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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 προσπάθεια
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 διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών,
(εισαγωγείς/κατασκευαστές συσσωρευτών, συνεργεία επισκευής οχημάτων, ΟΤΑ, Ν.Α,
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.α.)
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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 450 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 5.273 πανελλαδικά σημείων παραγωγής αποβλήτων με 613

σημεία στη νησιωτική χώρα
-

την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων,

σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΥΠΕΝ/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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τη συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης του λειτουργικού μας αποτελέσματος.

Στο σημείο αυτό θα

θέλαμε να ενημερώσουμε πως όσον αφορά το λειτουργικό

κόστος του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ εντός των τελευταίων δύο ετών έγινε :
o μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού τη εταιρίας από 15 σε 6 άτομα (στα έξι άτομα
συμπεριλαμβάνεται και η νομική υποστήριξη της εταιρείας),
o κατάργηση α) του υποκαταστήματος μας και β) του χώρου δευτερογενούς
αποθήκευσης στη Βόρεια Ελλάδα,
o ενώ μετά την ψήφιση του Νόμου 4496/2017 έπαυσε η δραστηριότητα συλλογής με
ίδια μέσα, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη λειτουργικών εξόδων.
Στόχος, ο οποίος και επετεύχθη και αναλύεται σε αντίστοιχο κεφάλαιο, ήταν η
βελτιστοποίηση του λειτουργικού αποτελέσματος 2017 vs 2016 κατά 241.000 €
Σίγουρο είναι πως παράλληλα παραμένουμε εμφατικοί στην προσήλωση μας στις αρχές
της εναλλακτικής διαχείρισης.
Τούτο σημαίνει ότι, για να βοηθηθεί τόσο η επίτευξη του εθνικού στόχου,

η

υποβοήθηση του προϊστάμενου φορέα μας στο δύσκολο έργο του, όσο και ο
οργανωτικός μας ρόλος ως Σύστημα, απαιτούνται πολύ περισσότερα από τον δανεισμό
εργαζομένων, την εθελοντική on spot εργασία ή τον περιορισμό του ΣΣΕΔ σε
προσωπικό του ενός ή των δύο ατόμων.
Η door to door ενημέρωση των σημείων παραγωγής αποβλήτων (επισκευαστών
οχημάτων κ.α), των συλλεκτών, αποθηκευτών και των μονάδων ανακύκλωσης, με την
παράλληλη καταγραφή και οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης για την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, σίγουρο είναι πως δεν μπορούν και δεν
πρέπει να αποτυπωθούν μέσω της προβολής στείρων δεικτών και αριθμών. Για αυτό και
παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές της ενίσχυσης του προσωπικού και του ΕΟΑΝ
προς στήριξη του εγχειρήματος της εναλλακτικής διαχείρισης.
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1. Γενικές Πληροφορίες
1.1

Γενικά Στοιχεία

To ΣΣΕΔ με την επωνυμία “Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
Ανώνυμη Εταιρεία” και 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 – οξέος 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 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.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, στις

20.11.2017 υπέβαλλε

εκ

νέου τον εξαετή

επιχειρησιακό του φάκελο, εναρμονισμένο κατά μεγάλο βαθμό και στα
οριζόμενα του Ν. 4496/2017. Θεωρώντας ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς
πυλώνες, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων και τη
στήριξη

της

εναλλακτικής

διαχείρισης

στο

ρεύμα

των

βιομηχανικών

συσσωρευτών.
1.2 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.
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.
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Η ιστοσελίδα του ΣΥΔΕΣΥΣ ανανεώνεται με γνώμονα τη 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.
Ειδικότερα στην ιστοσελίδα έχουν δημιουργηθεί πεδία για :
- την απόκτηση κάδων του ΣΥΔΕΣΥΣ όπου ο συνεργάτης μπορεί να
συμπληρώσει τα στοιχεία του
- την επιλογή του συλλέκτη για την πληρότητα του κάδου και την αποκομιδή
του
- 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. Κωνσταντίνος
Μεταξάς στα τηλέφωνα 210-3421091 & 3421951
1.3 Διαχειριζόμενο ρεύμα αποβλήτων
Το ΣΥΔΕΣΥΣ εφαρμόζει την εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών μολύβδου
– οξέος 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)
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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

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 ηλεκτρικές 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
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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

τηλεόρασης,

επαγγελματικά studio


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.

