186,99

4.470,59

1.429,40

Σύνολο λοιπών εσόδων

180.623,87

150.609,10

Γενικό σύνολο εσόδων

1.720.788,66

1.601.808,23

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Έκτακτα Κέρδη
Έσοδα από
Χρήσεων

προβλέψεις

προηγ.

Τα ανωτέρω κονδύλια αναλύονται ως εξής :
•

Παράδοση Συσσωρευτών
Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει τα έσοδα που προκύπτουν από τη συλλογή και
τελική διάθεση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών συσσωρευτών µολύβδου οξέως σε
επιχειρήσεις ανακύκλωσης.
Στη χρήση 2012 τιµολογήθηκε συνολική ποσότητα 1.588.177 κιλά, ενώ στη χρήση
2011 συνολική ποσότητα 1.305.230 κιλά.

•

Χρηµατικές Εισφορές
Ο παραπάνω λογαριασµός περιλαµβάνει τα έσοδα από την χρηµατική εισφορά που
καταβάλλεται στην εταιρεία από τις επιχειρήσεις των οποίων οι συσσωρευτές
µολύβδου - οξέος και νικελίου-καδµίου διατίθενται στην αγορά.

•

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
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Ο παραπάνω λογαριασµός περιλαµβάνει τα έσοδα από τόκους που προκύπτουν από
καταθέσεις όψεως και προθεσµίας.
•

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Ο παραπάνω λογαριασµός αφορά κυρίως έσοδα από τόκους υπερηµερίας και
τακτοποίησης παλαιών υπολοίπων.

•

Έκτακτα Κέρδη
Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει τα κέρδη από εκποίηση παγίων.

•

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων
Τέλος τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων αφορά τακτοποίηση
πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού.

•

Οι επενδύσεις της χρήσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε
111.127,38 Ευρώ και αναλύονται ως εξής:

Αγορές Εξοπλισµού
Κτίριατρίτων

εγκαταστάσεις

2012
σε

ακίνητα

Μεταφορικά Μέσα

2011

41.094,46
5.289,00

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός

17.299,92

11.232,97

Αγορές Κάδων

47.444,00

32.058,00

Λογισµικά προγράµµατα
Σύνολο
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9.165,00
111.127,38

52.455,97
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12. Προβλήµατα και περιορισµοί υλοποίησης στόχων
1.1

Η µη ανανέωση έως σήµερα της αδείας λειτουργίας του Συστήµατος,
παρότι αυτή έχει κατατεθεί από το 2010, δηµιουργεί πλήθος
προβληµάτων στην λειτουργία του Συστήµατος.

12.2 Εχουµε πολλάκις αναφέρει ότι, από τους 50.000 περίπου τόνους, το
Σύστηµα διαθέτει στοιχεία (ΕΑΕΑ) για την διαχείριση 13.000 τόνων
περίπου. Σύµφωνα όµως µε τον έλεγχο το οποίο έχουµε κάνει στα
ΕΑΕΑ

και έχουµε αναφέρει στο ΓΕ∆ΣΑΠ, οι µε ορθές πρακτικές

συλλογές δεν ξεπερνούν τους 10 – 11.000 τόνους.

Για τις υπόλοιπες ποσότητες το Σύστηµα δεν διαθέτει στοιχεία εάν

συλλέγονται και ανακυκλώνονται και µε ποιες προϋποθέσεις.
Οι περιορισµοί και τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε ως Σύστηµα
ήταν αποτελέσµατα της µη τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας Ν.
2939, της ΚΥΑ 3854 κ.α, από τους :
 παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων
 συλλέκτες και εµπορικές επιχειρήσεις παλαιού υλικού


ανακυκλωτές

 υπόχρεους εισαγωγείς συσσωρευτών οχηµάτων και εξοπλισµού
Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ στα πλαίσια του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και
βάση των εγκεκριµένου φακέλου έχει συγκεκριµένες ευθύνες, βάση
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ευθύνης του παραγωγού
του προϊόντος, της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και της
οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης.
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Η υστέρηση στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων,
οφείλεται στην απουσία ελέγχων εφαρµογής της νοµοθεσίας από τις
αρµόδιες αρχές. Αντίστοιχα η απουσία αυτή διαχέεται στο σύνολο
των αρµοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νοµαρχιών.

