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Προς

Αθήνα 18/04/13
Αρ.Πρωτ.: 3495

Μετόχους ΣΥΔΕΣΥΣ
Αξιότιμοι κκ Μέτοχοι,
Εκ μέρους του ΔΣ και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επικοινωνώ εκ νέου δια της παρούσης
επιστολής μαζί σας προκειμένου, ως μου επιβάλλει το καθήκον μου, να σας ενημερώσω για το
δεύτερο μέρος του ίδιου κακοπαιγμένου έργου με ενορχηστρωμένες συκοφαντικές επιθέσεις
που με απαρχή το καλοκαίρι 2012 συνεχίζει να δέχεται το Σύστημα και οι οποίες δυστυχώς
βρίσκουν ευήκοα ώτα από αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες.
Μετά λοιπόν τις θερινές ανυπόστατες και ψευδείς καταγγελίες των επιχειρήσεων ανακύκλωσης
Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ (η οποία ως γνωστόν είναι η βασική μέτοχος του προσφάτως
αδειοδοτηθέντος ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών υπό την
επωνυμία «RE BATΤERΥ») και EVROS LEAD Α.Ε., προς τον πρόεδρο της Kεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE) κ. Μίχαλο περί κατά συρροή και κατ’ επανάληψη κατάλυση
των όρων του ανταγωνισμού στην αγορά του αποβλήτου, περί δήθεν παρεμβάσεως του
ΣΥΔΕΣΥΣ στην αγορά του αποβλήτου και ανεβάσματος «κατακόρυφα», όπως έπ’ ακριβώς
ανέφεραν, των τιμών του αποβλήτου, περί χρησιμοποιήσεως των εσόδων μας δηλ. του
«κοινωνικού πόρου» για ανταγωνισμό των επιχειρήσεων ανακύκλωσης, περί νόθευσης της
αγοράς με ενέργειες του ΣΥΔΕΣΥΣ κλπ οι οποίοι άκρως συκοφαντικοί ισχυρισμοί, έφεραν
δυστυχώς τις ταυτόχρονες και ταυτόσημες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις ψευδείς
καταγγελίες επιστολές του κ. Μίχαλου (Προέδρου ΚΕΕΕ), του κ. Ραβάνη (ανακυκλωτή,
προέδρου του ΒΕΑ, μέλους ΔΣ ΕΟΑΝ) και της κ. Καραβασίλη (ΓΓ ΕΥΕΠ)

δια των οποίων

υιοθέτησαν και αναπαρήγαγαν τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν απαιτώντας μάλιστα την τιμωρία
όσων ευθύνονται για τυχόν παραβάσεις του νόμου και επίσης την προστασία της ελεύθερης
αγοράς και της νόμιμης επιχειρηματικότητας, φθάνοντας ακόμη και στο ακραίο σημείο (κ.
Καραβασίλη) που ουδείς είχε τολμήσει μέχρι στιγμής να ζητήσει απροκάλυπτα δηλαδή «την
ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας μας».
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Η «αντικειμενικότητα» δε των εν λόγω θεσμικών παραγόντων τεκμηριώνεται στο γεγονός πως
δεν ανεζήτησαν και την δική μας άποψη, ως θα όφειλαν δεοντολογικά να πράξουν,
προκειμένου να θεμελιώσουν τις κρίσεις τους.
Επί των ανωτέρω ψευδών και ατεκμηρίωτων καταγγελιών το Σύστημά μας δια του ΔΣ
αποφάσισε την πολύμορφη αντίδραση με στόχο την αντιστροφή του ιδιαιτέρως αρνητικού
κλίματος που τεχνηέντως κάποιοι με λασπολογίες επιχειρούν να δημιουργήσουν.
Συναντηθήκαμε κατόπιν αιτημάτων μας με τους κκ Μίχαλο, Ραβάνη προκειμένου αρχικά να
διαμαρτυρηθούμε για τις άκριτες κρίσεις σε βάρος μας και εν συνεχεία τους εκθέσαμε τις θέσεις
μας τόσο προφορικά όσο και εγγράφως συνοδευόμενες με έγγραφα και στοιχεία που
απεδείκνυαν την αλήθεια και το βάσιμο των ισχυρισμών μας και κατ’ επέκταση το ψευδές των
δήθεν καταγγελιών σε βάρος μας.
Παράλληλα τους ζητήσαμε να προβούν σε έμπρακτη αποκατάσταση της αλήθειας και όταν
διαγνώσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν έλαβε χώρα εκ μέρους τους, τους αποστείλαμε και εξώδικη
διαμαρτυρία με πρόσκληση όπως εντός συντόμου χρονικού διαστήματος επαναφέρουν τα
πράγματα στην αληθινή τους διάσταση.
Επειδή ούτε και τότε είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής αποζημίωσης
σε βάρος τους, εξαιτίας της συκοφάντησης που υποστήκαμε.
Επίσης συναντηθήκαμε και με τον αν. Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Καλαφάτη τον οποίο ενημερώσαμε
διεξοδικά και του ζητήσαμε να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάσχεση του συκοφαντικού
κλίματος που επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν σε βάρος μας με απώτερο στόχο να μας
θέσουν εκτός λειτουργίας, μιας και η σύννομη λειτουργία μας αποτελεί εμπόδιο στην
εκπλήρωση των άνομων στόχων τους.
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Τέλος κοινοποιήσαμε τις θέσεις μας με τα ακράδαντα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν και στον
ΕΟΑΝ και επιπλέον συναντηθήκαμε τόσο με την Πρόεδρο όσο και με τον Γεν. Δντή του ΕΟΑΝ
και εκτός των άλλων τους θέσαμε για πολλοστή φορά το ακανθώδες θέμα της ανανέωσης της
αδείας του Συστήματος για να λάβουμε επ’ αυτού την απάντηση ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανανέωσης.
Και ενώ αναμέναμε ότι οι συκοφάντες αποθαρρύνθηκαν, πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι τούτο
δεν συνέβη, καθότι πολλοί είναι πρόθυμοι είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα να στηρίξουν
το άδικο και μη σύννομο. Συγκεκριμένα περιήλθαν σε γνώση μας τα κάτωθι:
1)