Πέραν 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.

1.4

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
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τις ενέργειες που αφορούν την διαδικασία της συλλογής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διάθεσης (ανακύκλωσης) των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και νικελίου
καδμίου.
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,
 επιδότηση της αποστολής 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.
Έως σήμερα το ΣΥΔΕΣΥΣ βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία
με 5.273 σημεία παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών πανελλαδικά,
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εκ

των

οποίων

τα

613

αφορούν

την

ιδιαίτερη

ευαίσθητη

περιβαλλοντικά νησιωτική χώρα.
1.5

Μετοχική σύνθεση
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 91.980 ευρώ, με τη
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 ΣΥΔΕΣΥΣ, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4496/2017 και εντός των
προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών, θα προβεί στην μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου του κατ' επιταγή των κατωτέρω διατάξεων:
- Του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 , το οποίο στην
παράγραφο 2 ορίζει ότι μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ
μπορούν να είναι αποκλειστικά: α) οι παραγωγοί συσκευασίας

ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά
πρόσωπα,

τα

οποία

οργανώνονται

αποκλειστικά

από

παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων
προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και β) οι
Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους
παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α΄.
- Της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, η
οποία ορίζει ότι η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους
οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και
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προΐσταται

σε

τμήμα,

διεύθυνση

ή

γενική

διεύθυνση

επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει ενναλακτική
διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το
ασυμβίβαστο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους
ΟΤΑ Α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ και για τις περιπτώσεις μετόχου
ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που
τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.
- Της παραγράφου 4 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, η
οποία ορίζει ότι απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων
φορέα ΣΣΕΔ από πρόσωπα που: α) τελούν σε πτώχευση,
παύση

εργασιών,

αναγκαστική

διαχείριση

ή

αναστολή

εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής
εργασιών ή παρόμοια διαδικασία, β) έχουν καταδικαστεί
αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄
43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του
άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του
Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που
προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν
τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του
άρθρου 37 του ν. 4042/2012 ή του άρθρου 28 του ν.
1650/1986 (Α΄ 160).
- Της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, η
οποία ορίζει ότι αν συντρέξει κάποιο απο τα ασυμβίβαστα της
παραγράφου 3 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 4 στο
πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό
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υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που
κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της
παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον,
μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το
ασυμβίβαστο ή το κώλυμα.
-Της παραγράρου 4 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, η οποία
ορίζει ότι μέτοχοι και οι μεριδιούχοι των φορέων ΣΣΕΔ που
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου
οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παραγράφους 2, 3 και 4
του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, μέσα σε προθεσμία
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.
4496/2017, ήτοι από τη δημοσίευση του.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ με βάση τις ανωτέρω διατάξεις ενημέρωσε τους

