Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124Β/23-7-04
Καλλιθέα, 27/05/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ κατόπιν μακράς αναμονής της σχετικής απόφασης
ενημερώνει άμεσα και υπεύθυνα, όπως άλλωστε πράττει πάντα, τους μετόχους
και συνεργάτες του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, πως η ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (αρ. πρωτ. 9697/07-12-2012) που υπέβαλλε σε
βάρος του η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ» για δήθεν
παράβαση του Ν. 3959/2011 περί ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμ. 13/2015 Πράξης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ΤΕΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.
Ειδικότερα η καταγγέλλουσα εταιρεία «Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ» , δια της
υπογράφουσας, νομίμου εκπροσώπου , προέδρου και δνσας συμβούλου ,
Σοφίας Χούμα, ενεργώντας πάντα στα πλαίσια της γνωστής τακτικής
συκοφάντησης του ΣΥΔΕΣΥΣ μέσω ψευδέστατων και νομικά αστήρικτων
ισχυρισμών, μεταξύ των άλλων επικαλείτο παραβάσεις του ανταγωνισμού και δη
καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους του ΣΥΔΕΣΥΣ σε
βάρος της, αλλά και γενικότερα στην αγορά της εναλλακτικής διαχείρισης του
αποβλήτου των συσσωρευτών. Υποστηρικτική βάση της «καταγγελίας» ήσαν
έγγραφα της εποπτικής αρχής τα οποία δυστυχώς απετέλεσαν το «υπόστρωμα»
των ψευδοκαταγγελιών.
Δια της ως άνω απόφασης κρίθηκε η καταγγελία ως ουσία αβάσιμη, καθόσον
όπως η απόφαση αναφέρει, τα στοιχεία που η καταγγέλλουσα έθεσε υπόψη της
Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν συνιστούν ενδείξεις παράβασης των διατάξεων
του Ανταγωνισμού και τα όσα περί του αντιθέτου υποστηρίχθηκαν από μέρους
της κρίθηκαν απορριπτέα στο σύνολό τους ως ΑΒΑΣΙΜΑ.
Με την προαναφερθείσα εμπεριστατωμένη απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου
οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τίθενται πλέον οριστικά στο
περιθώριο οι κακόβουλοι και συκοφαντικοί ισχυρισμοί περί άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, κατάχρηση
της δεσπόζουσας θέσης και άλλα τέτοια ανεκδιήγητα που επί σειρά ετών,
προεξάρχουσας της καταγγέλλουσας, απεδίδοντο στο ΣΥΔΕΣΥΣ.
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Και αν μεν θα μπορούσε κανείς ακόμη και να κατανοήσει την σκοπιμότητα και
τον γνωστό τοις πάσι «έργο» που επιτελεί η καταγγέλλουσα, δεν θα ήταν
δυνατόν να συμβεί το ίδιο και με την στάση υπηρεσιακών παραγόντων της
Εποπτικής Αρχής οι οποίοι άνευ φυσικά της απαιτουμένης σχετικής κατάρτισης,
έσπευσαν να «αποφανθούν» περί άσκησης ανταγωνισμού έναντι των
επιχειρήσεων ανακύκλωσης εκ μέρους του ΣΥΔΕΣΥΣ, ταυτιζόμενοι πλήρως με
τους όλως αβάσιμους ισχυρισμούς της «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ» και να δομήσουν
μάλιστα και την απόφαση περί μη ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του
ΣΥΔΕΣΥΣ εν πολλοίς πάνω σ’ αυτό. Δεν είχαν στην προκειμένη περίπτωση ούτε
καν την προνοητικότητα να διερευνήσουν μέσω της αρμοδίας αρχής (Επιτροπής
Ανταγωνισμού) την ισχύ και ορθότητα των ανωτέρω κατεξοχήν νομικών
εννοιών και έσπευσαν να αποφανθούν εν είδει ειδικού.
Η ανωτέρω απαράδεκτη συμπεριφορά πέραν του ότι προξενεί θλίψη είναι
κυρίως εξοργιστική για την τόση ανευθυνότητα και συνάμα σκοπιμότητα που
τους διακατέχει.
Ομοίως λυπηρό είναι και το φαινόμενο πως θεσμικά πρόσωπα και φορείς, αλλά
και πρόσωπα που διορίσθησαν σε επιτελικές θέσεις ελεγκτικών φορέων (βλ.
ΕΓΕΠΕ) υιοθέτησαν άκριτα τις ψευδοκαταγγελίες της «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ» και με
έγγραφα των οποίων βέβαια η εν λόγω έκανε πολυεπίπεδη χρήση,
απεφάνθησαν και αυτοί για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ
Συμπερασματικά κατόπιν των γνωστών αποφάσεων του ΕΟΑΝ περί μη
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ (Αύγουστος 2013),
επηκολούθησαν τα εξής γεγονότα :
 Ελήφθη από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας (Ε’ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας) και παρά την σθεναρή αντίδραση του ΕΟΑΝ,
Προσωρινή Διαταγή περί αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεών του
(ΕΟΑΝ)(Οκτώβριος 2013). Με την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση το ΣΣΕΔ
ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχίζει απόλυτα νόμιμα την λειτουργία του.
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ΣΥΔΕΣΥΣ οι οποίοι επί σειρά ετών διεσύροντο
από την Εποπτική Αρχή αλλά και από την «καταγγέλουσα» ως υπόδικοι,
αθωώθησαν πανηγυρικά. Αξιοσημείωτο είναι πως στην συγκεκριμένη ποινική
δίκη ο ΕΟΑΝ παρέστη ως πολιτική αγωγή, η δε «καταγγέλουσα» Σ. Χούμα ως
μάρτυρας κατηγορίας (!) (Μάρτιος 2014).
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 Ανανεώθηκε η πανελλαδικής εμβέλειας άδεια συλλογής/μεταφοράς στο
ΣΥΔΕΣΥΣ. Κρίθηκε δηλαδή ικανό και κατάλληλο το ΣΥΔΕΣΥΣ να εκτελεί τις
εργασίες συλλογής και μεταφοράς του αποβλήτου, αλλά κατά τους
«ιθύνοντες» ακατάλληλο να οργανώνει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
του αποβλήτου.
 Εξεδόθη η ανωτέρω απόφαση περί μη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και
περί μη παραβίασης των διατάξεων του ανταγωνισμού εκ μέρους του
ΣΥΔΕΣΥΣ (Μάιος 2015).
Ο κύκλος της μεθοδευμένης ταλαιπωρίας σιγά σιγά κλείνει, το δε ΣΥΔΕΣΥΣ θα
συνεχίσει σταθερά και αταλάντευτα, χωρίς εκπτώσεις, παρεκκλίσεις και
συμβιβασμούς να εκπληρώνει τους σκοπούς και τους στόχους του.
Παράλληλα θα συνεχίσει να είναι το «ανάχωμα» στα κάθε λογής μη σύννομα
συμφέροντα και τα παράνομα κυκλώματα που σχεδόν ανεξέλεγκτα, με την
ανοχή βέβαια των υπευθύνων, δρούν στον χώρο της διαχείρισης του
επικίνδυνου αποβλήτου των συσσωρευτών, αναζητώντας επίσης επίμονα και
αμείωτα και την απόδοση των δεδομένων ευθυνών των επιόρκων….

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών AE , με τον διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ,
ιδρύθηκε το 2004 σύμφωνα με τον Ν.2939/2001. Στην μετοχική του σύνθεση μετέχουν εισαγωγείς και
κατασκευαστές συσσωρευτών, εταιρείες ανακύκλωσης και συλλογικοί φορείς.
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