Στις 27-3-2013 υπήρξε ερώτηση σε βάρος του Συστήματος από τον βουλευτή Ιωάννη
Μιχελάκη (ΝΔ) απευθυνόμενη προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, (συν. 1)

2)

Στις 3-4-2013 υπήρξε επίσης ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από
τους βουλευτές Δ. Παπαδημούλη, Η. Διώτη και Α. Θεοπεφτάτου σε βάρος του
Συστήματος απευθυνόμενη και αυτή στον υπουργό ΠΕΚΑ (συν. 2)

3)

Στις 14/3/2013 υπήρξε δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ με δυσφημιστικό
περιεχόμενο για το Σύστημα (συν. 3).

Ουσιαστικά με έναυσμα και προπομπό το δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
επακολούθησαν συγχρονισμένα και στο ίδιο μήκος κύματος και οι ερωτήσεις των
προαναφερομένων βουλευτών, οι οποίοι αναπαρήγαγαν ουσιαστικά το ψευδές και συκοφαντικό
καθ’ όλα δημοσίευμα της εφημερίδας.
Με το δημοσίευμα και τις ερωτήσεις «εγκαλούμεθα» για όλα τα κακώς κείμενα στον χώρο του
αποβλήτου και ειδικότερα περί ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες σε βάρος μας, ότι η άδεια
λειτουργίας μας έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί έκτοτε, ότι η αποκλειστική μας αρμοδιότητα
είναι η καταγραφή των διαδικασιών διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών, ότι για την
μη επίτευξη του στόχου να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται νόμιμα το 100% του αποβλήτου
μέχρι 26-9-2012 υπεύθυνο είναι το Σύστημα καθώς και μας δείχνει ως υπαιτίους για την
απώλεια της «πρώτης ύλης» για την λειτουργία και βιωσιμότητα των εργοστασίων
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ανακύκλωσης και των εκατοντάδων (!!!) θέσεων εργασίας απασχολουμένων σ’ αυτά, ότι
χρησιμοποιούμε τον κοινωνικό πόρο (εννοώντας την χρηματική εισφορά) για να προβούμε σε
αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των εταιρειών ανακύκλωσης, ότι στόχευσή μας είναι να
μετατραπούμε σε μοναδικό συλλέκτη, ανακυκλωτή ή εξαγωγέα του μολύβδου, ότι γύρω από το
Σύστημα και τα στελέχη του σφυρίζουν εκατομμύρια σε αμοιβές, αποζημιώσεις και συναλλαγές
με επιτήδειους παράγοντες του χώρου κλπ.
Κατόπιν των ανωτέρω φαιδρών και επαίσχυντων αναφορών τόσο του δημοσιεύματος, όσο και
των ερωτήσεων των βουλευτών συναντηθήκαμε άμεσα τόσο με τον βουλευτή Μιχελάκη και με
το γραφείο του βουλευτή Παπαδημούλη (ο οποίος είναι υπεύθυνος όπως μας είπαν για το
περιβάλλον στο εν λόγω κόμμα), όσο και με τον εκδότη και τον δ/ντή της εφημερίδας ΤΟ
ΠΟΝΤΙΚΙ, όπου τους ενημερώσαμε εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα και για την άλλη
άποψη, αυτήν που οι ίδιοι αν και όφειλαν δεν αναζήτησαν, εγχειρίζοντάς τους και σχετικό
έγγραφο με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών μας που αποκαθιστούν τα πράγματα
στην αληθινή τους διάσταση.
Συγκεκριμένα επί των συκοφαντικών και ανυπόστατων ισχυρισμών τους αναφέραμε συνοπτικά
τα εξής :
1. 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
Σύστημα έχει επανειλημμένα καταγγείλει για σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, στην
ΕΥΕΠ, στις Περιφέρειες, στον ΕΟΑΝ, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ.α.
2. Το ΣΥΔΕΣΥΣ ουδέποτε έχει εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση ή εξαγωγή αποβλήτων
συσσωρευτών μολύβδου - οξέως. Αντίθετα από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει προβεί σε
χιλιάδες καταγγελίες σε βάρος παράνομων συλλεκτών, ανακυκλωτών και εξαγωγέων
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, ο δε όγκος του φακέλου που πράγματι υπάρχει στην
Εισαγγελία και στον οποίο αναφέρουν, οφείλεται στα στοιχεία που το ΣΥΔΕΣΥΣ προσκόμισε
προς αντίκρουση των ψευδών καταγγελιών.
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3. Το ΣΥΔΕΣΥΣ έως σήμερα λειτουργεί απόλυτα νόμιμα, καθότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 769Β/284-2009-αρ. απόφασης 116570, άρθρο 4 ρητά ορίζεται ότι: «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.
4. Ο ρόλος του Συστήματος ΣΥΔΕΣΥΣ είναι, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του η
οργάνωση των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και αξιοποίησης των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου σε πανελλαδικό
επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι το μοναδικό εγκεκριμένο Σύστημα

