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Αθήνα, 3/10/2016
Αρ. Πρωτ: 8202

Προς τον Κύριο
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗ» που εκμεταλλεύεται η εταιρεία 
«ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτ-
λο «ΕΕΑΑ ΑΕ».

Αξιότιμε Κύριε,
Με αφορμή την υφιστάμενη εκκρεμό-

τητα εξαιτίας της συνεχιζόμενης παράνο-
μης λειτουργίας της ΕΕΑΑ, που έχει ως 
αποτέλεσμα να εκτίθεστε νομικά, πολιτικά 
και κοινωνικά ως μέτοχοι της, σας γνω-
ρίζουμε τα παρακάτω και σας προτείνου-
με αντίστοιχα συγκεκριμένες δράσεις ως 
ΠΑΚΟΕ (www pakoe.gr), που είναι σίγου-
ρο ότι θα σας βγάλουν από τα αδιέξοδα 
της προαναφερόμενης εκκρεμότητας και 
παράνομης δραστηριότητας.

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:
(1) Η ΕΕΑΑ εκμεταλλευόταν το σύστη-

μα διαχείρισης από τις 06/04/2009 έως της 
06/04/2015 με βάση την υπ’ αρ.118019 
(ΦΕΚ Β 634/6.4.2009) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων με θέμα «Ανανέω-
ση της έγκρισης του Συλλογικού συστή-
ματος εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ-
ασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. - Ανακύκλωση».

(2) Από 07/04/2015 μέχρι σήμερα ο 
ΕΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλω-
σης) δεν έχει εγκρίνει την ανανέωση λει-
τουργίας του ως άνω συστήματος εναλ-
λακτικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η ως 
άνω εταιρεία όφειλε από 07/04/2015 
μέχρι σήμερα να έχει προβεί σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες που προβλέπει και επι-
τάσσει α) το άρθρο 1 του ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α’ 94/23.06.2010) και β) το άρθρο 
δέκατο πέμπτο του ν 4296/2014 (ΦΕΚ 
Α 214/2.10.2014) σύμφωνα με τα οποία 
αυτά άρθρα και αυτολεξεί ««Αν ανακληθεί 
ή αν δεν ανανεωθεί η έγκριση ενός συστή-
ματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π (σημερινός 
ΕΟΑΝ). ή αν λυθεί το νομικό πρόσωπο 
ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, 
ύστερα από την εξόφληση των οφειλών 
του συστήματος προς τρίτους, περιέρχε-
ται στον Ε.Ο.ΕΔ.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρε-
ούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή 
νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος κατανομής 
του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμε-
νων και νέων συστημάτων, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα»

(3) Η εταιρεία αυτή (ΕΕΑΑ) δεν έχει 
προβεί από 07/04/2015 μέχρι σήμερα στις 
προαναφερόμενες εκ του νόμου επιτασ-
σόμενες όπως προαναφέρονται ενέργειες. 
Αντίθετα, συνεχίζει την εκτέλεση των συμ-
βάσεων που έχει συνάψει με τρίτες καλό-
πιστες επιχειρήσεις και τιμολογεί εισπράτ-
τοντας παράνομα και καταχρηστικά απ’ 
όλους τους συμμετέχοντες χρήματα.

(4) Επίσης, το Υπουργείο δεν έχει εκδώ-

σει από τις 7/4/2015 – ως οφείλει – την 
εκ του νόμου επιτασσόμενη και προανα-
φερόμενη Υπουργική Απόφαση περί καθο-
ρισμού του τρόπου κατανομής του ποσού 
που θα πρέπει να περιέλθει στον ΕΟΑΝ 
από την ΕΕΑΑ και εν συνεχεία να διανε-
μηθεί στα υφιστάμενα και νέα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.

(5) Οφείλουμε επιπροσθέτως να θέσου-
με υπ’ όψη σας και την άποψη του ευρω-
παϊκού συνδέσμου συστημάτων εναλλα-
κτικής διαχείρισης EXPRA στον οποίο αυτό 
σύνδεσμο συμμετέχουν συστήματα εναλ-
λακτικής διαχείρισης από 25 χώρες της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων παράνομα από την 4/2015 
και η εταιρεία ΕΕΑΑ. Η άποψη του ανωτέ-
ρω συνδέσμου βασίζεται στην πανευρω-
παϊκή εμπειρία 20 ετών, σύμφωνα με την 
οποία αυτή άποψη α) οι επιχειρήσεις που 
είναι ενταγμένες στα συστήματα εναλλα-
κτικής διαχείρισης θα πρέπει να ελέγχουν 
και να διαχειρίζονται τα συστήματα εναλ-
λακτικής διαχείρισης, β) τα συστήματα θα 
πρέπει να είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας της 
βιομηχανίας και να συνεργάζονται στενά με 
τους ΟΤΑ και άλλους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και γ) τα εν λόγω συστή-
ματα θα πρέπει να είναι αυστηρά μη κερ-
δοσκοπικού σκοπού.

(6) Ως εκ τούτου γίνεται εύκολα αντιλη-
πτό, ότι τόσον η λειτουργία της ΕΕΑΑ όσον 
και το σχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει με 
ευθύνη του ο ΕΟΑΝ και έχει εν συνεχεία 
αποστείλει για υιοθέτηση στο Υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν αντα-
ποκρίνονται στα ευρωπαϊκώς κρατούντα.

(7) Σημειώνουμε ότι ο ΕΟΑΝ - πέραν 
της ανωτέρω παράβασης καθήκοντος που 
έχει διαπράξει με το να μην επιδιώκει δικα-
στικά την μεταβίβαση των ρευστών διαθε-
σίμων της ΕΕΑΑ στο πλαίσιο των διατάξεων 
που προαναφέρθηκαν - δεν έχει καταρτίσει 
μέχρι σήμερα ούτε ένα πρόγραμμα εναλ-
λακτικής διαχείρισης συσκευασιών, όπως 
επιτάσσει το άρθρο 5 του ν. 2939/2001 με 
αποτέλεσμα τόσον το υφιστάμενο Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων όσον και 
τα υφιστάμενα Περιφερειακά Σχέδια Δια-
χείρισης Αποβλήτων να μην πληρούν τις 
ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού που θέτει το 
άρθρο 22 παρ.4 του ν. 4042/2012 και ως 
εκ τούτου να φέρουν σημαίνουσες νομικές 
πλημμέλειες, με αποτέλεσμα τα συστήμα-
τα να μη λειτουργούν σωστά.

(8) Επειδή έχουμε την ηθική ακεραι-
ότητα με την 37χρονη εμπειρία, γνώση 
και υποδομή στο α) να καταρτίσουμε μια 
μελέτη θεσμοθέτησης του νέου πλαισίου 
σύστασης και λειτουργίας συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
και β) να συστήσουμε και να διαχειριστού-
με πανελλαδικώς συστήματα εναλλακτι-
κής διαχείρισης συσκευασιών και ανακυ-
κλωμένων υλικών. 

(9) Επειδή και εσείς έχετε τα ως άνω 
προσόντα και επιπροσθέτως ένα ισχυρό 
συμφέρον αξιοποίησης του δευτερογενούς 
υλικού που προκύπτει από την εναλλακτική 
διαχείριση, υλικό το οποίο δεν περιέρχε-
ται στην εκμετάλλευση των μελών – επι-
χειρήσεων που είναι ενταγμένες στο υφι-
στάμενο μη νόμιμα λειτουργούν σύστημα 
της ΕΕΑΑ.