Συνεχώς διαπιστώνουµε ότι οι επιµέρους Περιφέρειες µε τις
αντίστοιχες ∆/νσεις δεν είναι πλήρως γνώστες της σχετικής
νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου είναι ανύπαρκτος ο έλεγχος των βιβλίων
διακίνησης

συσσωρευτών

που

κατέχουν

όλοι

οι

παραγωγοί

αποβλήτων, από τις αντίστοιχες ΝΑ, τόσο στην ανανέωση των
περιβαλλοντικών όρων όσο και της έκδοσης αδείας λειτουργίας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται
έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας,, εκ µέρους των θεσµικών
οργάνων προς


συνεργεία οχηµάτων



λοιπούς παραγωγούς αποβλήτων



επιχειρήσεις συλλογής



επιχειρήσεις εισαγωγείς και κατασκευής συσσωρευτών και



προς τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Οι παραπάνω διακινούν παράτυπα πλέον του 70% της συνολικά
παραγόµενης

ποσότητας

χρησιµοποιηµένων

συσσωρευτών

µολύβδου – οξέως και πλέον του 50% των νέων συσσωρευτών.

Η διακίνηση αυτή, από τις παραπάνω επιχειρήσεις, έχει αντίστοιχη
απώλεια χρηµατικών εισφορών προς το ΣΥ∆ΕΣΥΣ, για την ενίσχυση
των ενεργειών προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας, όπως ακριβώς προβλέπεται στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.
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Α) Στις παραπάνω ενέργειες εµπλέκονται επίσης τουλάχιστον 80
επιχειρήσεις εµπορίας παλαιού υλικού οι οποίες :
δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις τήρησης των Π.Ο.,
δεν

διαθέτουν

άδειες

συλλογής

και

προσωρινής

αποθήκευσης,
προβαίνουν στην ελεύθερη εναπόθεση επί του εδάφους
των συσσωρευτών µε πλήρη διασπορά του περιεχόµενου
ηλεκτρολύτη αλλά και των σωµατιδίων µολύβδου τόσο σε
στερεά µορφή όσο και σε µορφή σκόνης στο περιβάλλον
κατά την φόρτωση, από τους παραπάνω χώρους των
συσσωρευτών, σε φορτηγά οχήµατα χύδην, παραβαίνουν
τη σχετική νοµοθεσία και
κατά την διακίνηση των οχηµάτων αυτών, από την
νησιωτική

στην

εγκαταστάσεις

χερσαία

χώρα

ανακύκλωσης,

και

από

προκαλούν

εκεί

στις

µεγάλους

κινδύνους στην ασφάλεια των πλοίων – επιβατών και στην
ασφάλεια των πολιτών στις εθνικές οδούς, γίνεται δε κατά
παράβαση των διατάξεων του A.D.R. και του I.S.P.S.
(κανονισµός ασφάλειας λιµένων).

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις το Σύστηµα ήδη από το 2007 έχει
ενηµερώσει τις αντίστοιχες Νοµαρχίες και έχει ζητήσει στοιχεία.
Άλλες νοµαρχίες µας έχουν απαντήσει τι στοιχεία διαθέτουν για
τις επιχειρήσεις που εδρεύουν τους νοµούς τους, άλλες νοµαρχίες
µας έχουν γνωρίσει ότι δεν διαθέτουν µηχανογραφικά στοιχεία,
άλλες δε νοµαρχίες δεν µας έχουν απαντήσει καθόλου.

Το συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάγνωση και µόνο του
καταλόγου είναι ότι υπάρχουν 80 και πλέον επιχειρήσεις οι οποίες
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δραστηριοποιούνται παράνοµα στην αποθήκευση και εµπορία
παλαιού υλικού.