συλλογής συσσωρευτών νικελίου - καδμίου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εμπορικό
ενδιαφέρον - δηλαδή κέρδος- για τους ιδιώτες συλλέκτες, αφού η ανακύκλωσή τους γίνεται
μόνο σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού και ως εκ τούτου το κόστος εξαγωγής τους είναι
υψηλό.

5. 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 είναι 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 απόβλητα.
5. 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
(ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) και χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη των σκοπών της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ο νόμος ορίζει.
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6. Το ΣΥΔΕΣΥΣ, όπως και όλα τα άλλα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει τη νομική
μορφή της εμπορικής εταιρίας. Παρόλα αυτά, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
7. Επιδίωξη του Συστήματος δεν είναι να μετατραπεί σε μοναδικό συλλέκτη - το αντίθετο
μάλιστα,

αλλά

να

εκπληρώσει

τον

ιδρυτικό

στόχο

της

ορθής

διαχείρισης

των

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, ως επικίνδυνων αποβλήτων. Το 2004, οπότε και ιδρύθηκε
το ΣΥΔΕΣΥΣ και για ένα χρόνο ήταν πραγματικά ο πρώτος πανελλαδικά αδειοδοτημένος
συλλέκτης. Έκτοτε, με τη καθοριστική συνδρομή του, λειτουργούν 52 νόμιμες επιχειρήσεις
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Το παράδοξο και άξιο μνείας βέβαια είναι ότι παρά την
αύξηση του αριθμού των συλλεκτών η ποσότητα συλλογής βαίνει διαρκώς μειούμενη!!!
8. Ουδέποτε το Σύστημα έχει αναμειχθεί σε ανακύκλωση ή εξαγωγή μολύβδου. Αντίθετα
είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακές και Λιμενικές αρχές
με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης εξαγωγής χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών 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.
9. 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 ουδέν μεμπτό στοιχείο. Ομοίως και από ελέγχους του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Φ.Α.Ε.Ε
Αθηνών.
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11. Οι κοινωνικές οργανώσεις για τις οποίες κάνουν μνεία ότι τάχα έχουν παρέμβει με έγγραφά
τους, 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.
Μέσα σε όλα αυτά διαπιστώσαμε τυχαία, έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον ΓΓ
της ΓΣΕΕ , κκ Παναγόπουλο και Κουτσούκο, σε βάρος μας οι οποίοι κόπτονται για τις
εκατοντάδες θέσεις εργασίας, όπως επ’ ακριβώς και ανακριβώς αναφέρουν σ’ αυτό, αφού στην
πραγματικότητα οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε μόλις μερικές δεκάδες, που απασχολούνται
στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης και οι οποίες απειλούνται δήθεν από την δράση του Συστήματος
(συν. 4).
Τέλος πληροφορηθήκαμε μέσω του δημοσιεύματος της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ότι ο
υφυπουργός Ανάπτυξης έχει παραπέμψει τις καταγγελίες μερίδας ανακυκλωτών και συλλεκτών,
όπου μας κατηγορούν για δήθεν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος τους (!!!), στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Είναι πασιφανές λοιπόν και στον πιο αδαή που κατατείνει ο συντονισμός, ο συγχρονισμός και η
στόχευση όλων αυτών των απαράδεκτων ενεργειών σε βάρος μας. Μα φυσικά επιδιώκουν με
λυσσώδεις συκοφαντικές επιθέσεις και ασύστολα ψεύδη να μας βγάλουν από την μέση
προκειμένου να δρουν ασύδοτα και ανεξέλεγκτα, όπως έκαναν και πριν την δημιουργία του
Συστήματος.
Δέλεαρ αποτελεί επίσης και το «αξιοπρόσεκτο» και «ευμεγέθες» όπως επ’ ακριβώς το
αποκαλούσε σε σειρά εγγράφων της η παραγωγός συσσωρευτών, συλλέκτρια, ανακυκλώτρια
αλλά και βασική μέτοχος συστήματος διαχείρισης Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, αποθεματικό μας, καθότι η
νομοθεσία ορίζει ρητά πως το αποθεματικό των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που