Για αυτό και προτείνουμε μια συνάντη-
ση μαζί σας με αντικείμενο την συνεργα-
σία μας στα ανωτέρω θέματα

Αναμένοντας άμεσα νέα σας
Μ’ εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος:  

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανε-
πιστημιακός

Ο Γεν. Γραμματέας
Κων/νος Σολδάτος, Ιατρός

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8202/4.10.2016
Επιστολή με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣ-
ΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ»
Στις 4/10/2016 στείλαμε μέσω e-mail 
επιστολές με το ανωτέρω θέμα στις εξής 
εταιρείες:
ARTENIUS HELLAS S.A. 
Βιομηχανική Περιοχή Βόλου - Τ.Κ. 37500 - Βόλος
Τηλ: 210-7292365
Υπεύθυνη οικονομικών: κα Μονδάνου Κυριακή, 
e-mail: κ.mondanou@thesissa.com
COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.
Αιγίδων 8, Κηφισιά (Λεωφ. Κηφισίας 60) - Τ.Κ. 
14564
Τηλ: 210-8008000, 210-6381730
Γενικός Δ/ντής Ελλάδοs: Παπαχρήστου Γιάννης 
e-mail: yannis.papachristoucchellenic.com
(κα Τσαρουχά: 210-6381703, κα Μπακέα Χρυσούλα: 
210-6183153)
COLGATE PALMOLIVE HELLAS S.A.
Αθηνών 89, Πειραιάς - Τ.Κ. 18541
Τηλ: 210-4831900
Προϊστάμενος Eohs : κος Γιώργος Κυρκιλής 
e-mail: george_kyrkilis@colpal.com
CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ: 210-6799100
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: κος Σπύρος 
Τσουρούφλης
e-mail: georgina.kasimati@eur.crown cork.com
FRIESLAND CAMPINA HELLAS S.A.
Νικολάου Ζεκάκου 18, Μαρούσι - Τ.Κ. 15125
Τηλ: 210-6166400
Δ/νων Σύμβουλος: κος Κώστας Μαγκιώρος
e-mail: kostas.maggioros@frieslandcampina.com
ION A.E. BIOMHXANIA EMΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ 
& ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 69, Νέο Φάληρο (Μοσχάτο) - 
Τ.Κ. 18547
Τηλ: 210-4814971
Πρόεδρος: κα Κωτσιοπούλου Κων/να
e-mail: info@ion.gr
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Πατρόκλου 4, Μαρούσι - Τ.Κ. 15125
Τηλ: 210-6884111
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Παύλος Κιόρτσης 
του Βασιλείου
e-mail: consumers@gr.nestle.com
anita.voutsadelis@gr. nestle.com
PEPSICO - HBH ABEE
19o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 
14671, Νέα Ερυθραία
Τηλ: 210- 6699000
Εμπορικός Δ/ντης (μόνον στην Ελλάδα): κος 
Μάριος Κωνσταντίνου 
e-mail: marios.constantinou@pepsico.com
VIVARTIA ABEE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 
κτίριο 14Β , Τ.Κ. 19019, Σπάτα Αττικής
Τηλ: 210-3494000

Δ/νων Σύμβουλος: Π. Θρουβάλας
e-mail: renamen@vivartia.com
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
Κηφισού 102, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12241
Τηλ: 210-5384911
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Μηνάς Ζωούλλης 
(σημ: το «Μηνάς» είναι το επώνυμό του )
e-mail: zooullis.mina@heineken.com
Yπεύθυνος: κος Νικολάου Γεώργιος, τηλ: 210-
5384568
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS S.A.
Λεωφ. Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564
Τηλ: 210-6304500, 210- 6304600
Πρόεδρος: κα Ηρώ Αθανασίου
210-6304839 (κα Καρμή) , e-mail: niki.karmi@
unilever.gr
ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 
Πύργος Αθηνών, Β΄ κτίριο, Μεσογείων 2-4 , Τ.Κ. 
11527, Αθήνα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : κος Δημήτριος Κυριακόπουλος 
e-mail: info@elval.vionet.gr, 
dkyriacopoulos@viohalco.com 
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 
Κουφάλια Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57100
Τηλ: 2310-59100
Πρόεδρος: κος Δημήτριος - Θωμάς Συμεωνίδης 
e-mail: info@mevgal.gr
(Υπεύθυνος: κος Γεωργακίδης Κώστας)
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
Θέση: Κορορέμι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300
Τηλ: 210-4193000
Δ/νων Σύμβουλος: κος Χαρμανίδης Χρήστος
e-mail: papastratos@pmi.com
ΤΕΤΡΑΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σωρού 8-10 & Δημητσάνας, Μαρούσι, Τ.Κ. 15121
Τηλ: 210-6167500
Προϊσταμένη Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων: 
κα Σιγάλα Μαρία
e-mail: vassiliki.sokoli@tetrapak.com
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 
Ορυζομύλων 5, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12244
Τηλ: 210-5403400
Πρόεδρος: Ευάγγελος Βουλγαράκης
Δ/νων Σύμβουλος: Αναστάσιος Βουλγαράκης
e-mail: avoulgarakis@yioula.gr
ΦΑΓΕ Α.Ε.
Ερμού 35, Μεταμόρφωση , Τ.Κ. 14452
Τηλ: 210-2892555
Δ/νων Σύμβουλος: Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου
e-mail: info.gr@mail.fage
ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ Α.Ε. 
3ο χλμ Τρικάλων - Λαρίσης , Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100
Τηλ: 24310-23771
Πρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Κλιάφας
Δ/νων Σύμβουλος: Θεόδωρος Κλιάφας
e-mail: kliafa@otenet.gr
ΚΕΔΕ
Ακαδημίας 65 & Γεναδίου 8, Αθήνα
Τηλ: 210-3820807, 213-2147500 210-2147540 
(Υπεύθυνος: κος Καλφόπουλος)
Πρόεδρος: κος Γ. Πατούλης
e-mail: info@kedke.gr
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.ΠΕ. 
Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124
Τηλ: 210-8764000
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Τηλ: 210-3352300
e-mail: id@iaath.gr
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κον Προκόπη Παυλόπουλο
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Αθήνα 12.10.2016
Αρ. πρωτ. 8225

Σε συνέχεια της από 3/10/2016/8202 επιστολής μας,
σας επισυνάπτουμε αίτηση προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδι-

κών Αθηνών που αφορά την χορήγηση εισαγγελικής εντολής για 
την παραλαβή από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης αντιγρά-
φου α) ανανέωσης έγκρισης λειτουργίας της ΕΕΑΑ και β) βεβαίω-
σης ότι η ανανέωση έγκρισης λειτουργίας ανταποκρίνεται στα προ-
γράμματα του άρθρου 5 του ν2939/2001.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΕΑΑ 
έχει υπογράψει παραπάνω από 1.600 συμβάσεις προσχώρησης κι 
έχει αναλάβει την συμβατική δέσμευση να χορηγήσει δικαιώμα-
τα συμμετοχής των αντισυμβαλλόμενων στους συσσωρευμένους 
οικονομικούς πόρους αυτής, δέσμευση η οποία δεν έχει τηρηθεί 
παρά το γεγονός ότι τα αντίστοιχα τέλη συμμετοχής έχουν εισπρα-
χθεί από αυτήν.

Τα ανωτέρω αποκτούν επιπρόσθετη βαρύτητα αν αναλογιστεί 
κανείς, ότι οι 1.600 και πάνω επιχειρήσεις, κάθε χρόνο με τις ετή-
σιες δηλώσεις που υποβάλλουν στην ΕΕΑΑ μεταβιβάζουν σε αυτήν 
απόρρητες εμπορικές πληροφορίες.