μετόχους του για τις ανωτέρω διατάξεις και ειδικότερα για το ότι,
όσοι από αυτούς εμπίπτουν σ' αυτές οφείλουν να συμμορφωθούν το
αργότερο μέχρι τις 8/3/2018, άλλως προβλέπονται εις βάρος τους
ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 20
παρ. 2 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3854/2010
και αντικαταστάθηκε από τον ν. 4496/2017.
Η διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου του ΣΥΔΕΣΥΣ, προς
αποφυγή ποινών ακυρότητας από πιθανούς μετόχους που δεν θα
ήθελαν να συμμορφωθούν με το Ν. 4496/2017, θα πραγματοποιηθεί
το 2018 σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 2190/20 περί
ανωνύμων εταιρειών, ήτοι πλήρης και αναλυτική ανάρτηση των
θεμάτων ημερησίας διατάξης των γενικών συνελεύσεων στο ΓΕΜΗ
καθώς και τις απαραίτητες πλειοψηφίες που συνεπάγεται μια τέτοια
απόφαση καθόσον το ΣΥΔΕΣΥΣ οφείλει να σεβασθεί τα δικαιώματα
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των μετόχων, οι οποίοι βάσει του Ν. 4496/2017, έχουν, όπως
άλλωστε και το Σύστημα στο οποίο μετέχουν, το ίδιο χρονικό
περιθώριο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του, και συνεπώς οι μέτοχοι
έχουν την δυνατότητα πώλησης των μετοχών τους μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία που ο νόμος ορίζει.
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

ΜΕΛΟΣ

5

ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ

6

ΚΟΥΡΕΜΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

7

ΜΕΧΑΝΕΤΖΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Σχετικά με τα ασυμβίβαστα που ο νόμος 4496/2017 ορίζει σχετικά με τα
μέλη του ΔΣ, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ προτίθεται να κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες συμμόρφωσης.
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1.6 Οργανωτική Δομή ΣΣΕΔ
H

οργανωτική

δομή

του

Συστήματος

παρουσιάζεται

στο

κάτωθι

οργανόγραμμα

1.7 Εσωτερικός Κανονισμός
Το ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του, όπως σας έχει ήδη κατατεθεί και στην απολογιστική έτους 2014.
Με την ψήφιση του Ν. 4496/2017 ο εσωτερικός κανονισμός τροποποιείται
αναλόγως και θα σας γνωστοποιηθεί με την ολοκλήρωσή του.
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων ΣΥΔΕΣΥΣ
Ειδικότερα για το 2017 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 2017 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 2017.
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Με την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την εξασφάλιση πως όλο και
μεγαλύτερο τμήμα του δημιουργηθέντος επικινδύνου αποβλήτου συσσωρευτών,
οδηγείται πλέον προς αξιοποίηση, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ σταδιακά μείωσε τις
ποσότητες συλλογής με ιδία μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα :
- την μείωση κατά 18% των συλλεχθέντων ποσοτήτων του 2016 με
ίδια μέσα, έναντι του 2015 και
- την μείωση κατά 62% των συλλεχθέντων ποσοτήτων του 2017 με
ίδια μέσα, έναντι του 2016 .
Παράλληλα η εμπιστοσύνη όλων των κρίκων στην αλυσίδα της αξιοποίησης του
αποβλήτου που λειτουργούν νόμιμα καταγράφοντας το συλλεγόμενο απόβλητο
στο ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ είναι ορατή από όλους. Οι συλλεγόμενες ποσότητες που
καταγράφηκαν από το Σύστημα το καθιστούν leader στα ρεύματα
ανακύκλωσης

βιομηχανικών

συσσωρευτών

και

συσσωρευτών

οχημάτων, δίνοντάς του για 2 η συνεχόμενη χρονιά την 1η θέση
(λεπτομερή αναφορά γίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο).
Και