παύουν να λειτουργούν περιέρχεται στα εναπομείναντα συστήματα. Έτσι επιδιώκει μανιωδώς
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με ατέλειωτη σειρά συκοφαντικών επιθέσεων να επιτύχει την ανάκληση της αδείας του
Συστήματός μας.
Στην ίδια περίπου ρότα δυστυχώς, βρίσκονται και άλλες επιχειρήσεις ανακύκλωσης oι οποίες
αρκετές φορές συνεπικουρούν την πρωτεργάτη των συκοφαντικών επιθέσεων.
Ενθάρρυνση στις επιδιώξεις της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ απετέλεσε η αδειοδότησή της από τον ΕΟΑΝ
ως ΣΕΔ παρότι αποδεδειγμένα παραβάτης βαρύτατων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Οι περιβαλλοντικοί λοιπόν παραβάτες μεταβάλλονται σε τιμητές και υπερασπιστές του
περιβάλλοντος, αλλά και σε επίσημους συνομιλητές της Πολιτείας !!
Η Πολιτεία μάλιστα ανέθεσε στην εν λόγω εταιρεία τα σοβαρά καθήκοντα της οργάνωσης της
διαχείρισης του αποβλήτου, την στιγμή που η ίδια η Πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της
έχει διαπιστώσει αυτές τις παραβάσεις. Τούτο εκτός από μη σύννομο είναι και σκανδαλώδες.
Οι συκοφαντικές επιθέσεις που δεχόμεθα δεν έχουν δυστυχώς τελειωμό και συνεχώς
εντείνονται και ενδυναμώνονται και από την παρελκυστική τακτική που ο ΕΟΑΝ ακολουθεί
σχετικά με την ανανέωση της αδείας του Συστήματος. Και ενώ για την ανανέωση έχουμε
καταθέσει πλήρη φάκελο από τον Μάρτιο 2010 ερχόμαστε μετά από τρία ολόκληρα έτη και
τούτο δεν έχει επιτευχθεί με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες εκ μέρους των αρμοδίων,
του τύπου : υπάρχει φόρτος εργασίας, θα γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές, στην συνέχεια
προέβαλλαν την λήψη της 2ης δόσης του δανείου της χώρας, μετά την ολοκλήρωση του
διαχειριστικού ελέγχου που διενήργησαν σε βάρος μας και παρά το γεγονός ότι και τούτος
ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2012 χωρίς να διαπιστώσει ουδέν το μεμπτό για το Σύστημα και
τον τρόπο λειτουργίας του, έκτοτε, το θέμα της αναγνώρισης, παραμένει σε εκκρεμότητα
καθιστώντας μας σε μια περίεργη ομηρία και βορρά στους ανταγωνιστές, οι οποίοι παρά το
εντόνως βεβαρημένο ιστορικό τους αιτήθηκαν μόλις ολίγες ημέρες προκειμένου να
αδειοδοτηθούν και να αποτελέσουν επίσημα και με την βούλα των αρμοδίων τον
θεματοφύλακα του περιβάλλοντος.
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Έτσι την ίδια στιγμή που ο ΕΟΑΝ επικαλείται όλες τις προαναφερθείσες δικαιολογίες αρκετά
συστήματα είτε έχουν εγκριθεί, είτε έχουν ανανεώσει την άδεια λειτουργία τους σε ταχύτατους
χρόνους, γεγονός που συνηγορεί στο να υποστηριχθεί βάσιμα η άποψη ότι η διαρκής
κωλυσιεργία αποτελεί συνειδητή και σκόπιμη επιλογή των αρμοδίων, πρόκειται δηλαδή
κυριολεκτικά περί εμπαιγμού.
Μάλιστα ενισχυτικό της ανωτέρω κρίσεως αποτελεί και το γεγονός που προσφάτως
πληροφορηθήκαμε πως ο ΕΟΑΝ στα πλαίσια της εμφανώς πλέον παρελκυστικής τακτικής του,
ανέθεσε σε εξωθεσμικούς παράγοντες και δη σε συνεργαζόμενη δικηγορική εταιρεία την
εξέταση του αιτήματος για την ανανέωση της αδείας μας. Τούτο όχι μόνο είναι ασύνηθες αλλά
είναι και πρωτόγνωρο και αποδεικνύει την μεροληπτική διάθεσή τους απέναντί μας.
Το ΔΣ του Συστήματος εξετάζει και αξιολογεί προσεκτικά και με νηφαλιότητα τις περαιτέρω
κινήσεις μας, με γνώμονα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων του Συστήματος και κατ’
επέκταση του περιβάλλοντος και της δημοσίας υγείας, εξετάζοντας πλέον ακόμη και την
προσφυγή μας στα Ευρωπαϊκά όργανα και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και πάντοτε σε
ετοιμότητα εάν και εφόσον ήθελε χρειασθεί για σύγκληση έκτακτης ΓΣ, προκειμένου να
ληφθούν κομβικές αποφάσεις για το μέλλον του Συστήματος.
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Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την παράνομη
δραστηριότητα της εταιρείας ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε Home / Κοινοβούλιο / Κ.Ο / Ερωτήσεις /
Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.