Το Σύστηµα πλέον, µετά από 8 έτη λειτουργίας του, θεωρεί
απαραίτητη την συνδροµή της πολιτείας για την παρεµπόδιση της
παράνοµης διακίνησης των νέων προϊόντων και των αποβλήτων
συσσωρευτών.
Ειδικότερα κατά το έτος 2012 µέσω της ενηµέρωσης εκ µέρους
µας της Αστυνοµικής ∆/νσης Σερρών, πραγµατοποιήθηκαν
πλήθος κατασχέσεις για τις οποίες ενηµερώσαµε τόσο το ΓΕ∆ΣΑΠ
όσο και την ΕΥΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρουµε :
-

ΑΤ Σιδηροκάστρου

-

ΑΤ Προµαχώνα

-

ΑΤ Περιφέρειας Σερρών

συνολικού τονάζ 48.705 κιλών οι οποίες µε µέριµνα του
Συστήµατος οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση (ΣΥΝ. 4)

Οµοίως σηµαντικό πρόβληµα υπάρχει από τις µη αδειοδοτηµένες
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην αέρια, υγρή και στερεά
ρύπανση (σκωρίες).

Κατά συνέπεια οι αρµόδιες αρχές, της Περιφέρειας καθώς και
Λιµεναρχεία, ΥΜΕ, Τροχαία Ε.Ο., Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου κά,
πρέπει

να

δραστηριοποιηθούν

περισσότερο

στον

έλεγχο

εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας.

Β) Επισηµαίνουµε επίσης ότι, σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων
και οργανισµών δεν έχουν πλήρως δραστηριοποιηθεί στην
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διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων τους που είναι οι
χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές.

12.3

Επίσης από τον έλεγχο των ΕΑΕΑ αποτυπώνονται πλήθος
παραβάσεων τα οποία σταδιακά κοινοποιούνται και στο αρµόδιο
γραφείο ΓΕ∆ΣΑΠ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται :



ανύπαρκτα σηµεία παραλαβής αποβλήτων



σηµεία τα οποία δεν δικαιολογούν παραγωγή αποβλήτων
(π.χ δικηγορικά γραφεία, ωδεία κ.α)
ψευδή



αποτύπωση

στοιχείων

παραγωγών

π.χ

ορθή

επωνυµία λανθασµένη δ/νση κ.λ.π.)
ταυτόχρονη χρήση φορτηγού σε διαφορετικά µέρη ίδια



ηµέρα και ώρα

12.4

Γενικά σηµαντικός συντελεστής προβληµάτων στην ανάπτυξη του
συστήµατος είναι :


η λειτουργία παράνοµων επιχειρήσεων ανακύκλωσης, οι οποίες
χωρίς άδειες, συνεχίζουν και λειτουργούν µε αποτέλεσµα :
•

Τον

αθέµιτο

ανταγωνισµό

έναντι

των

σύννοµων

ανακυκλωτών.
•

Την

έµπρακτη

αµφισβήτηση

της

λειτουργίας

του

συστήµατος και αδυναµία αυτού να επιτύχει τους εθνικούς
στόχους
•

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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 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 τις διαθέτουν απευθείας
είτε στα αδειοδοτηµένα είτε στα µη αδειοτηµένα εργοστάσια
ανακύκλωσης.

 Η άρνηση, µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων πώλησης και
αντικατάστασης

συσσωρευτών

(συνεργεία

επισκευής

οχηµάτων) όπως και βιοµηχανιών παραγωγών αποβλήτων να
συµβληθούν µε το Σύστηµα, για την τήρηση των νοµίµων
διαδικασιών

 Η

υστέρηση

ελέγχων

από

τις

Περιφέρειες

∆/νσεις

Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών για τον έλεγχο των παραπάνω
επιχειρήσεων.

Οµοίως επίσης από τις υπηρεσίες ελέγχων λιµένων και
διακίνησης πλοίων αλλά και από την Τροχαία για την θαλάσσια
και οδική διακίνηση παράνοµων φορτίων.

 Η διακίνηση µεγάλου αριθµού συσσωρευτών χωρίς νόµιµα
παραστατικά, µε συνέπεια τον αθέµιτο ανταγωνισµό έναντι των
υπόχρεων επιχειρήσεων, την απώλεια εισόδων για το Σύστηµα
και την άρνηση των επιχειρήσεων πώλησης και αντικατάστασης
για την τήρηση του βιβλίου διακίνησης συσσωρευτών.