όλα

αυτά

βελτιώνοντας

το

λειτουργικό

αποτέλεσμα

του

Συστήματος κατά 241.000 € το 2017 vs 2016.
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
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 Αύξηση ποσοτήτων που οδηγήθηκαν στην εναλλακτική διαχείριση ως
ακολούθως :
1. Αύξηση κατά 170% στη διαχείριση των συσσωρευτών νικελίου –
καδμίου, έναντι του 2016. Επισημαίνουμε ότι υπήρχε αντίστοιχη αύξηση
κατά 77% και κατά το έτος 2015. Θα πρέπει να τονιστεί πως το
συγκεκριμένο απόβλητο έχει δυσανάλογο διαχειριστικό κόστος έναντι των
εισφορών των υπόχρεων που αποδίδεται στο Σύστημα, καθώς και μόνο
2 εκ των τριών συστημάτων διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ενώ μόνο το
ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ διαχειρίστηκε ποσότητα σημαντικά αναντίστοιχη του put
on the market των υπόχρεων του.
2. Αύξηση κατά 16% στη διαχείριση των συσσωρευτών μολύβδου –
οξέος έναντι του 2016. Υπενθυμίζουμε ότι αύξηση κατά 68 % στη
διαχείριση των συσσωρευτών μολύβδου οξέoς, υπήρξε και το 2016 έναντι
του 2015.
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3. Συμβεβλημένοι παραγωγοί – Διαχειριστές αποβλήτων
3.1 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 2017 οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι ανέρχονταν στις 111
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.

Αναλυτικός κατάλογος των συμβεβλημένων

υπόχρεων παρατίθεται στο συνημμένο 1.
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.
Η εφαρμογή του ΕΜΠΑ θα αποτελέσει, με την πλήρη εφαρμογή του σε εξέλιξη,
χρήσιμο «εργαλείο» για την πάταξη αυτών των φαινομένων. 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
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 την ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμό της εισφοροδιαφυγής τόσο στην
καταβολή του ΦΠΑ όσο και του φόρου εισοδήματος από τις υπόχρεες
εταιρείες
 την αύξηση των αντίστοιχων εσόδων προς τον ΕΟΑΝ
3.2

Ποσότητες Συσσωρευτών

Οι ποσότητες νέων συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην αγορά ως
συσσωρευτές

πρώτης

τοποθέτησης

και

ως

συσσωρευτές

αντικατάστασης, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017,
σύμφωνα και με τις δηλώσεις των υπόχρεων – συμβεβλημένων
με το ΣΥΔΕΣΥΣ ανέρχεται σε 447.754 τμχ.
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4. Δίκτυο Συλλογής – Μεταφοράς – Αποθήκευσης
4.1 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
Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως γίνεται σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.
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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 2017 πραγματοποιήθηκε εξαγωγή αποβλήτων
συσσωρευτών

νικελίου

καδμίου

44.160

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 450 τόνους
αποβλήτων από την έναρξη λειτουργίας του έως και το έτος 2017, με
κόστος εξαγωγών 320.000 € περίπου.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ δηλαδή χρηματοδότησε την ανακύκλωση ενός μη
εμπορικού αποβλήτου καθ όλη την διάρκεια των τελευταίων ετών.
4.2

Σημεία Συλλογής

Η door to door ενημέρωση στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του Συστήματος, συνεχίζει να δίνει καρπούς και εντός του
έτους 2017. Εμφανίζεται έτσι και το τελευταίο έτος αυξητική τάση των
σημείων παραγωγής αποβλήτων που εντάξαμε στην εναλλακτική διαχείριση.
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, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και αυτού του σημαντικού
κρίκου στην εναλλακτική διαχείριση. Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ θα βρίσκεται
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πάντα αρωγός στην προσπάθεια εκείνων των συλλεκτών, που
στόχο

έχουν

την

περαιτέρω

συλλογή

αποβλήτων

από

απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ βοηθά το έργο των αδειοδοτημένων εταιρειών
συλλογής,

συνεισφέροντας

επιχειρηματικού

στην

ενδιαφέροντος

εκεί

ανάπτυξη
όπου

του

αυτό

ιδιωτικού
εμφανίζεται

περιορισμένο, μια που στόχος του παραμένει η αύξηση των
συλλεγομένων ποσοτήτων σε όλη την Επικράτεια.
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Τα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών που δραστηριοποιείται το Σύστημα, αποτυπώνοντας στον κάτωθι
πίνακα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