Περιμένουμε άμεσα τη δική σας ανταπόκριση και θέση.

Μ’ εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος:  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός

Ο Γεν. Γραμματέας
Κων/νος Σολδάτος, Ιατρός
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(1) Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης (ΕΕΑΑ) κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά 
με πάνω από 1.700 πελάτες – επιχειρήσεις, οι οποί-
ες αυτές επιχειρήσεις φέρουν την νομική ιδιότητα του 
«διαχειριστή συσκευασίας» και ως εκ τούτου πληρώ-
νουν στην ΕΕΑΑ

χρηματικές εισφορές για να απαλλαγούν1 από συγκε-
κριμένες υποχρεώσεις τις οποίες και φέρουν απέναντι 
στην ελληνική πολιτεία.

Οι εν λόγω
υποχρεώσεις είναι:
(1.1) Οι προμηθευτές2 - κατασκευαστές3 πρέπει να 

παραλαμβάνουν από εγκεκριμένους χώρους ή εγκατα-
στάσεις το δευτερογενές υλικό (απόβλητα συσκευα-
σίας) και να το χρησιμοποιούν για τη παραγωγή νέων 
προϊόντων (ανακύκλωση -ανάκτηση υλικών).

(1.2) Οι συσκευαστές4

- εισαγωγείς συσκευασιών πρέπει να προβαίνουν 
σε συλλογή και διαλογή στη πηγή των αποβλήτων 
συσκευασίας και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα 
αυτά να οδηγούνται σε επαναχρησιμοποίηση ή σε εγκε-
κριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

(1.3) Οι διακινητές5 πρέπει να συλλέγουν τα από-
βλητα συσκευασίας ή τις χρησιμοποιημένες συσκευασί-
ες και να μη διακινούν προϊόντα χωρίς σήμανση ή ανα-
γνώριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

(1.4) Όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες επιχει-
ρήσεων υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή 
να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχεί-
ρισης των συσκευασιών που αφορούν τη δραστηρι-
ότητά τους6. 

(1.5) Όλες οι
προαναφερθείσες κατηγορίες επιχειρήσεων υπο-

χρεούνται να
προωθούν κατ` εφαρμογή των προγραμμάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας 
που προβλέπει το

άρθρο 5 του ν. 2939/2001 την πλέον ενδεδειγμέ-
νη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνω-
ση συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης των χρη-
σιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των 

1Βλ. άρθρο 12 παρ.2 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει.
2 «Διαχείριση συσκευασιών»: νοείται και η παραγωγή 

ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα 
συσκευασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών 
υλικών) ή η εισαγωγή συσκευασιών, εφεξής: «προμήθεια»

3 «Διαχείριση συσκευασιών»: νοείται και η παραγωγή 
και μετατροπή των συσκευασιών («κατασκευή»)

4 «Διαχείριση συσκευασιών»: νοείται και η θέση των 
προϊόντων σε συσκευασία («συσκευασία»)

5 Διαχείριση συσκευασιών»: νοείται και η διάθεση στην 
αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) 
συσκευασμένων προϊόντων («διακίνηση»), προκειμένου να 
καταλήξουν στον χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή. Στη 
διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς 
καθ` εαυτές.

6 Βλ. άρθρο 12 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 
παρ. Α του ν. 2939/2001 όπως ισχύει.

συσκευασιών καθώς και συστημάτων επαναχρησιμο-
ποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών7.

(1.6) Τα προαναφερθέντα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας πρέπει να απο-
βλέπουν ειδικότερα: α) Στην επιστροφή ή και τη συλλο-
γή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων 
συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρή-
στη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διο-
χετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές 
λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και β) στην επαναχρη-
σιμοποίηση ή στην αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης 
της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων συσκευασιών ή 
αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση καθα-
ρών τεχνολογιών8.

(1.7) Ως πηγή αποβλήτων νοείται ο τόπος όπου 
παράγονται τα απόβλητα και συγκεκριμένα το σημείο 
εκείνο στο οποίο ο κάτοχος ουσίας ή αντικειμένου απορ-
ρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει αυτά9. 

(1.8) Ο κάτοχος και ο παραγωγός αποβλήτων 
συσκευασίας10 υποχρεούται να προβαίνει σε εργασίες 
διαχείρισης αυτών σύμφωνα με συγκεκριμένη ιεράρ-
χηση που προβλέπει το άρθρο 29 παρ.2 σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 26 του ν. 4042/2012. Προς το σκοπό 
συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, τα από-
βλητα συσκευασίας πρέπει να συλλέγονται χωριστά. 11

7 Βλ. άρθρο 7 παρ. Α, εδάφιο 1) του ν. 2939/2001 
όπως ισχύει

8 Βλ. άρθρο 7 παρ. Α, εδάφιο 1) του ν. 2939/2001 
όπως ισχύει.

9 Βλ. άρθρο 11 σημείο 1 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει
10 Όπως οι 1720 επιχειρήσεις – πελάτες της ΕΕΑΑ 

καθώς και η ΕΕΑΑ που υποκαθιστά τους πελάτες της στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στην ελληνική πολιτεία)

11 Βλ. άρθρο 26 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 σημείο 

(2)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

πρέπει να εκπονεί και να εφαρμόζει προγράμματα για 
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Τα προ-
γράμματα πρέπει να εγκρίνονται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Γεωργίας12.

(3)
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί ούτε ΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας από τον ΕΟΑΝ. Ως εκ τούτου εισπράχτη-
καν από το 2003 μέχρι σήμερα πάνω από 500.000.000 
ευρώ από την ΕΕΑΑ αλλά δεν δαπανήθηκαν τα εν λόγω 
χρήματα για την εφαρμογή της πλέον ενδεδειγμένης 
μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών κατ’ 
εφαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων συσκευασίας, 
επειδή απλά δεν υπάρχουν και προγράμματα εναλλα-
κτικής διαχείρισης που να προβλέπουν την εφαρμο-
γή της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου εναλλακτικής 
διαχείρισης. 

ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΞΟΔΕΥΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

ΜΙΣΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡ-
ΧΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΟΑΝ ΠΕΡΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ;

(4)
Τον Νοέμβριο του 2014 ο ΕΟΑΝ πληροφορείται 

από τις σελίδες 37 και 38 της Έκθεσης Ελέγχου από 
τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,

όπου και αυτολεξεί «… Γ.5.2.2. Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης « Σ.Σ.Ε.∆.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
της ΕΕΑΑ Α.Ε…. Η µεθοδολογία συλλογής των απο-
βλήτων συσκευασίας, έγκειται στην εναπόθεση από 
τους πολίτες σε µπλε κάδους με ειδική σήμανση, των 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών που συμμετέχουν στο 
σύστημα, όπως π.χ κουτάκια από μπίρα ή αναψυκτικά, 
γυάλινα και πλαστικά µπουκάλια από νερό, ανα-
ψυκτικά, τρόφιµα, ή απορρυπαντικά, λευκοσιδη-
ρές συσκευασίες από γάλα ή κονσέρβες, χάρτινες 
συσκευασίες υγρών προϊόντων και χαρτοκιβώ-
τια. Οι μπλε κάδοι τοποθετούνται σε διάφορα επιλεγμέ-
να σημεία των δήμων, με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Το 
ΣΣE∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τον σκοπό αυτό διανέμει στους 
δημότες των περιοχών, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης, μια ειδική επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα 
35 λίτρων, που συνοδεύεται από το κατάλληλο ενημε-
ρωτικό υλικό. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κάτοι-
κοι οφείλουν να αποθηκεύουν στη συγκεκριμένη τσά-
ντα όλες τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες άδειες και 
καθαρές. Οι συλλεγόµενες συσκευασίες µεταφέρο-
νται στα Κέντρα ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών 
11 του ν. 4042/2012

