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ΑΘΗΝΑ 4/04/13
Αρ.Πρωτ. 3482
Προς
κο Ιωάννη Μιχελάκη
Βουλευτή Επικρατείας ΝΔ
Αξιότιμε κύριε Μιχελάκη,
στην πρόσφατη ερώτηση της 27ης Μαρτίου 2013 που καταθέσατε στη Βουλή, με θέμα
"Επικίνδυνα χημικά απόβλητα με βαριά οσμή σκανδάλου" έχετε αναπαράγει, προφανώς εν
αγνοία σας, σειρά ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες βλάπτουν το κύρος και την αξιοπιστία
του ΣΥΔΕΣΥΣ, το οποίο έχει συσταθεί από 71 μετόχους εισαγωγείς μπαταριών αυτοκινήτων,
και έχει συμβληθεί σχεδόν με το σύνολο των εισαγωγέων και κατασκευαστών ΗΣ και
Συσσωρευτών (245 επιχειρήσεις), δημιουργούν δε προβλήματα στη λειτουργία του,
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των στελεχών του και δεν έχουν καμία σχέση με την
πραγματικότητα.
Δυστυχώς δεν μας δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε επί του θέματος πριν την κατάθεση
της ερώτησης.
Ελπίζουμε ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία μιας κατ΄ ιδίαν συνάντησης μαζί σας, έστω και εκ
των υστέρων, προκειμένου να σας ενημερώσουμε τεκμηριωμένα για την πραγματική
κατάσταση στον τομέα της ανακύκλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα στους
χρησιμοποιημένους συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιομηχανίας.
Μέχρι τότε θα περιοριστούμε σε μια συνοπτική τοποθέτηση σε όσα αναφέρετε στην ερώτησή
σας, με την ελπίδα ότι θα αναλάβετε πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά
και του κύρους του Συστήματος, των μετόχων και των στελεχών του, καθώς και την απόδοση
των ευθυνών εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.
Η πραγματικότητα έχει ως εξής και απαντούμε με τη σειρά που έχετε θέσει τα θέματα:
1. Η άδεια λειτουργίας του ΣΥΔΕΣΥΣ πράγματι έληξε το 2010, αλλά το Σύστημα λειτουργεί
νόμιμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 769Β/28-4-2009 αρ. απόφαση 116570, το οποίο αναφέρει
σαφώς στο άρθρο 4: «Μέχρι την έκδοση της Απόφασης Ανανέωσης της έγκρισης
εξακολουθεί να ισχύει η Απόφαση έγκρισης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». Έως σήμερα, από τα 8
πανελλαδικά λειτουργούντα Συστήματα του κλάδου, τα 4 (ΣΥΔΕΣΥΣ, ΕΔΟΕ, ΕΛΤΕΠΕ και
ΚΕΠΕΔ) αναμένουν την ανανέωση της αδείας τους.
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2. Ο ρόλος του Συστήματος είναι και ο έλεγχος της καταγραφής των διαδικασιών συλλογής
και διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέως και νικελίου καδμίου σε πανελλαδικό επίπεδο. Κυρίως όμως είναι, σύμφωνα με τον Νόμο και το
καταστατικό του, η οργάνωση και η υλοποίηση των εργασιών συλλογής, μεταφοράς,
αποθήκευσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι το μοναδικό εγκεκριμένο Σύστημα συλλογής
συσσωρευτών νικελίου - καδμίου, δεδομένου ότι τα απόβλητα αυτά δεν έχουν εμπορικό
ενδιαφέρον- δηλαδή κέρδος- για τους ιδιώτες συλλέκτες, η ανακύκλωση τους γίνεται μόνο
σε ορισμένες χώρες και η εξαγωγή τους είναι πανάκριβη.
3. Για τη μη επίτευξη του στόχου νόμιμης ανακύκλωσης του συνόλου των αποβλήτων
συσσωρευτών, καθώς και για τα επαπειλούμενα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
ευθύνεται το ΣΥΔΕΣΥΣ, καθώς η μη επίτευξη του στόχου είναι συνάρτηση της έλλειψης
ιχνηλάτισης της πορείας των συσσωρευτών, από την εισαγωγή ή την εγχώρια παραγωγή
τους, μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής τους, ενέργεια για την οποία είναι αρμόδια η
Πολιτεία.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες και ο ρόλος του περιορίζεται στην
επισήμανση όσων υποπίπτουν στην αντίληψή του. Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα ήδη από
την ίδρυσή του έχει καταγγείλει επανειλημμένα την παράνομη διακίνηση και εξαγωγή
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.
4. Σχετικά με τα στοιχεία παραγόμενων αποβλήτων συσσωρευτών που αναφέρετε, σύμφωνα
με τα στοιχεία που το Σύστημα διαθέτει και έχει καταθέσει στην εποπτεύουσα αρχή: το
παραγόμενο απόβλητο στην Ελλάδα ανέρχεται στους 50.000 τόνους περίπου.
Η ποσότητα που νόμιμα συλλέγεται ανέρχεται, όπως και εσείς αναφέρετε, στους 17.000
τόνους. Από την ποσότητα αυτή, μόνο για τους 7.000 τόνους έχουμε πλήρως ακριβή
στοιχεία, διότι εφαρμόζεται η μέθοδος της ιχνηλασιμότητας.