:
2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

319

405

442

506

464

451

393

378

435

362

364

367

ΑΤΤΙΚΗΣ

2063

2268

2440

2573

2664

2624

2839

2134

2633

2127

2155

2180

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

146

158

172

193

176

163

161

165

153

167

169

169

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

170

158

179

210

256

219

200

139

162

140

145

153

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

190

183

217

311

302

257

267

199

263

200

201

204

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

177

113

126

162

160

158

142

89

107

87

89

89

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

301

304

333

433

428

432

365

329

357

328

328

331

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

78

91

92

100

99

101

117

70

78

71

72

73

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

812

875

919

1069

1120

1061

1112

800

1018

811

825

832

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

182

150

181

187

177

166

146

136

159

137

137

137

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

60

88

120

130

180

202

220

229

260

227

232

234

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

304

281

306

323

318

308

342

260

271

254

258

266

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

269

249

273

353

346

303

328

236

267

235

234

238

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛA

5071 5323 5800 6550 6690
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4.3

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 και 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 Μητρώου σε εβδομαδιαία
βάση και με αριθμό επαφών ανά ημέρα, δέκα με δεκαπέντε, προάγει
θέματα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών,
επιλύει ζητήματα των

παραγωγών αποβλήτων, πραγματοποιώντας

επισκέψεις αρχομένης από το λεκανοπέδιο Αττικής και έχοντας έως
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στόχο την Πανελλαδική κάλυψη 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.
4.4

Εξοπλισμός συλλογής και μεταφοράς
4.4.α. Οχήματα – Εξοπλισμός
Όπως ήδη προαναφέρθηκε τόσο τα δύο οχήματα που διαθέτει το
ΣΥΔΕΣΥΣ, όσο και τα

παλετοφόρα – ζυγιστικά & κλάρκ είναι προς

αξιοποίηση.
4.4.β)

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

τόσο

διανείμει

σε

παραγωγούς

συμβεβλημένους συλλέκτες.
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Προδιαγραφές κάδων
1. Υλικό κατασκευής από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE) ή πολυπροπυλένιο.
2. Η πρώτη ύλη κατασκευής να είναι πρωτογενής και όχι
ανακυκλωμένο πλαστικό.
3. Να αποτελείται από μονοκόμματη δομή.
4. Ο τρόπος κατασκευής να είναι με rotation και όχι με injection.
5. Να έχει αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία UV είτε με προσθήκη
αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων, με την
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά οι φυσικές και
χημικές ιδιότητες του υλικού.
6. Να έχει αντοχή σε θερμοκρασία από –20 +80οC.
7. Εγγυημένη διάρκεια ζωής 5 ετών.
8. Ικανότητα στοίβαξης έως τρεις, πλήρους φορτίου, κάδους (δηλ.
3 τόνοι)
9. Βάρος υλικού κάδου 40 κιλά ελάχιστο.
10. Ο κάδος να είναι σχεδιασμένος χωρίς αιχμηρά σημεία για την
προστασία των εργαζομένων
11. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης με χρήση παλετοφόρου.
12. Να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για την στοίβαξη

και

άδειασμα του περιεχομένου.
13. Να διαθέτει καπάκι.
14. Ο ωφέλιμος χώρος να ανέρχεται στα 650 λίτρα περίπου και οι
εξωτερικές του διαστάσεις να είναι ενδεικτικά 1200 χ 1000 χ 800
mm
15. και στα 300 λίτρα περίπου και οι εξωτερικές του διαστάσεις να
είναι ενδεικτικά 1000 χ 800 χ 800 mm
16. Επί των εξωτερικών πλευρών να είναι αποτυπωμένο το
λογότυπο και το σήμα της ανακύκλωσης καθώς και η κλάση του
Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017

Σελ.

29/52

περιεχομένου φορτιού όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχήμα.