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012

Σελ. 53/59

 Η

άρνηση

µικρού

αριθµού

επιχειρήσεων

εισαγωγής

συσσωρευτών να ενταχθούν στο ΣΥ∆ΕΣΥΣ όπως επίσης και οι
εισαγωγείς µεταχειρισµένων και οχηµάτων

 Η διατήρηση της πρακτικής των εµπορικών επιχειρήσεων
καταναλωτικών

προϊόντων

να

διαθέτουν

στους

τελικούς

καταναλωτές συσσωρευτές χωρίς την τήρηση της σχετικής
νοµοθεσίας

για

συσσωρευτών

την

πώληση

και

(Πολυκαταστήµατα,

συλλογή
επιχειρήσεις

και

αντικατάσταση

των

των

χρησιµοποιηµένων

τροφίµων,

βενζινάδικα,

αξεσουάρ αυτοκινήτων κλπ), µε αποτέλεσµα την απώλεια
συσσωρευτών για το Σύστηµα, λόγω πολυδιάσπασης των
σηµείων συλλογής και αδυναµίας του Συστήµατος να συλλέξει
συσσωρευτές,

λόγω

της

σχετικής

νοµοθεσίας,

από

µη

σύννοµους παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων.

 Πλήθος επιχειρήσεων παράγουν απόβλητα χρησιµοποιηµένων
συσσωρευτών που προέρχονται από εγκαταστάσεις alarm,
τροφοδοσίας
βιοµηχανικό

τηλεφωνικών
εξοπλισµό.

Οι

κέντρων,

ups,

ποσότητες

αυτές

ιατρικό

και

συχνά

δεν

ξεπερνούν τα 20 - 40 κιλά. Επίσης από επιχειρήσεις εµπορίας
ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού

εξοπλισµού

προκύπτουν

συσσωρευτές οι οποίοι είναι συχνά βάρους µεγαλύτερου του
κιλού.

 Μεγάλοι καταναλωτές όπως ∆ΕΗ, Στρατός, ΟΣΕ, Υπουργεία,
Νοµαρχίες, Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες κ.ά., έως
σήµερα,

παρ’ όλες τις συνεχείς οχλήσεις µας, έχουµε µικρή

µόνο πρόοδο.
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Η

καθυστέρηση

στην

έκδοση

αδειών

σε

επιχειρήσεις

δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης, µε συνέπεια την
καθυστέρηση της πλήρους ανάπτυξης του ΣΥ∆ΕΣΥΣ

 Εισφοροδιαφυγή
Το Σύστηµα, διαπιστώνει ότι ποσοστό 40 έως 50% των νέων
συσσωρευτών που διατίθενται στην αγορά είναι χωρίς της
καταβολή της χρηµατικής εισφοράς προς το Σύστηµα, µε
αποτέλεσµα :
•

τον αθέµιτο ανταγωνισµό µε τις υπόλοιπες συµβεβληµένες
επιχειρήσεις

•

την δηµιουργία ισχυρής τάσης προς µίµηση από άλλους
υπόχρεους

•

την εισφοροδιαφυγή τόσο στην καταβολή του ΦΠΑ όσο και
του φόρου εισοδήµατος από τις υπόχρεες εταιρείες

•

την απώλεια αντίστοιχων εσόδων προς το Σύστηµα και
παράλληλα αύξηση του φόρτου εργασίας και κατά συνέπεια
του

κόστους

για

την

εναλλακτική

διαχείριση

των

χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών

 Μη ορθή τήρηση των ΕΑΕΑ
Το Σύστηµα κατά την καταχώρηση και έλεγχο των ΕΑΕΑ
διαπιστώνει

πληθώρα

προβληµάτων

τα

οποία

και

σας

κοινοποιούνται αντίστοιχα για τον κάθε Συλλέκτη.

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ θα επιδιώξει

την επίλυση του συνόλου των

προβληµάτων µε την χρήση κάθε πρόσφορου µέσου ενηµέρωσης
όλων

των

αρµοδίων

(υπόχρεους
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διαφήµιση,

επισκέψεις, επικοινωνία,

αλλά και

εφαρµογής του νόµου σε όλα τα επίπεδα.
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Συµπερασµατικά και κωδικοποιώντας τα προβλήµατα λειτουργίας µας
παραθέτουµε τις κάτωθι προτεινόµενες λύσεις έκαστου :

1]

Προσδιορισµό

παραγοµένων
καταβολή
εµπόριο

ποσότητας

αποβλήτων

χρηµατικών
νέων

εισερχοµένων

ανά

ετος.