12 Βλ. άρθρο 5 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει 

ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ  
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΟΑΝ, ΕΕΑΑ  

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
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(Κ∆ΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιµα υλικά διαχωρί-
ζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Για τη 
διαλογή των συσκευασιών λειτουργούν ήδη 19 Κ∆ΑΥ 
στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Καλαμάτα, 
Πάτρα, Ζάκυνθο, Σχηματάρι, Λαμία, Καρδίτσα, Κέρκυρα, 
Κατερίνη, Μαγνησία, Ιωάννινα, ενώ βρίσκονται στο στά-
διο της κατασκευής δύο ακόμη Κ∆ΑΥ του συστήματος 
(Αλεξανδρούπολη και Ρόδο). Μέχρι τώρα το σύστημα 
συνεργάζεται με 610 ∆ήμους και παρέχει τη δυνατότητα 
ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε περίπου 
6,8 εκ. κατοίκους σε ολόκληρη την Ελλάδα…».

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΕΟΑΝ ΤΗΝ ΕΕΑΑ ΝΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ 1700 ΚΑΛΟΠΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΕΑΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΣ; 

(5) Στις 06.04.2015 έληξε η άδεια του συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης Σ.Σ.Ε.∆.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που 
εκμεταλλεύεται η ΕΕΑΑ ΑΕ. Ο Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από 07.04.2015 μέχρι σήμερα 
δεν έχει ανανεώσει την άδεια λειτουργίας επειδή δεν 
μπορεί να εκδώσει την εκ του νόμου13 απαιτούμενη 
βεβαίωση ότι το σύστημα που εκμεταλλεύεται η ΕΕΑΑ 
ανταποκρίνεται στα προγράμματα εναλλακτικής δια-
χείρισης που προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 2939/2001. 
ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕ ΨΕΥ-
ΔΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ; Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο νόμος είναι σαφής14 και συγκεκρι-
μένα, αν δεν ανανεωθεί η έγκριση ενός συστήματος 
από τον ΕΟΑΝ το ποσό που απομένει ύστερα από την 
εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους 
περιέρχεται στον ΕΟΑΝ ο οποίος υποχρεούται να το 
αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλα-
κτικής διαχείρισης συσκευασιών. Με απόφαση του, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος καθορίζει τον τρόπο κατα-
νομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων και 
νέων συστημάτων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΤΡΙΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑΤΙ Ο ΕΟΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΗΣ;

ΠΕΜΠΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΟΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡ-

ΓΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΑΑ, ΟΠΩΣ 
ΠΡΑΤΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΑΣ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ15; 

(6) Διαβλέποντας ο ΕΟΑΝ ότι η ΕΕΑΑ δεν μπο-
ρεί να πάρει άδεια, επειδή ακριβώς δεν είναι εφικτή 

 13 Βλ. άρθρο 7 παρ. Γ) εδάφιο β) του ν.2939/2001 
όπως ισχύει

14 Βλ. άρθρο 7 παρ. Γ) τελευταίο εδάφιο του ν. 2939/2001, 
όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3854/2010 
και το άρθρο δέκατο πέμπτο του ν. 4296/2014.

15 Βλ. το με αριθ. 1703/28.09.2016 έγγραφο του ΕΟΑΝ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος

η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπει το άρθρο 7 
παρ. Γ εδάφιο 2) του ν. 2939/2001, δεδομένου ότι 
απαιτούνται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης 
που ουδέποτε εκπόνησε ή εκπονεί ο ΕΟΑΝ, εισηγεί-
ται αναρμοδίως16 την κατάργηση της ανωτέρω 
υποχρέωσης17 με το νέο σχέδιο νόμου που βρίσκε-
ται σε διαβούλευση18. Έτσι, με το νέο σχέδιο νόμου η 
ΕΕΑΑ θα μπορεί να αδειοδοτηθεί δίχως την έντα-
ξη του συστήματος που αυτή εκμεταλλεύεται σε 
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης που οφεί-
λει να εκπονεί ο ΕΟΑΝ.

Η μη νόμιμη λειτουργία της ΕΕΑΑ από τις 07.04.2015 
μέχρι σήμερα «θα ξεπλυθεί» με την διάταξη του 
άρθρου 19 παρ.1, παρ. 4 και παρ.5 του σχεδίου νόμου, 
διατάξεις οι οποίες θα νομιμοποιήσουν και τα έσοδα 
άνω των 20.000.000 ευρώ κατά τον χρόνο παράνο-
μης λειτουργίας της ΕΕΑΑ.

ΕΚΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

16 Βλ. άρθρο 24 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει
17 Η υποχρέωση αυτή αφορά την συμβατότητα του 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης που εκμεταλλεύεται 
η ΕΕΑΑ με τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που 
όφειλε να εκπονεί αλλά δεν εκπονεί ο ΕΟΑΝ

18 Βλ. το άρθρο 7 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 
4 του σχεδίου νόμου

ΨΑΙΛΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟ-
ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙ-
ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 

ΣΤΙΣ 22.06.2016 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΑΝ ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΤΟ 
ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ? Η ΑΝΩΤΕ-
ΡΩ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΠΑΝΤΩΣ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ!

(7) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο ΕΟΑΝ γνω-
ρίζει ότι η ΕΕΑΑ δεν προβαίνει σε χωριστή συλλογή 
αποβλήτων ανά ρεύμα υλικού (πλαστικό, γυαλί, χαρ-
τί, μέταλλο) ΚΑΙ εν τούτοις δεν εισηγείται την διακο-
πή της λειτουργίας αυτής. Τώρα όμως, με το νέο σχέ-
διο νόμου (που δεν προέρχεται από το ΥΠΕΚΑ όπως 
αναφέραμε επειδή δεν υπάρχει πρωτοκόλληση εξερ-
χομένων από το αρμόδιο ανωτέρω Τμήμα) επιχειρεί 
να ωφελήσει την ΕΕΑΑ ακόμη περισσότερο. Εισά-
γεται νομοθετικά η δυνατότητα στον ΕΟΑΝ και στους 
ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) από κοινού να εξαιρούν 
από την υποχρέωση χωριστής συλλογής οριοθετημέ-
νες από τους ΟΤΑ περιοχές19 ενώ παράλληλα καταρ-
γείται20 η υποχρέωση των συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης21 όπως προβαίνουν σε διαλογή των 

19 Βλ. άρθρο 7 παρ.3 του σχεδίου νόμου
20 Βλ. άρθρο 10 του σχεδίου νόμου που καταργεί το 

άρθρο 12 του ν. 2939/2001
21 Όπως η ΕΕΑΑ που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που έχουν οι διαχειριστές συσκευασίας – 
πελάτες αυτής.
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αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους. 

ΕΒΔΟΜΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ 
ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ? ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΝ 
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ?