Αθήνα, 03/04/2013
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας το ΠΟΝΤΙΚΙ της 14/3/2013, το Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», που ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ
2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου – οξέως και νικελίου –
καδμίου (ν. 2939/2001), βαρύνεται από σωρεία καταγγελιών για παράνομη δραστηριότητα που
πιστοποιείται από δεκάδες δημόσια έγγραφα, πολλές εκ των οποίων συνδέονται και με παράνομη
διακίνηση επεξεργασία και εξαγωγή αποβλήτων, ενώ ένας ογκώδης φάκελος έχει κατατεθεί ήδη στον
εισαγγελέα με διάφορες παραβάσεις.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ, του οποίου η άδεια έχει λήξει από το 2010, μολονότι ανώνυμη εταιρεία, είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά ρητή διάταξη του Νόμου και στοχεύει σύμφωνα με το νόμο, στην
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι εισαγωγείς μπαταριών, προκειμένου να
επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης.
Ο ρόλος του είναι να καταγράφει τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης των χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και Νικελίου – Καδμίου σε Πανελλαδικό επίπεδο, χωρίς να
παρεμβαίνει στην αγορά ή να εμπορεύεται το απόβλητο, εκεί όπου λειτουργούν νόμιμες ιδιωτικές
επιχειρήσει συλλογής.
Είναι δε επιβαλλόμενο από το Νόμο, στις νησιωτικές – απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές,
όπου δεν λειτουργούν ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλογής και μόνον εκεί, το ΣΥΔΕΣΥΣ να προβαίνει στην
ολοκληρωμένη διαχείριση του αποβλήτου, όπου αυτό απαιτείται, να διαθέτει τους συλλεγόμενους
συσσωρευτές, σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης συμβεβλημένες με αυτό, με διαφανείς, ισότιμους και
συμβατικά προβλεπόμενους όρους που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της αδειοδότησης του.
Στην πραγματικότητα, όμως το ΣΥΔΕΣΥΣ ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το
περιβαλλοντικό τέλος που εισπράττει, σε βάρος των νόμιμα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων του χώρου.
Επιδίωξη της Εταιρείας με τη διαχρονική ανοχή των Πολιτικών Ηγεσιών του ΥΠΕΚΑ και του αρμόδιου
Οργανισμού Ε.Ο.ΑΝ., φαίνεται να είναι η μετατροπή της σε μοναδικό συλλέκτη, ανακυκλωτή ή
εξαγωγέα του μολύβδου, ενώ λέγεται ότι γύρω από το ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. και τα στελέχη του σφυρίζουν
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εκατομμύρια σε «νόμιμες» αμοιβές, αποζημιώσεις, δαπάνες και παράνομες εμπορικές συναλλαγές με
επιτήδειους μεταφορείς, συλλέκτες ή άλλους παράγοντες του χώρου.
Δεδομένου ότι:
•
•
•