εισφορών.

προϊόντων.

συσσωρευτών

Εισφοροδιαφυγή

Αθέµιτος

Αδυναµία

και
στην

ανταγωνισµός

στο

επαλήθευσης

των

παραγοµένων ποσοτήτων αποβλήτων

Προτεινόµενη λύση:
•

Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ να οργανώσει περιοδικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους
µε την συνδροµή ορκωτών ελεγκτών, σε συµβεβληµένους µε το Σύστηµα
και µη υπόχρεους, δαπάναις µας.

•

Να οργανωθεί και λειτουργήσει τάχιστα το µητρώο παραγωγών.

•

Μέχρι

την

ολοκλήρωση

του

µητρώου

παραγωγών,

να

καταστεί

υποχρεωτική η προσκόµιση βεβαίωσης συµµετοχής του υπόχρεου στο
αντίστοιχο Σύστηµα, για την οποιαδήποτε

εισαγωγή και εκτελωνισµό

νέων συσσωρευτών.
•

Να απλουστευτούν οι διαδικασίες συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων
υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα µε τα Τελωνεία & Intrastat τα οποία δεν
µας γνωρίζουν τους εισαγωγείς συσσωρευτών, τόσο εντός ΕΕ όσο και από
τρίτες χώρες, επικαλούµενες το τελωνειακό απόρρητο. Εναλλακτικά θα
ήταν δυνατό, να γίνει απαιτητή προ του εκτελωνισµού συσσωρευτών
από τρίτες χώρες, βεβαίωση συµµετοχής στο Σύστηµα.

•

Να µας γνωστοποιούνται οι ποσότητες εισαγωγής /ανά εισαγωγέα, από τις
αντίστοιχες διευθύνσεις τελωνειακών διαδικασιών
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2] ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ των Ν.Α. Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιών &
Βιοµηχανίας .
Η ελλειπής στελέχωση των παραπάνω υπηρεσιών αποτρέπει κατά κανόνα τον
έλεγχο, παρά τις αναφορές µας ανά έτος, σε κάθε ∆/νση Περιβάλλοντος –
Συγκοινωνιών & Βιοµηχανίας των Ν.Α και Περιφερειών, για : τις παραγόµενες
ποσότητες ανά νοµό και ανά περιφέρεια, τις συλλεχθείσες ποσότητες, τους
συµβεβληµένους παραγωγούς µε τις αντίστοιχες ποσότητές τους, τους
παραγωγούς

µε

µηδενικές

ποσότητες

και

τους

παραγωγούς

εκτός

Συστήµατος.
Απουσία εξέτασης καταγγελιών για την τήρηση της νοµιµότητας σε όλα τα
στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα όσον αφορά έως σήµερα την
∆/νση Περιβάλλοντος, από τις 3.500 περίπου καταγγελίες (κατά παραγωγών
αποβλήτων, συλλεκτών, παράνοµων αποθηκεύσεων), που έχουµε κάνει ως
Σύστηµα. Ελάχιστοι έλεγχοι έχουν γίνει από την ΕΥΠΕ.
Μεγάλη ποσότητα αποβλήτων συσσωρευτών µολύβδου διακινείται παράνοµα
στην Βουλγαρία. Υπολογίζουµε της τάξης των 5 – 10.000 τόνων.
Προτεινόµενη λύση : Οι αρµόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν στους ελέγχους
αρµοδιότητάς τους.

3] Απουσία ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρεσίες :
 των χρηµατικών εισφορών των υπόχρεων
 της νόµιµης διακίνησης µε ξεχωριστή αναγραφή επί του τιµολογίου της
χρηµατικής εισφοράς,
 της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, όλων των εµπλεκοµένων µερών
[παραγωγών

–

συλλεκτών

-

σηµείων

β΄γενούς

εγκαταστάσεων ανακύκλωσης (νόµιµων και µη)]
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Προτεινόµενη
προσδιορισµός

λύση
των

:

Εντατικοποίηση

προϋποθέσεων

των

λειτουργίας

ελέγχων
όλων

και

των

σαφής
σχετικών

επιχειρήσεων καθώς και των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων, όλων των
εµπλεκόµενων µερών. Καθιέρωση και αυστηροποίηση ποινών .