(8) Τις δαπάνες εναλλακτικής διαχείρισης που είναι 
συνάμα έσοδα της ΕΕΑΑ φέρουν οι επιχειρήσεις που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό (1.1), (1.2) και (1.3) με 
την μορφή «χρηματικών εισφορών» που τις καθόρι-
σε μονομερώς η ΕΕΑΑ και ενέκρινε ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος, δεδομένου ότι η ΕΕΑΑ ουδέποτε αδειο-
δοτήθηκε από τον ΕΟΑΝ. Ανατρέχοντας όμως στις 
Υπουργικές Αποφάσεις περί αδειοδότησης της ΕΕΑΑ 
και για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 06.04.201522 23 
διαβλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος εκ των προτέ-

22Απόφαση Αριθ. οικ. 106453 (ΦΕΚ Β΄ 391/4.4.2003) 
με θέμα «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ρων νομοθετικά προσδιορισμένος τρόπος καθορισμού 
των χρηματικών εισφορών (όπως λχ κάποιος μαθημα-
τικός τύπος) βάσει του οποίου μαθηματικού τύπου και 
θα καθορίζεται το ύψος της χρηματικής εισφοράς που 
θα καταβάλλει η υπόχρεα ανά περίπτωση επιχείρηση. 

Ανατρέχοντας στις υποχρεώσεις εναλλακτικής δια-
χείρισης

αποβλήτων συσκευασίας που αναφέραμε ανωτέ-
ρω υπό (1.1), (1.2) και (1.3) διαβλέπουμε ότι οι δαπά-
νες εναλλακτικής διαχείρισης διαφοροποιούνται για 
κάθε ξεχωριστή κατηγορία υπόχρεων επιχειρήσεων, 
επειδή οι εν λόγω κατηγορίες επιχειρήσεων φέρουν 
και υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης με διαφο-
ρετικό περιεχόμενο. 

Θα ανέμενε επομένως κανείς ότι θα διαφοροποιού-
νταν αντίστοιχα και η χρηματική εισφορά της υπόχρε-
ης επιχείρησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
αυτή ανήκει, πράγμα βέβαια που δεν έλαβε ποτέ χώρα. 
Αντίθετα μάλιστα, διαβλέπουμε, ότι ο εισαγωγέας λχ 
100 κιλών εισαγόμενου πλαστικού που θα χρησιμο-
ποιηθούν για λχ 100 κιλά πλαστικά μπουκάλια γάλα-
κτος θα επιβαρυνθεί με χρηματική εισφορά. 

Με το ίδιο ποσό χρηματικής εισφοράς θα επιβα-
ρυνθεί για τα 100 αυτά κιλά εισαγόμενου πλα-
στικού ο βιομήχανος που θα παράγει το γάλα και θα 
το συσκευάσει στα 100 κιλά πλαστικά μπουκάλια! Εν 
συνεχεία, για τα ίδια αυτά 100 κιλά πλαστικά μπουκά-
λια θα επιβαρυνθεί με το ίδιο ποσό χρηματικής εισφο-
ράς και ο διακινητής!! 

Δηλαδή, η ΕΕΑΑ αντί να εισπράξει μία φορά 
χρηματική εισφορά για την εναλλακτική διαχείρι-
ση 100 κιλών πλαστικού συσκευασίας εισπράττει

τρείς φορές και μάλιστα δεν προχωρεί σε ανα-
κύκλωση, όπως αναφέρει ανωτέρω η Έκθεση του 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης! 

Ο ΕΟΑΝ μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος δεν 
καταργούν το ανωτέρω σκάνδαλο αλλά το μεγε-
θύνουν!! Ειδικότερα:

(8.1) Μειώνουν τον αριθμό των υπόχρεων για 
χρηματικές εισφορές επιχειρήσεων απαλλάσσοντας 
από την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εισφοράς 
τις επιχειρήσεις α) που παράγουν ή/και διαθέτουν υλι-
κά από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα συσκευασίες, 
β) που εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα και γ) που 
διακινούν συσκευασίες και συσκευασμένα προϊόντα24 
ενώ βέβαια οι δαπάνες εναλλακτικής διαχείρισης απο-
βλήτων συσκευασίας παραμένουν στο ίδιο επίπεδο! Με 
αυτόν τον τρόπο ωφελούνται οι ανωτέρω απαλλασ-
σόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και επιβαρύνονται 
με πρόσθετες δαπάνες οι ήδη λοιπές κατηγορίες υπό-
χρεων επιχειρήσεων.

(8.2) Καταργούν το άρθρο 12 του ν.2939/2001. 
Όπως αναφέραμε, το άρθρο αυτό προβλέπει συγκε-
κριμένες υποχρεώσεις για τις υπόχρεες επιχειρήσεις, 
οι οποίες αυτές υποχρεώσεις «μετακομίζουν»

στην ΕΕΑΑ, η οποία βέβαια εισπράττει τις αντίστοι-
χες χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους – πελά-
τες που απαλλάσσονται και καθίσταται αυτή πλέον η 
ΕΕΑΑ οφειλέτης εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώ-
σεων απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Όμως, ΕΟΑΝ και 
Υπουργός καταργούν τις υποχρεώσεις αυτές ανα-
φορικά με την διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας!

23 Απόφαση Αριθ. 118019 (ΦΕΚ Β 634/6.4.2009) 
με θέμα «Ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού 
συστήματος εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
«Σ.Σ.Ε.Δ. - Ανακύκλωση»» του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας

 24 Βλ. άρθρο 2 σημείο 12 και άρθρο 4Β παρ.1 του 
σχεδίου νόμου σε σύγκριση με το άρθρο 

ΟΓΔΟΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ν 2939/2001 

Η ΕΕΑΑ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΟ-
ΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12. ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. 
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΕΑΑ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΝ 
ΕΕΑΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΕ;

(9) Η ΕΕΑΑ ανέλαβε απέναντι σε πάνω από 1700 
επιχειρήσεις (πελάτες αυτής) την συμβατική δέσμευση 
να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις – πελάτες αυτής στους 
συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους της ΕΕΑΑ. Με 
βάση τους ισολογισμούς της της ΕΕΑΑ διαχειριστικών 
ετών 2014, 2013, 2012 και 2011 οι συσσωρευμένοι 
οικονομικοί πόροι του συστήματος που εκμεταλλεύε-
ται η αντίδικος (αποθεματικό κεφάλαιο τα οποίο δια-
κρίνεται από το μετοχικό κεφάλαιο) και το μετοχικό 
κεφάλαιο αυτής έχουν ως ακολούθως:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΣ-
ΣΩΡΕΥΜΕΝΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

31.12.2011 2.428.566,00 44.173.083,03
31.12.2012 2.428.566,00 44.047.991,18
31.12.2013 2.428.566,00 42.366.168,39
31.12.2014 2.428.566,00 43.903.473,13