(ΑΡΙΘΜΟΣ 8) ΣΥΜΒΟΛΟ (ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΟΧΕΙΑ &
ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ & ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟ): ΜΑΥΡΟ
ΦΟΝΤΟ ΑΝΩ ΜΙΣΟ ΤΜΗΜΑ , ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ , ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΧΗΜΑ 8 ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ)

17. Να διαθέτει δυνατότητα μεταλλικού σκελετού εγκιβωτισμού του
κάδου
18. Να διαθέτει ο μεγάλος κάδος 9 τακούνια και 3 τραβέρσες. Ο δε
μικρός 7 τακούνια και 3 τραβέρσες και να είναι τουλάχιστον 18
κιλά βάρους.
Οι κάδοι διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά κατασκευής καθώς και τις
εγγυήσεις ανθεκτικότητας χρήσης.
Οι κάδοι φέρουν το λογότυπο του ΣΥΔΕΣΥΣ και διαφοροποιούνται,
ως προς την χωρητικότητα τους για τους παραγωγούς αποβλήτων
οχημάτων και για του παραγωγούς αποβλήτων δικύκλων, ups κλπ
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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 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
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Συστήματος, για τη διαχείριση της ποιότητας, τη βελτιστοποίηση
των παρεχομένων 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.
Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
που σχετίζονται με τις διεργασίες και τις υπηρεσίες του
ΣΥΔΕΣΥΣ, γίνεται βάσει τεκμηριωμένων μεθόδων. Τα κριτήρια
αξιολόγησης

είναι προκαθορισμένα

και περιλαμβάνουν

τις

ισχύουσες νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
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.
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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.
Ολοκληρώθηκε δε επιτυχώς και η επαναπιστοποίηση του
ΣΥΔΕΣΥΣ κατά ISO 9001 και ISO 14001.


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
παραγωγοί

(εισαγωγείς

–

υποχρεωτικά όλοι οι

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.
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Εντέλει με την συνδρομή του ΣΥΔΕΣΥΣ ολοκληρώθηκε επιτυχώς
η διαδικασία υποβολής των ετήσιων εκθέσεων για το έτος 2017
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.
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

παραγωγού
πληροφορίες

έχουν
και
για

δημιουργηθεί

έχουν
την

καρτέλες

καταχωρηθεί
κείμενη

όλες

ανά
οι

νομοθεσία,

κατηγορία
απαραίτητες

το

συνεργασίας και την ένταξη της επιχείρησης στο ΣΣΕΔ.
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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. Επίσης υπάρχει και αντίστοιχη
δικτύωση με το Facebook και το twitter.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΟΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με την τεχνογνωσία άλλα και την υποδομή των 13 και πλέον
ετών

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 2017
Απέστειλε το σήμα συνεργασίας σε παραγωγούς απόβλητων
πανελλαδικά οι οποίοι συμμετέχουν στην εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων συσσωρευτών.

7.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017

Σελ.

37/52

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

Το ΣΥΔΕΣΥΣ κατά το έτος 2016 δημιούργησε και καθιέρωσε τη χρήση
του κάτωθι 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 κρίση
όλων μας στην ποιότητα των λαμβανομένων υπηρεσιών
- παρουσία (φυσική, εξοπλισμού, κά)
- Ταχύτητα εξυπηρέτησης
- Αξιοπιστία
- ασφάλεια
- ενσυναίσθηση
Η παραλαβή των ερωτηματολογίων είναι συνεχής. Η ανάλυση δε των
απαντήσεων βάσει δημογραφικών στοιχείων και των παραμέτρων που
εξετάζονται δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί το δείγμα που θα μας δίδει αξιόπιστα συμπεράσματα.

 Καθ όλο το έτος : Ενημέρωση door to door
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Πρωτοποριακή εκστρατεία πόρτα-πόρτα, ξεκίνησε το ΣΥΔΕΣΥΣ από το
2016 και με αφετηρία το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η εν λόγω
δραστηριότητα έχει ως στόχο την σταδιακή κάλυψη όλης της
επικράτειας.
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

διαχείριση

των

αποβλήτων

συσσωρευτών.