η άδεια του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. έχει λήξει από το 2010 και το ίδιο βρίσκεται κατηγορούμενο (και
ενώπιον της Ποινικής Δικαιοσύνης)
οι ίδιες οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έχουν αναδείξει τις παρανομίες του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. με πορίσματα
αλλά αυτό συνεχίζει να λειτουργεί ασύδοτα
οι Κοινωνικές Οργανώσεις του χώρου (ΓΣΕΕ, ΚΕΕΕ, ΚΕΔΕ, ΒΕΑ κ.λπ.) οι οποίες εκπροσωπούνται
και στα αρμόδια όργανα έχουν εκδώσει αποφάσεις – καταπέλτες,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
1. Αληθεύουν τα όσα δημοσιεύονται στον τύπο; Αν ναι, τι προτίθεται να πράξει γι’ αυτά;
2. Πώς αιτιολογείται η χωρίς άδεια άσκηση δραστηριότητας του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. από το έτος 2010, ενώ
ήδη από το έτος 2008 του είχαν επιβληθεί Ειδικοί Όροι που ουδέποτε μέχρι σήμερα τηρήθηκαν;
3. Πότε θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για να εξετάσει τα πεπραγμένα του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. από
την ίδρυση του μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 2939/2001;
4. Ποια μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο
και τις παράνομες εξαγωγές του αποβλήτου μπαταρίας; Και πως σχεδιάζει να επιτύχει τον Εθνικό
Στόχο (νόμιμη ανακύκλωση του 100% του αποβλήτου) που ήδη έχει απολεσθεί από 26/09/2012 και
η χώρα απειλείται με βαριά πρόστιμα γι’ αυτή την απραξία της;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Δ. Παπαδημούλης
Ηρώ Διώτη
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1751 στις 14 Μαρτίου 2013
Το Ποντίκι