Οι προαναφερόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της 
ΕΕΑΑ απέναντι στις 1700 επιχειρήσεις είναι γνωστές 
στον ΕΟΑΝ επειδή αυτός διενεργεί κάθε τρία χρόνια 
τακτικό έλεγχο στα στοιχεία της ΕΕΑΑ και εκδίδει (με το 
πέρας του ελέγχου) το πιστοποιητικό εναλλακτικής δια-
χείρισης που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 2939/2001. 
Την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων προβλέπουν και 
οι Υπουργικές Αποφάσεις25 βάσει των οποίων αδειοδο-
τήθηκε η λειτουργία της ΕΕΑΑ από το 2003 μέχρι και 
το 2015. Εν τούτοις, η ΕΕΑΑ ουδέποτε εκπλήρωσε τις 
ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις της απέναντι σε 1700 
επιχειρήσεις – πελάτες αυτής και ουδέποτε χορήγησε 
σε αυτές δικαιώματα συμμετοχής στους συσσωρευ-
μένους οικονομικούς πόρους αυτής παρά το γεγονός 
ότι οι 1700 επιχειρήσεις – πελάτες αυτής κατέβαλ-
λαν στην ΕΕΑΑ πάνω από 30.000.000 ευρώ. Το 
σκάνδαλο αυτό, μεγεθύνεται από την σημερινή 
διοίκηση του ΕΟΑΝ και τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος. Με το άρθρο 19 παρ.3 του σχεδίου νόμου η 
ΕΕΑΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ επιχειρη-
σιακό σχέδιο μείωσης των ανωτέρω αποθεματικών 
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα! Δηλαδή, η σημερι-
νή διοίκηση του ΕΟΑΝ νομιμοποιεί την λεηλασία των 
ξένων χρημάτων και την αντισυμβατική συμπεριφορά 
της ΕΕΑΑ με το σχέδιο νόμου!

ΕΝΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΠΡΟΕΒΗ Ο ΕΟΑΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΕΕΑΑ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν 2939/2001 ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ-
ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΕΑΑ; 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΑΠΟ ΤΟ 2003 ΕΩΣ 
ΤΟ 2015 ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑ-

25 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 23 και 24
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ΤΑΞΕΩΝ; 
ΓΙΑΤΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2590/22.01.2016 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚΤΩ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ;

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥ-
ΑΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ Η ΕΕΑΑ;

(10) Η ΕΕΑΑ ανήκει σε 19 επιχειρήσεις – μετό-
χους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Οι 1700 επιχει-
ρήσεις – πελάτες της ΕΕΑΑ υποχρεούνται κάθε χρό-
νο να δηλώνουν στην ΕΕΑΑ απόρρητες εμπορικές 
πληροφορίες που αυτές κατέχουν και συγκεκριμένα 
τον αριθμό των τεμαχίων συσκευασιών που διατί-
θενται στην εγχώρια αγορά κάθε χρόνο καθώς και 
τις ποσότητες σε υλικά συσκευασίας που χρησιμο-
ποιούνται ετησίως

για την παραγωγή των συσκευασμένων προϊόντων. 
Η ΕΕΑΑ έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών 

στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων και επίσης 
έχει δικαίωμα να καταρτίζει βάσεις δεδομένων με τις 
απόρρητες εμπορικές πληροφορίες των 1700 επι-
χειρήσεων – πελατών της που αυτή συλλέγει. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι 19 επιχειρήσεις – μέτοχοι της 
ΕΕΑΑ αποκτούν εμπορικές πληροφορίες του συνό-
λου της ελληνικής αγοράς στον κλάδο τροφίμων και 
ποτών. Μάλιστα, οι μέτοχοι της ΕΕΑΑ αποκτούν μια 
βάση δεδομένων ανεκτίμητης αξίας αν αναλογιστεί 
κανείς, ότι δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο (πέραν 
αυτού μέσω της ΕΕΑΑ) να αποκτήσουν πρόσβαση 
στα δεδομένα 1700 επιχειρήσεων. Ποια εταιρεία 
παροχής συμβουλών μάρκετινγκ θα μπορούσε να 
κατασκευάσει για λογαριασμό των 19 αυτών επι-
χειρήσεων μια βάση δεδομένων με τα ετήσια στοι-
χεία παραγωγής προϊόντων και κατανάλωσης υλι-
κών συσκευασίας από 1700 επιχειρήσεις? Βέβαια, 
τα ανωτέρω παραβιάζουν την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού αλλά ποιος νοιάζεται?

ΔΕΚΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΟΠΟΥ 19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1700 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΑΑ?

ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤΙ ΜΕ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΕΑΑ ΘΑ ΥΠΑΡ-
ΞΕΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ? ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ?

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΟΑΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΥ?26

26 Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει στο άρθρο 4Β 
παρ.1 την υποχρεωτική ένταξη των επιχειρήσεων σε 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως αυτό της 
ΕΕΑΑ δίχως την δυνατότητα συμμετοχής στην διαχείριση 
και στον έλεγχο της επιχείρησης (όπως η ΕΕΑΑ) που 
εκμεταλλεύεται το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

(11) Στις 12.09.2016 ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (EXPRA) συμ-
βουλεύει τον Υπουργό Περιβάλλοντος ότι οι επιχει-
ρήσεις που πληρώνουν χρηματικές εισφορές (όπως 
τα 1700 θύματα – πελάτες της ΕΕΑΑ) πρέπει να συμ-
μετέχουν στον έλεγχο και στην διαχείριση της επι-
χείρησης που εκμεταλλεύεται το σύστημα εναλλα-
κτικής διαχείρισης και μαζεύει τα χρήματα από τις 
εισφορές, όπως είναι εν προκειμένω η ΕΕΑΑ! Η ανω-
τέρω συμβουλή βασίζεται στην εικοσαετή εμπειρία 
των άλλων κρατών μελών όπως είναι η Ολλανδία 
και το Βέλγιο που επιτυγχάνουν ανακύκλωση υλικών 
της τάξης του 70,5% και 78,7% αντίστοιχα! Όμως, 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος γράφει στα παλιά του 
τα παπούτσια την ανωτέρω συμβουλή, όπως προ-
κύπτει από το άρθρο 4Β παρ.1 του σχεδίου νόμου, 
όπου τα 1700 θύματα – πελάτες της ΕΕΑΑ θα «εντα-
χθούν» στην εν λόγω επιχείρηση μεταβιβάζοντας τα 
απόρρητα επιχειρηματικά δεδομένα τους και μην 
έχοντας ουδεμία δυνατότητα συμμετοχής στους 
συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους, στην δια-
χείριση και στον έλεγχο

της ΕΕΑΑ. Να σημειωθεί ότι με την προαναφε-
ρόμενη διάταξη του σχεδίου νόμου παραβιάζεται 
και το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα το άρθρο 
7 της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ όπου και αυτολεξεί «… 
«…. Άρθρο 7 …. Συστήματα επιστροφής, συλλογής και 
ανάκτησης …. 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ανα-
γκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καθι-
ερώνονται συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται: 
α) η επιστροφή ή/και η συλλογή χρησιμοποιημένων 
συσκευασιών ή/και απορριμμάτων συσκευασίας από 
τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από το ρεύμα 
των απορριμμάτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς 
τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχεί-
ρισης απορριμμάτων· β) η επαναχρησιμοποίηση ή η 

ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 
των συλλεγόμενων συσκευασιών ή/και απορριμμά-
των συσκευασίας για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. … Τα συστήµα-
τα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη συµµετοχή των 
οικονοµικών παραγόντων των συγκεκριμένων τομέ-
ων καθώς και των αρμόδιων δημόσιων αρχών…» σε 
συνδυασμό με ii) το άρθρο 3 σημείο 11 της αυτής 
ως άνω Οδηγίας όπου και αυτολεξεί «… 11. «οικο-
νοµικοί παράγοντες»: σε σχέση με τις συσκευασί-
ες, οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγω-
γοί και μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια 
και οι χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έμποροι και οι διανο-
μείς, οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί·…»

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑΤΙ Ο ΕΟΑΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΛΛΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ? 
ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ;

(12) Υπάρχουν προσέτι ακόμη 5 καραμπινάτες 
περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου με 
το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Ειδικότερα, το 
άρθρο 3 παρ. ε, το άρθρο 7 παρ. 3, το άρθρο 8 παρ. 
4, το άρθρο 4 Α παρ. 16, και το άρθρο 16 παρ. 8 
του σχεδίου νόμου παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο.