4]

Η

άρνηση,

µεγάλου

αριθµού

επιχειρήσεων

πώλησης

&

αντικατάστασης συσσωρευτών (συνεργεία επισκευής οχηµάτων)
όπως & βιοµηχανιών παραγωγών αποβλήτων να συµβληθούν µε το
Σύστηµα, για την τήρηση των νοµίµων διαδικασιών.
Προτεινόµενη λύση : Ακύρωση προηγούµενου εγγράφου που είχε αποστείλει
το ΓΕ∆ΣΑΠ και σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ έκδοση νέου, για την υποχρεωτική
σύµβαση µε το Σύστηµα των παραγωγών αποβλήτων.

Εντατικοποίηση των

ελέγχων προς τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχηµάτων

5] Αρνηση συνεργασίας από µεγάλους καταναλωτές , όπως Στρατός
Ξηράς, ΟΣΕ, Υπουργεία, Νοµαρχίες, Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες, ΚΤΕΛ, ΜΜΜ κ.ά. πλέον µερικών εξαιρέσεων
Το σύστηµα έχει καταθέσει προτάσεις συνεργασίας, ωστόσο δεν έχει γίνει
ακόµη κατανοητή η σχετική αναγκαιότητα .

Προτεινόµενη λύση : Εφαρµογή της Νοµοθεσίας και έλεγχος των διαδικασιών
διαχείρισης των αποβλήτων των ως άνω υπηρεσιών.

6] Μεταφορά αποβλήτων από την νησιωτική χώρα
Βάση της σχετικής νοµοθεσίας η θαλάσσια µεταφορά γίνεται

µε πλοία

µεταφοράς εµπορευµάτων και όχι µε πλοία οχηµαταγωγά – επιβατικά. Παρόλα

Απολογιστική έκθεση «ΣΥ∆ΕΣΥΣ» έτους 2012

Σελ. 59/59

αυτά από τους 4.000 τόνους περίπου, ελάχιστες µεταφέρονται µε πλοία Ro –

Ro
Προτεινόµενη λύση : ∆υνατότητα θαλάσσιας µεταφοράς και µε επιβατικά
οχηµαταγωγά

πλοία,

των

χρησιµοποιηµένων

συσσωρευτών

από

την

νησιωτική χώρα, µε αυστηρές φυσικά προϋποθέσεις φόρτωσης του υλικού,
άλλως αύξηση των δροµολογίων των πλοίων µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων (Ro-Ro) [ τόσο σε συχνότητα όσο και σε λιµένες κατάπλου]

7] Μη ορθή τήρηση των ΕΑΕΑ
Η ανάθεση της παραγωγής των παραπάνω Ε.Α.Ε.Α. στον εκάστοτε συλλέκτη,
έχει αφενός δηµιουργήσει απίστευτο όγκο εργασίας στο ΓΕΣ∆ΑΠ, αφετέρου
έχουν παρατηρηθεί και φαινόµενα παραποιηµένων η πλαστών εντύπων, τα
οποία φυσικά ουδέποτε επιστρέφονται στο Σύστηµα.
Ειδικότερα ως προς τα Ε.Α.Ε.Α. το Σύστηµα έχει αρµοδιότητα µόνο ελέγχου
αυτών που επιστρέφονται και ενηµέρωσης του αρµόδιου γραφείου, ΓΕΣ∆ΑΠ,
τυχόν προβληµάτων που διαπιστώνει κατά την απογραφή τους. Μέχρι σήµερα
δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε παρανοµούντες.
Αρνηση από τους συλλέκτες – µεταφορείς για την παράδοση ακριβών
στοιχείων οχηµάτων, οδηγών κ.λ.π.λ για ουσιαστικό έλεγχο των ΕΑΕΑ

Προτεινόµενη λύση : Την ανάθεση διαχείρισης των ΕΑΕΑ στο Σύστηµα
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