Φεβρουάριος 2017 : Συμμετοχή σε εκδήλωση του Σωματείου
επισκευαστών αυτοκίνητων Νομού Μεσσηνίας.
Κατόπιν προσκλήσεως το ΣΥΔΕΣΥΣ παρίστατο στην εκδήλωση του
Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων Νομού Μεσσηνίας, με εκτενή
αναφορά τόσο στην ορθή διαχείριση των συσσωρευτών οχημάτων όσο και
σε περιβαλλοντικά θέματα.
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Μάϊος 2017 Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης
Το ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε σε ημερίδα για την ανακύκλωση
Συσσωρευτών και την Προστασία του Περιβάλλοντος που
πραγματοποίησε η Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία
με το Επιμελητήριο Κοζάνης και την Ομοσπονδία Επισκευαστών
Βορείου Ελλάδος με θέμα : ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
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Σελ.
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Ιούνιος 2017 : Συμμετοχή στον Εορτασμό της Παγκόσμιας
Μέρας Περιβάλλοντος του 9ου νηπιαγωγείου & 8ου δημοτικού
σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας.
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ
Α.Ε», στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τη σημασία της ανακύκλωσης, συμμετείχε στις 9 Ιουνίου, στην
εκδήλωση του 9ου νηπιαγωγείου & 8ου δημοτικού σχολείου Νέας
Φιλαδέλφειας

για

τον

εορτασμό

της

Παγκόσμιας

Ημέρας

Περιβάλλοντος.
Περισσότερα από 100 παιδιά, συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις
δράσεις της εκδήλωσης και με πολύ ενδιαφέρον ενημερώθηκαν για
τα οφέλη της ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος. Το
ΣΥΔΕΣΥΣ

μοίρασε

ενημερωτικά

φυλλάδια

και

αναμνηστικά

βραχιολάκια με μήνυμα ανακύκλωσης, σε γονείς και παιδιά που
συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Ο πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ, κ. Λουκάς Χριστοδούλου, δήλωσε: «Είναι
βαθιά μας πεποίθηση ότι η νέα γενιά μπορεί να χαράξει το δρόμο
προς την ορθότερη διαχείριση των πόρων, μέσω της ανακύκλωσης
και την βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΣΥΔΕΣΥΣ στο πλαίσιο της λειτουργίας
του και της εταιρικής υπευθυνότητας συνεχίζει τις δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και με ιδιαίτερη χαρά, σήμερα,
συμμετείχε σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, με πρωταγωνιστές
τα παιδιά.» Το ΣΥΔΕΣΥΣ ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς, τον
εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και το σύνολο των γονέων των
παιδιών του 9ου νηπιαγωγείου & 8ου δημοτικού σχολείου Νέας
Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017
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Φιλαδέλφειας, για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση για την
επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.



Ιούνιος 2017 : Συμμετοχή σε συνάντηση περί τροπ. Ν.
2939/01 στο ΥΠΕΝ
Το ΣΥΔΕΣΥΣ κατόπιν πρόσκλησης σε συνάντηση του ΑΝΥΠ ΥΠΕΝ
κ. Σωκράτη Φάμελλου, ήταν παρόν στην συνάντηση εργασίας που
πραγματοποιήθηκε στις 21/6/2017 για συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων επί της τροποποίησης του Ν. 2939/01.
Τις δε επόψεις μας και προτάσεις μας επί του τελικού σχεδίου νόμου
τις καταθέσαμε και εγγράφως.
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:

Συμμετοχή

στην

Ημερίδα
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ECO

–

Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας.
Συμμετοχή του ΣΥΔΕΣΥΣ

στην Ημερίδα ECO – Παρατηρητηρίου

Κυκλικής Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε στο Γκάζι με θέμα
«Πως μπορεί να ‘απογειωθεί’ η Ανακύκλωση στην Ελλάδα;»

Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017
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Οκτώβριος 2017 : Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο ‘Περιβάλλον και
Ενέργεια’, της ΕΔΕΜ.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε στο εν λόγω συνέδριο το οποίο ήταν
αφιερωμένο στην Κυκλική Οικονομία, στην Πρόληψη και στην
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων καθώς και
στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στις Εναλλακτικές μορφές
Ενέργειας.

Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017
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Οκτώβριος 2017 : Συμμετοχή στην συνεδρίαση Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου

Το ΣΥΔΕΣΥΣ συμμετείχε στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής Εμπορίου, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στο Μέγαρο της
Βουλής, με θέμα την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του
Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017
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σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία
2015/720/ΕΕ,

ρύθμιση

θεμάτων

Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017
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Νοέμβριος 2017 : Συμμετοχή στο διήμερο φεστιβάλ που
διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και το
Πράσινο Ταμείο.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης και Μείωσης
Αποβλήτων, ο ΕΟΑΝ και το Πράσινο Ταμείο διοργάνωσαν διήμερο
φεστιβάλ την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στη
Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ ήταν παρών στο επιτυχή φεστιβάλ όπου πλήθος
κόσμου το επεσκέφθη. Ενημερώσαμε μικρούς και μεγάλους για τις
βλαβερές επιπτώσεις που έχει τόσο στο περιβάλλον όσο και στην
ανθρώπινη

υγεία

η

μη

χρηστή

διαχείριση

των

αποβλήτων

συσσωρευτών. Διανεμήθηκε αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό.
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6. 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.
6.1 Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. κατά την δεκατετράχρονη λειτουργία του ως το
πρώτο Σύστημα με έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου οξέος και Νικελίου
καδμίου, δημιούργησε την απαραίτητη εκείνη δομή προκειμένου την
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την πρωτογενή αποθήκευση, την
μεταφορά σε δευτερογενής χώρους αποθήκευσης ή και την απευθείας
τελική διάθεση των ρευμάτων στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Συνάμα, με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημέρωσε και συνεχίζει να ενημερώνει
όλους του εμπλεκομένους φορείς και επιχειρήσεις για τις υποχρεώσεις που
προβλέπονταν στο σύνολο των σχετικών διατάξεων, για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και της Δημόσιας υγείας από την επικινδυνότητα της μη
ορθής διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων
και βιομηχανίας.
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Συγκεκριμένα, τα σημεία συλλογής είναι όλες εκείνες οι επιχειρήσεις όπως
αυτές

περιγράφονται στην

κείμενη

νομοθεσία

και οι οποίες

είναι

καταγεγραμμένες από το ΣΣΕΔ είτε μέσω της συνεργασίας τους με αυτό ,
είτε κυρίως, μέσω της καταγραφής τους από τα επιστρεφόμενα ΕΑΕΑ των
συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ συλλεκτών.
Ο στόχος του ΣΣΕΔ είναι οργανωτικός και ρυθμιστικός προκειμένου
να λειτουργεί υπό και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΑΝ, προς επίτευξη
του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την ορθή διαχείριση των
αποβλήτων συσσωρευτών και την επίτευξη των εθνικών στόχων.
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. με μακρόχρονη εμπειρία και έχοντας πλέον
δημιουργήσει μια συνεχώς εξελισσόμενη δομή λειτουργίας, προκειμένου την
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, οργανώνει και παρακολουθεί την
συλλογή των παραγομένων ποσοτήτων διάμεσου των αδειοδοτημένων
εταιρειών

συλλογής,

ενισχύοντας

την

ιδιωτική

πρωτοβουλία,

διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση του αποβλήτου έως την τελική του
διάθεση.
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7. 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.
Γενική παραδοχή είναι ότι διακινείται μεγάλος αριθμός συσσωρευτών
χωρίς νόμιμα παραστατικά, με συνέπεια τον αθέμιτο ανταγωνισμό
Απολογιστική έκθεση ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έτους 2017

Σελ.

52/52

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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