Από την ποσότητα αυτή (17.000 τόνους) το ΣΥΔΕΣΥΣ συνέλεξε ΜΟΝΟ 1.300 τόνους. Στο
σημείο αυτό παραβλέπετε τη λειτουργία των λοιπών συλλεκτών, καθώς και τη
δραστηριοποίηση παρανόμων συλλεκτών (ρομά, κλπ), οι οποίοι αποτελούν μάστιγα στη
λειτουργία της ορθής διαχείρισης των συσσωρευτών και τους οποίους προφανώς το
ΣΥΔΕΣΥΣ δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, παρά μόνο να καταγγέλλει στα αρμόδια
όργανα.
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5. Η λειτουργία των εταιριών ανακύκλωσης δεν απειλείται από την λειτουργία του
Συστήματος, αλλά από την παράνομη διακίνηση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών [την
οποία το Σύστημα προσπαθεί να εμποδίσει] και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από τους
ισολογισμούς των ως άνω εταιρειών , από τους οποίους θα βγάλετε πολλά χρήσιμα
συμπεράσματα. Ως εκ τούτου δεν διακυβεύεται από την εφαρμογή του νόμου, καμία θέση
εργασίας, τουναντίον μάλιστα.
6. Το ΣΥΔΕΣΥΣ ουδέποτε έχει εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση ή εξαγωγή χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών. Αντίθετα κατόπιν ενεργειών μας (όπως η διαρκής συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία στα συνοριακά φυλάκια, τροχαία, λιμεναρχεία) έχει περιοριστεί το
φαινόμενο της παράνομης εξαγωγής μολύβδου.
7. Το ΣΥΔΕΣΥΣ, με απόφαση του ΔΣ του, αποκτά ως συλλέκτης τους χρησιμοποιημένους
συσσωρευτές σε τιμή ίση με το 25% της τιμής του LME (London Metal Exchange) και τους
διαθέτει με τη σειρά του σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης το ίδιο προϊόν σε
τιμή ίση με το 30% του LME.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές κτήσης – διάθεσης υστερούν κατά πολύ από
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνεται πανηγυρικά από τις ελάχιστες
ποσότητες που τελικά συλλέγει το ΣΥΔΕΣΥΣ.
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα που προκύπτουν, αυτά διατίθενται για να καλυφθούν τα έξοδα
διαχείρισης της ανακύκλωσης, για τη δημιουργία χώρων δευτερογενούς αποθήκευσης στις
νησιωτικές περιοχές, για την οργάνωση της συλλογής με την προμήθεια πλαστικών κάδων,
οι οποίοι παρέχονται δωρεάν στα σημεία συλλογής, για ενέργειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα τοξικά απόβλητα, καθώς και για τη διατήρηση του
ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση άρσης λειτουργίας του ΣΥΔΕΣΥΣ, τότε το
αποθεματικό αυτό ποσό, ύψους 2,5 εκ. ευρώ, διανέμεται στα λοιπά ομοειδή Συστήματα,
γεγονός το οποίο αποτελεί το μοναδικό κίνητρο για όσους σκοπίμως διαβάλουν το
ΣΥΔΕΣΥΣ.
8. Οι κοινωνικές οργανώσεις στις οποίες αναφέρεστε, επαναδιατύπωσαν χωρίς έλεγχο,
καταγγελίες ανταγωνιστικού Συστήματος και επιχειρήσεων συλλογής,- ανακύκλωσης, οι
οποίες είχαν επανειλημμένα καταγγελθεί από το ΣΥΔΕΣΥΣ για παράνομη δραστηριότητα, και
την οποία έχουν επιβεβαιώσει οι αρμόδιοι επιθεωρητές περιβάλλοντος.
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Θα περιμέναμε ωστόσο οι κοινωνικοί φορείς, όπως η ΓΣΕΕ, να αποδείξουν την ευαισθησία
τους με πρωτοβουλίες υπέρ των δεκάδων εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις
ανακύκλωσης , κυρίως μεταναστών, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν όχι την εργασία τους,
αλλά το αγαθό της υγείας και της ζωής από μολυβδίαση, διαφόρων μορφών καρκίνους,
κλπ.
9. Το πραγματικό ωστόσο σκάνδαλο, το αγγίζετε στο τέλος της ερώτησής σας και αφορά την
παράνομη ανακύκλωση, η οποία πράγματι συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και η
παράνομη εξαγωγή αποβλήτων, που πράγματι επιφέρει σημαντική απώλεια δημοσίων
εσόδων, όπως αναφέρετε.
Οι δραστηριοποιούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία των
καταγγελιών σε βάρος του ΣΥΔΕΣΥΣ και ευελπιστούμε ότι στον αγώνα μας εναντίον αυτών
των συμφερόντων θα σας έχουμε μαζί μας και όχι εναντίον μας.
Κατόπιν τούτων, για το σύνολο των οποίων διαθέτουμε στοιχεία που είναι φυσικά στη διάθεσή
σας, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και
το κύρος του Συστήματος.
Δεδομένου ωστόσο του ενδιαφέροντός σας για τα θέματα περιβάλλοντος, παρακαλούμε να μας
δώσετε την ευκαιρία μιας σφαιρικής ενημέρωσής σας για τα θέματα του αντικειμένου μας,
προκειμένου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον κοινό στόχο που είναι η νόμιμη ανακύκλωση
του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα μας.
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