Βραχυκύκλωμα με μπαταρίες Ι.Χ
Το εμπόριο μπαταρίας… φορτίζει καταγγελίες για παρανομία με ανοχή της πολιτείας! Οι
καταγγελίες αφορούν την εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΥΣ
Α.Ε.), που διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
συσσωρευτών (μπαταρίες αυτοκινήτου), έχοντας λάβει άδεια λειτουργίας από το ΥΠΕΚΑ το
2004 με διάρκεια ισχύος έξι έτη, όπως ορίζει ο Νόμος 2939/2011. Όμως, αν και η άδεια
λειτουργίας έληξε το 2010, ήδη εδώ και τρία χρόνια το ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί χωρίς αυτή η άδεια
να έχει ανανεωθεί.
Στα εννέα χρόνια λειτουργίας του Συστήματος έχουν σωρευτεί πολλές καταγγελίες για
παράνομη διακίνηση αποβλήτων και ένας ογκώδης φάκελος έχει κατατεθεί ήδη στον
εισαγγελέα. Στο θέμα, μάλιστα, έχουν παρέμβει ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας
του Συστήματος η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος,
το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Αθηνών
και
η
ΓΣΕΕ.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αρμοδιότητα του ΣΥΔΕΣΥΣ από τον νόμο είναι
να καταγράφει τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών, όπως αποτυπώνονται στα
Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΕΑΑ) που του αποστέλλουν οι νόμιμες,
υποχρεωτικά συμβεβλημένες, ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλεκτών και ανακυκλωτών μπαταριών
(συμμετέχουν 70 μέτοχοι: εισαγωγείς, φορείς επισκευαστών και ανακυκλωτές).
Σκοπός του, να επιβλέπει και να καταγράφει τις διαδικασίες νόμιμης διαχείρισης των
συσσωρευτών, όταν «πεθάνουν», από την πηγή που δημιουργείται το απόβλητο (π.χ.
ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων) μέχρι την ανακύκλωσή τους στις βιομηχανίες που κάνουν αυτήν
τη
δουλειά.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν φθάσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία να
σημειωθεί έχει επιβάλει δεκάδες πρόστιμα, το ΣΥΔΕΣΥΣ, αντί να παίξει τον ρόλο που εκ του
νόμου έχει, διαχειρίζεται τη δύναμή του με κανόνες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς
παρεμβαίνει στην αγορά της πρώτης ύλης ή συναλλάσσεται με κρατικές υπηρεσίες με στόχο
την προμήθεια χρησιμοποιημένων συσσωρευτών σε χαμηλό κόστος, τους οποίους στη
συνέχεια, όπως έχει καταγγελθεί, προτίθεται να μεταπωλήσει στους ανακυκλωτές.
Ήδη με ενέργειες των θιγόμενων επιχειρήσεων οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και ο αρμόδιος
οργανισμός ΕΟΑΝ βρίσκονται υπό τον έλεγχο που διεξάγει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής για τη λειτουργία του ΣΥΔΕΣΥΣ χωρίς άδεια εδώ και περίπου
τρία
χρόνια.
Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός Αθανάσιος Σκορδάς με πρόσφατη απόφασή του (Ιανουάριος
2013) παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ζητάει απ’ αυτήν «να εξετάσει τα
αναφερόμενα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011»,
γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ευθύνες στην Επιτροπή και θέτει προθεσμία για την
περαίωση
της
έρευνας
εντός
ενενήντα
ημερών.
Στο θέμα έχουν παρέμβει θεσμικές και κοινωνικές οργανώσεις, πολλές εκ των οποίων
εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, με αναφορές προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, από
την οποία ζητούν «την αυστηρή εφαρμογή του νόμου και την τιμωρία των ενόχων».
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Συγκεκριμένα, έχουν παρέμβει ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθηνών και άλλοι φορείς που διατυπώνουν σκληρότατες αιχμές για τους
αρμόδιους. Προσφάτως, στους φορείς που αναζητούν επιτακτικά απαντήσεις και λύσεις
προστέθηκε και η ΓΣΕΕ με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας στον χώρο των
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αναφερόμενη, μάλιστα, η ΓΣΕΕ ειδικά στο ΣΥΔΕΣΥΣ ζητάει από τον
υπουργό ΠΕΚΑ: «να εξαντλήσετε τα υπάρχοντα περιθώρια παρέμβασης για την εφαρμογή του
νόμου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
στις μπαταρίες».
Απούσα η πολιτεία…
Το Σύστημα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εισπράττει από τον καταναλωτή που αλλάζει
την μπαταρία του σταθερά περίπου πάνω από 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο, για να κάνει την
καταγραφή. Το περίεργο είναι, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα,
ότι ακόμα και στην περίοδο της απόλυτης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, με τα
χρήματα αυτά συνεχίζονται οι σπατάλες και οι προκλητικά παχυλοί μισθοί.
Το θέμα λαμβάνει άλλες διαστάσεις εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι πόροι χρηματοδότησης των
δραστηριοτήτων του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι θεσμοθετημένοι κοινωνικοί πόροι που καταβάλλονται
υποχρεωτικά από τον πολίτη – καταναλωτή όταν αγοράζει νέα μπαταρία για το αυτοκίνητό
του.
Από την άλλη πλευρά, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλεκτών και ανακυκλωτών, που για να
ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμά τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμβεβλημένες με το
ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε., καταγγέλλουν επί χρόνια στους αρμόδιους τον τρόπο λειτουργίας του
Συστήματος, χωρίς η πολιτεία να παίρνει τα μέτρα που ο νόμος ορίζει. Πρέπει να σημειωθεί ότι
το ΣΥΔΕΣΥΣ επί περίπου οκτώ χρόνια ήταν το μονοπώλιο του εθνικού χώρου αφού η πολιτεία,
για άγνωστο λόγο, δεν αδειοδοτούσε άλλο ανάλογο Σύστημα και οι επιχειρήσεις του χώρου
ήταν
υποχρεωτικά
συμβεβλημένες
με
το
υπάρχον.
Όπως καταγγέλλουν παράγοντες της αγοράς, το ΣΥΔΕΣΥΣ προσπάθησε, χρησιμοποιώντας το
πλούσιο αποθεματικό του, να επιβάλει το μονοπώλιό του στην αγορά της μπαταρίας
προσφέροντας υψηλότατες και δελεαστικές τιμές, τις οποίες θεωρητικά δεν μπορούσαν να
