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Αρ.Πρωτ. 3486
Προς
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “To ΠΟΝΤΙΚΙ”
Υπόψη Εκδότη - Δ/ντη κ. Α. Δελλατόλλα

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
με θλίψη και αγανάκτηση διαβάσαμε στην έγκριτη εφημερίδα σας, στο τεύχος 1751/14-3-2013,
δημοσίευμα το οποίο αφορά το ΣΥΔΕΣΥΣ και το οποίο στηρίζεται σε απολύτως ανυπόστατες
πληροφορίες.
Με το δημοσίευμά σας αυτό παραπλανείτε τους αναγνώστες σας, βλάπτετε το κύρος και την
αξιοπιστία του Συστήματος και προσβάλλετε την αξιοπρέπεια των στελεχών του.
Το Σύστημά μας, το οποίο έχει συσταθεί από 71 μετόχους εισαγωγείς μπαταριών αυτοκινήτων
και έχει συμβληθεί με 245 επιχειρήσεις - σχεδόν το σύνολο - εισαγωγέων και κατασκευαστών
ΗΣ και Συσσωρευτών, λειτουργεί απολύτως νόμιμα και αυτό αποδεικνύεται από σωρεία
επισήμων εγγράφων.
Δυστυχώς δεν επικοινωνήσατε μαζί μας όταν έφτασαν στα χέρια σας οι πληροφορίες αυτές.
Ελπίζουμε ότι, έστω και εκ των υστέρων, θα μας δώσετε την ευκαιρία μιας κατ΄ιδίαν
συνάντησης, προκειμένου να σας ενημερώσουμε τεκμηριωμένα για την πραγματική κατάσταση
στον τομέα της ανακύκλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα στους
χρησιμοποιημένους ΗΣ και συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιομηχανίας, καθώς και για κάθε ένα
σημείο που αναφέρετε στο δημοσίευμά σας.
Μέχρι τότε θα περιοριστούμε σε μια συνοπτική τοποθέτηση επί του συνόλου του
δημοσιεύματος, με την ελπίδα ότι θα αποκαταστήσετε άμεσα την αλήθεια.
Η πραγματικότητα έχει λοιπόν ως εξής:
1. Το ΣΥΔΕΣΥΣ έως σήμερα λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 769Β/28-4-2009 αρ.
απόφασης 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,
το ΣΥΔΕΣΥΣ και 3 ακόμα Συστήματα (ΕΔΟΕ, ΕΛΤΕΠΕ και ΚΕΠΕΔ) αναμένουν την ανανέωση
της αδείας τους.
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2. Κατά καιρούς έχουν πράγματι υπάρξει καταγγελίες σε βάρος του Συστήματος, καταγγελίες
που προέρχονται από παράγοντες της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίοι
προφανέστατα θίγονται από τη σύννομη δράση του Συστήματος και τους οποίους το
ΣΥΔΕΣΥΣ έχει επανειλημμένα καταγγείλει για σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, στην
ΕΥΕΠ, στις Περιφέρειες, στον ΕΟΑΝ, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ.α.
Ο όγκος του φακέλου που υπάρχει στην Εισαγγελία και στον οποίο αναφέρεστε, οφείλεται
στις καταγγελίες που το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει καταθέσει σε βάρος παράνομων παραγωγών
αποβλήτων, διακινητών, ανακυκλωτών και εξαγωγέων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών,
από την ίδρυσή του το 2004 μέχρι σήμερα.
3. Οι κοινωνικές οργανώσεις στις οποίες αναφέρεστε, επαναδιατύπωσαν χωρίς έλεγχο,
καταγγελίες ανταγωνιστικού Συστήματος και επιχειρήσεων συλλογής, οι οποίες είχαν
επανειλημμένα καταγγελθεί από το ΣΥΔΕΣΥΣ για παράνομη δραστηριότητα, την οποία
έχουν επιβεβαιώσει οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ, Περ. Αττικής ).
4. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι και ο έλεγχος της καταγραφής των
διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέως και νικελίου - καδμίου σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά κυρίως είναι η οργάνωση και
υλοποίηση της συλλογής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της ανακύκλωσής τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι το μοναδικό εγκεκριμένο Σύστημα συλλογής
συσσωρευτών νικελίου - καδμίου, δεδομένου ότι δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον- δηλαδή
κέρδος- για τους ιδιώτες συλλέκτες.
Οι ειδικοί όροι "περί συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών από νησιωτικές,
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές", πέραν του ότι δεν προκύπτουν εκ του νόμου,
παραμένουν μέχρι και σήμερα αόριστοι, δεδομένου ότι δεν έχουν προσδιοριστεί από την
εποπτεύουσα αρχή. "Δυσπρόσιτη" μπορεί να θεωρηθεί και μια περιοχή στην Αττική, με ένα
και μοναδικό συνεργείο ή εργοστάσιο, από το οποίο δεν έχουν κίνητρο -οικονομικό- να
παραλάβουν οι ιδιώτες συλλέκτες τα απόβλητά τους.
5. Το ΣΥΔΕΣΥΣ, με απόφαση του ΔΣ, 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 .
6. Το ΣΥΔΕΣΥΣ, αν και Ανώνυμη Εταιρία, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου δεν
διανέμει κέρδη και μερίσματα στους μετόχους, ούτε καταβάλει αποζημιώσεις στα μέλη του
Δ.Σ. και τα όποια κέρδη τοποθετούνται σε ειδικό αφορολόγητο λογαριασμό (αποθεματικό
για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών) και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ο νόμος ορίζει.
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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.
7. Το Σύστημα, ως ΑΕ, ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές και υφίσταται ετήσιους τακτικούς και
διαχειριστικούς ελέγχους, οι οποίοι ουδέποτε εντόπισαν την οιαδήποτε μη σύννομη
δραστηριότητα του Συστήματος και των στελεχών του.
Τον Σεπτέμβριο δε του 2012, πραγματοποιήθηκε, κατά παραγγελία της εποπτεύουσας όλων
των Συστημάτων αρχής (ΕΟΑΝ), νέος οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος από την διεθνή
εταιρία ορκωτών λογιστών DELOITTE, με σκοπό την χρήση των αποτελεσμάτων του για την
ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΣΥΔΕΣΥΣ. Και από αυτόν τον έλεγχο, δεν προέκυψε
κανένα μεμπτό στοιχείο. Ομοίως και από ελέγχους του ΣΔΟΕ και της ΦΑΕΕ Αθηνών.
8. Ουδέποτε το Σύστημα έχει αναμειχθεί σε ανακύκλωση ή εξαγωγή αποβλήτων μολύβδου.
Αντίθετα είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές,
την Τροχαία και τις Λιμενικές Αρχές με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου της
παράνομης εξαγωγής παλαιών μπαταριών σε όμορες χώρες.
Έχουμε μάλιστα προσφέρει στα αστυνομικά τμήματα των παραμεθορίων περιοχών, ειδικό
εξοπλισμό προκειμένου η ενασχόλησή τους με την καταπολέμηση της παράνομης εξαγωγής
του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου, να γίνεται με ασφάλεια. Επίσης, έχουμε αρνηθεί
αιτήματα για εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων συσσωρευτών.
9. Επιδίωξη του Συστήματος δεν είναι να μετατραπεί σε μοναδικό συλλέκτη, αλλά να
εκπληρώσει τον ιδρυτικό στόχο της ορθής διαχείρισης του συνόλου των χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών, ως επικίνδυνων αποβλήτων.
Το 2004, οπότε και ιδρύθηκε το ΣΥΔΕΣΥΣ και για ένα χρόνο ήταν πραγματικά ο μόνος
πανελλαδικά αδειοδοτημένος συλλέκτης. Έκτοτε, με τη συνδρομή μας, λειτουργούν 52
νόμιμες επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι
παρά την αύξηση του αριθμού των συλλεκτών, η ποσότητα συλλογής βαίνει διαρκώς
μειούμενη !!!.
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Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα, τα οποία θα σας διαθέσουμε στην εκ του
σύνεγγυς συνάντησή μας.
Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αλήθειας,
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία
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