αντέξουν οι νόμιμες ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Όμως αυτές άντεξαν και τώρα
αντεπιτίθενται καταλογίζοντας στο ΣΥΔΕΣΥΣ ότι το διαχρονικό σχέδιό του ήταν και είναι να
γίνει
εθνικός
συλλέκτης
και
εθνικός
ανακυκλωτής
μπαταρίας.
Προϋπόθεση όμως για την επιτυχία αυτού του στόχου ήταν και είναι να κλείσουν οι
ανταγωνιστικές εταιρείες. Αν συνεχίσουν να υπάρχουν, τότε δεν υπάρχει έδαφος για νέα
βιομηχανία ανακύκλωσης συσσωρευτών, μια και η ετήσια παραγωγική ικανότητα ανακύκλωσης
συσσωρευτών (60.000 tn) ξεπερνάει τον όγκο του αποβλήτου που παράγεται στη χώρα μας
(30.000
tn).
Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν η πολιτεία είναι αποφασισμένη να ασκήσει έναν σοβαρό
έλεγχο στη σωρεία των καταγγελιών, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν υποθέσεις
παραεμπορίου και παράνομων εξαγωγών μπαταριών όταν η χώρα καταγράφει, υπό την
αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΔΕΣΥΣ, ότι το παράνομο εμπόριο στην μπαταρία ξεπερνάει το
60%-70% του αποβλήτου που παράγεται ετησίως, γεγονός που συνεπάγεται τεράστια
οικονομική, φορολογική και περιβαλλοντική ζημιά.
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Οι καταγγελίες κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων
Από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας ξεχωρίζουμε τις πιο σοβαρές από τις καταγγελίες που
διατυπώνονται για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.):
1 Εδώ και περίπου έξι χρόνια, ιδίως μετά το 2008 και έντονα τα τελευταία έτη, έχουν
διατυπωθεί δεκάδες καταγγελίες εναντίον του ΣΥΔΕΣΥΣ από δεκάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις για
σωρεία παραβάσεων του νόμου. Μία ξεχωριστή καταγγελία αφορά ωμή παρέμβαση του
ΣΥΔΕΣΥΣ και κατάλυση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού εναντίον των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, των υποχρεωτικά συμβεβλημένων με αυτό, στην αγορά του αποβλήτου
συσσωρευτών.
Γενικότερα το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει καταγγελθεί για σωρεία παραπτωμάτων που απάδουν από του
σκοπού του και έχει «τιμωρηθεί» από το ΥΠΕΚΑ με την ποινή των «ειδικών όρων», όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία, ήδη από το 2008. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, υπάρχουν
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΥΠΕΚΑ που διαπιστώνουν τη συνέχιση της
παραβατικής συμπεριφοράς. Ήδη από το 2009 το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει παραπεμφθεί από το ελληνικό
Δημόσιο, το οποίο παρίσταται και ως πολιτικός ενάγων, στη Δικαιοσύνη για την εκδίκαση
ποινικών
αδικημάτων.
Πρόσφατα, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αριθμ. 1027/10.01.2013) το θέμα
παραπέμπεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011.
Επιπλέον, όλες οι μεγάλες συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις που σχετίζονται με τον
χώρο έχουν εκδώσει σειρά αποφάσεων και έχουν αποστείλει σχετικά έγγραφα στο ΥΠΕΚΑ
ζητώντας
την
εφαρμογή
του
νόμου
και
την
τιμωρία
κάθε
υπεύθυνου.
2 Είναι εντυπωσιακό και δυσεξήγητο το ότι, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και η παράβαση του
νόμου από το ΣΥΔΕΣΥΣ διαπιστώνεται από τις ίδιες τις δημόσιες αρχές που το εποπτεύουν,
αυτό συνεχίζει τη λειτουργία του και εισπράττει τον κοινωνικό πόρο που οι πολίτες του
αποδίδουν, ενώ ουδείς εξετάζει σοβαρά το ζήτημα ούτε θέτει το θέμα της άδειας λειτουργίας
του, που έχει λήξει από το 2010.
Έτσι οι αποφάσεις των αρχών εναντίον του ερμηνεύονται από την αγορά ως «προκάλυμμα
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καπνού», αφού απλώς γράφονται, χωρίς να δημιουργούν καμία συνέπεια στη χρηματοδότηση
και
τις
δραστηριότητες
του
ΣΥΔΕΣΥΣ.
3 Το παραγόμενο απόβλητο στη χώρα είναι περίπου 30.000 τόνοι ετησίως. Από αυτό
ανακυκλώνονται νόμιμα περίπου 17.000 τόνοι. Αυτό είναι το… επίτευγμα του ΣΥΔΕΣΥΣ στα
οκτώ χρόνια λειτουργίας του. Δηλαδή περίπου το 55% της θεσμοθετημένης υποχρέωσης. Η
υπόλοιπη ποσότητα των 13.000 τόνων ανακυκλώνεται ή εξάγεται παράνομα, με τεράστιες
περιβαλλοντικές, υγειονομικές και φορολογικές συνέπειες εις βάρος των πολιτών και του
κράτους.
Οι έξι εταιρείες ανακύκλωσης έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης 60.000 τόνων ετησίως, δηλαδή
ποσότητας διπλάσιας της παραγόμενης στη χώρα. Εξ αυτού του λόγου η «πρώτη ύλη», το
απόβλητο δηλαδή, είναι εξαιρετικά πολύτιμο για τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, οι
οποίες συχνά αναγκάζονται να διερευνούν τη δυνατότητα εισαγωγής αποβλήτων για να
διατηρήσουν την παραγωγή τους και τις θέσεις εργασίας.
Ο οικονομικός κύκλος του αποβλήτου αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ πρέπει να
απασχολούνται
πάνω
από
500
εργαζόμενοι
σ’
αυτόν.
4 Στις αρμοδιότητες του ΣΥΔΕΣΥΣ ανήκει και η ευθύνη για τη συλλογή του αποβλήτου από
δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές (και μόνον). Δηλαδή οφείλει να
χρηματοδοτεί τη συλλογή αυτού του αποβλήτου από τις περιοχές της χώρας όπου δεν
λειτουργεί ο ανταγωνισμός (π.χ. Καστελόριζο, ορεινή Ευρυτανία κ.λπ.) και δεν προσέρχονται οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλογής λόγω έλλειψης κερδοφορίας.
5 Οι πόροι χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι θεσμοθετημένοι
κοινωνικοί πόροι που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον πολίτη – καταναλωτή όταν αγοράζει
νέα μπαταρία για το αυτοκίνητό του. Οι πόροι αυτοί δεν φορολογούνται, δεν διανέμονται (τα
κέρδη) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό παρά μόνο για τον σκοπό που
η άδεια λειτουργίας και ο νόμος ορίζουν. Τα ετήσια έσοδα του ΣΥΔΕΣΥΣ κυμαίνονται από 1 έως
1,5 εκατ. ευρώ.
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