 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΓΙΑΤΙ Ο ΕΟΑΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ; ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΕΙ ΑΥΤΗ Η 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ;

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης έθεσε ερώ-
τηση με αρ.1965/15.12.2015 
ενημερώνοντας τους αρμόδι-

ους Υπουργούς ότι στη Ζυρίχη λειτουρ-
γεί τεχνολογία αιχμής και καινοτομίας με 
αντικείμενο τη συνδυασμένη παραγωγή 
βιοαερίου, θερμότητας, ηλεκτρισμού, ανα-
κυκλωμένου νερού και γεωργικών λιπα-
σμάτων από α) μονάδα αναερόβιας (με 
ζύμωση-σήψη λυματολάσπης) επεξερ-
γασίας αστικών λυμάτων και β) μονάδα 
επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων, (βιομά-
ζα) αστικών και γεωργικών αποβλήτων.

Να σημειώσουμε ότι το παραγόμε-
νο από τις δυο αυτές μονάδες βιοαέ-
ριο οδηγείται σε μια τρίτη μονάδα στην 
οποία ομογενοποιείται, και εν συνέχεια 
διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο όπου 
και ενώνεται με το ορυκτό αέριο, αφού 
και η Ελβετία όπως και άλλες χώρες η 
Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, διαθέτουν 
τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου συμ-
βατού με το ορυκτό αέριο, ως προς τη 
χρήση του σε κίνηση και θέρμανση. 

Επίσης η διεθνής βέλτιστη πρακτι-
κή της Ζυρίχης επιλέχτηκε στην εν λόγω 
πρόταση,, επειδή η Ελβετία α) διαθέτει 
από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρό-
τυπα παγκοσμίως, β) είναι πυκνοκατοι-
κημένη, και διαθέτει πυκνό βιομηχανικό 
δίκτυο με υψηλό δείκτη βιομηχανικών 
λυμάτων (πχ φαρμακοβιομηχανία), γ) οι 
λεκάνες απορροής των υδάτων κατα-
λήγουν σε λίμνες οι οποίες χρησιμοποι-
ούνται τουριστικά, και δ) η επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και η διαχείριση 
του νερού διενεργείται από δημοτικές 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας οι οποίες 
ελέγχονται και λογοδοτούν στα αυτο-
διοικούμενα καντόνια.

Επομένως, τα Υπουργεία ανάλογα 

με την αρμοδιότητα τους θα μπορού-
σαν να εντάξουν στο επικείμενο σχέ-
διο παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας τη λειτουργία ευάριθμων μονά-
δων αναερόβιας (με ζύμωση-σήψη) 
επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης 
και αστικών –γεωργικών βιοαποδο-
μήσιμων αποβλήτων, τουλάχιστον στο 
1/3 των Δήμων της χώρας. Οι μονά-
δες αυτές μπορούν, να προμηθεύουν: 
α) τους αγρότες με λίπασμα σε τιμή 
κόστους παραγωγής, β) τους αγρότες, 
τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα μικρά 
καταλύματα με δωρεάν ανακυκλώσιμο 
νερό, γ) να παρέχουν δωρεάν θέρμανση 
σε δημοτικά κτήρια και σε ξενοδοχεία με 
δυνατότητα λειτουργίας των τελευταί-
ων και κατά την χειμερινή, δ) να παρέ-
χουν δωρεάν βιοαέριο για τις ανάγκες 
των δήμων, των φτωχών νοικοκυριών 
και σε ορεινές περιοχές,, αποτρέποντας 
με αυτό τον τρόπο την υλοτόμηση που 
αφανίζει τα δασικά αποθέματα, λόγω 
της εξίσωσης της τιμής του πετρελαίου 
θέρμανσης με εκείνο της κίνησης, αλλά 

και προκαλεί σημαντικά προβλήματα με 
την αιθαλομίχλη.

Ένας προτεινόμενος σχεδιασμός, για 
την επίτευξη των παραπάνω θα ήταν:
1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας με το καντό-
νι της Ζυρίχης με αντικείμενο την κατάρ-
τιση σχεδίων κατασκευής μονάδων ανα-
ερόβιας (ζύμωση-σήψη) επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων σε πολλούς δήμους 
της χώρας. Τα εν λόγω σχέδια θα μπο-
ρούσαν να περιλαμβάνουν: α) κατασκευή 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης (ταμιευτή-
ρων) ανακυκλώσιμου νερού σε μη αρδεύ-
σιμες περιόδους, β) δικτύων μεταφοράς 
αποκλειστικά και μόνο βιομηχανικών 
λυμάτων και με ένταση τοξικότητας, γ) 
μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων 
αερόβιας επεξεργασίας αστικών λυμά-
των σε αναερόβια επεξεργασία, δ) κατα-
σκευή μονάδων αναερόβιας επεξεργα-
σίας βιομηχανικών λυμάτων.
2. Ως ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο θα 
μπορούσε να προβλεφθεί για κάθε μονά-
δα αναερόβιας επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων και η σύσταση μιας εταιρείας 
με μετόχους α) τον αντίστοιχο, δήμο, β) 
το ελληνικό δημόσιο (μέσω της ΕΥΔΑΠ 
& ΕΥΑΘ) κατά 51%.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να εντα-
χθούν σε πολλαπλά προγράμματα με οφέ-
λη που διαχέονται στο σύνολο της οικο-
νομίας και επηρεάζει θετικά τον αγροτικό 
πληθυσμό, τα φτωχά νοικοκυριά, τις ανά-
γκες σε ενέργεια των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, 
το ελληνικό δημόσιο αλλά και το ισοζύ-
γιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας.
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. 
Υπουργοί:
1. Γιατί δεν εντάσσουν τις προαναφερ-
θείσες προγραμματικές προτάσεις στις 
επενδυτικές προτεραιότητες που ανα-
φέρονται παραπάνω ; Γιατί συγκεκριμέ-
να το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (ΑΠ18111/23.12.2015) 
εντάσσει την εν λόγω προγραμματική 
πρόταση μόνον στον Ειδικό Στόχο 27 
παραλείποντας την ένταξη και χρημα-
τοδότησή της στο πλαίσιο των υπολοί-
πων Ειδικών Στόχων που προαναφέρ-
θηκαν, γεγονός που αντιβαίνει: α) στις 
προγραμματικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για την απαγόρευση της καύσης των 
αποβλήτων αλλά και β) στις στρατηγικές 
επιδιώξεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων; 
2. Πως σκοπεύουν να καταρτίσουν και 
να υλοποιήσουν ένα πανελλαδικό πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων παραγω-
γής και διάθεσης βιοαερίου, θερμότητας, 
γεωργικών λιπασμάτων και ανακυκλω-
μένου νερού από αναερόβια επεξεργα-
σία αστικών λυμάτων και βιοαποδομή-
σιμων γεωργικών αποβλήτων, σύμφωνα 
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 
για την κάλυψη των αναγκών που προ-
αναφέρθηκαν; 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

 Η σύμβαση αυτή αποδεικνύει ότι η διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι άλλη μια επικερδής δραστηριό-
τητα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε 
βάρος των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Τη σύμ-
βαση καταψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» του δήμου, 
καταγγέλλοντας με ανακοίνωσή της την απόφαση της 
διοίκησης και καλώντας το λαό της περιοχής να παλέ-
ψει για διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελός του 
και όχι για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σημειώνει ως ένα από τα 
προκλητικά επιχειρήματα της δημοτικής αρχής το ότι 
με την εμπορευματοποίηση που προωθεί, συμβάλλει 
στην «αύξηση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών», 
επειδή η εταιρεία θα παρέχει κουπόνια μετά την ανα-
κύκλωση συσκευασιών. Καλείται ο λαός της πόλης να 

διεκδικήσει την αποκατάσταση του χώρου της χωμα-
τερής και της ευρύτερης περιοχής, τη μετεγκατάσταση 
του αποτεφρωτήρα σε ασφαλή θέση και την απαγόρευ-
ση κάθε νέας δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων. 

Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέ-
τη, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 

Να παλέψει ενάντια στην εμπορευματοποίηση της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, στη μετατόπιση των 
βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από 
τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στις συμβάσεις παρα-
χώρησης, με απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζο-
μένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργα-
σιακά δικαιώματα.

Η μείωση των απορριμμάτων έπρεπε να υπερισχύ-

ει της κερδοφορίας και να αποτελεί βασική προτεραι-
ότητα ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμά-
των. Απουσιάζει η ανάλυση κόστους και η εκπαίδευση 
προσωπικού καθώς για τη λειτουργία της προτεινό-
μενης δράσης υπάρχει ένα ενδεικτικό κόστος υλοποί-
ησης δίχως να αναλύεται το περιβαλλοντικό και κοι-
νωνικό κόστος της. 

Επικίνδυνη και ασύμφορη η καύση από τη δημι-
ουργία θερμικής μονάδας επεξεργασίας καθώς πρό-
κειται για μια μέθοδο που επιβαρύνει το περιβάλλον 
και τη δημόσια υγεία. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπί-
ζει τα απορρίμματα με λογική κέρδους προωθώντας 
την παραγωγή περισσότερων απορριμμάτων, παρά τη 
μείωση και ανακύκλωσή τους πράγμα που δεν μπο-
ρεί να συνδυαστεί με τη μηχανική διαλογή και καύση. 

Σύμβαση εμπορευματοποίησης της διαχείρισης απορριμμάτων
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ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙ-
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΑΡ. 02 ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ "Εθνική Άμυνα".

Καλησπέρα,
Διαδώστε όπου μπορείτε την ταινία για την καρκινοχω-

ματερή-Ο.Ε.Δ.Α. του καρκίνου Άνω Λιοσίων-Φυλής που θα 
βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και σκεφτείτε τί 
και πόσα έχουμε υποφέρει εμείς οι κάτοικοι του δήμου Φυλής 
στην Αττική στην Ελλάδα για 56 συνεχόμενα χρόνια!!!!!!!!!!!

Γιατί συνεχίζετε να μας σκοτώνετε; -ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΜΕ-
ΣΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ -ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΛΟ-
ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΤΟΥΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

Η ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΉ ΣΤΑ ΆΝΩ ΛΙΌΣΙΑ-ΦΥΛΉ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΠΑΡΑΝΌΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΟΙΕΊ 
ΕΠΊ 56 ΣΥΝΑΠΤΆ ΈΤΗ ΑΠΌ ΤΟ 1960. ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1) Ποια απάντηση μπορείτε να δώσετε στους συγγενείς 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ που πέθαναν ή που σήμερα νοσούν από 
καρκίνο (ΣΕ ΚΆΘΕ 2 ΣΠΊΤΙΑ υπάρχει και 1 κρούσμα καρκί-
νου) στον Δήμο της ΦΥΛΉΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ στους γύρω Δήμους 
εξ αιτίας της 56χρονης ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΉΣ 
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΉΣ;

2) Ποια απάντηση μπορείτε να δώσετε στα παιδιά του 
δήμου ΜΑΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΠΆΝΙΑ 
ΝΌΣΟ "ΑΛΛΕΡΓΙΚΉ ΠΟΡΦΎΡΑ" ΑΠΌ μολυσματικούς μικρο-
οργανισμούς από την χωματερή Άνω ΛΙΟΣΙΩΝ-Φυλής σύμ-
φωνα με τις γνωματεύσεις των ιατρών των ΔΗΜΌΣΙΩΝ 
Νοσοκομείων Παίδων και που βρίσκονται σε συνεχή ΙΑΤΡΙ-
ΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΜΕ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΗ ΈΚΒΑΣΗ;

3) ΠΟΙΑ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΏΣΕΤΕ ΣΤΟΝ 
19ΧΡΟΝΟ ΜΆΡΙΟ ΠΡΩΤΌΓΕΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΊ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑ-
ΤΙΚΈΣ ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ "ΓΕΝΝΗΜΑΤΆΣ ΙΙ" ΣΤΑ ΆΝΩ ΛΙΌΣΙΑ, 500 
ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΉ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΦΈΡΕΙ ΚΑΙ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΆΡΑΤΟ ΝΌΣΟ ΠΟΥ Η ΧΩΜΑ-
ΤΕΡΉ ΆΝΩ ΛΙΟΣΊΩΝ-ΦΥΛΉΣ ΤΟΥ "ΔΏΡΙΣΕ";

Ο 19ΧΡΟΝΟΣ ΜΆΡΙΟΣ ΠΡΩΤΌΓΕΡΟΣ ΠΈΘΑΝΕ ΑΠΌ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2011.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΉΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ 3)
4) Ποια απάντηση μπορείτε να δώσετε στα ανήλικα παι-

διά ΤΗΣ 48ΧΡΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΉΣ ΜΑΡΙΝΆΚΗ ΠΟΥ ΠΈΘΑΝΕ 
ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 03-06-2013 ΣΤΟ ΖΕΦΎΡΙΟ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ 
ΦΥΛΉΣ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΕΥΜΈΝΟ ΚΑΡΚΊΝΟ ΠΟΥ Η ΧΩΜΑΤΕ-
ΡΉ ΆΝΩ ΛΙΟΣΊΩΝ-ΦΥΛΉΣ ΤΗΣ ΔΏΡΙΣΕ;

5) Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκειμένου να αποκατα-
σταθεί η υγεία ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟ-
ΧΈΣ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΉΣ ΆΝΩ ΛΙΟΣΊ-
ΩΝ-ΦΥΛΉΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΑΣ;

6) Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκειμένου να κλείσει άμε-
σα, ΟΡΙΣΤΙΚΆ Και αμετάκλητα η χωματερή στα Άνω Λιόσια-
Φυλή μαζί με τις ΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ Ή ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΜΈΣΑ ΚΑΙ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΑΥΤΉΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΑΣ;

7) Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκειμένου να μην ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΗΘΕΊ ΝΈΑ ΧΩΜΑΤΕΡΉ Ή ΝΈΟΣ ΧΏΡΟΣ ΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ 
ΔΙΑΧΕΙΡΊΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΠΕΡΙΟΧΉ 
ΚΑΙ ΠΟΙΆ ΉΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΑΣ;

8) Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκειμένου να αποκα-
τασταθεί ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ Ο ΧΏΡΟΣ 
ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΉΣ ΆΝΩ ΛΙΟΣΊΩΝ-ΦΥΛΉΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΎΤΕ-
ΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΑΣ;

9) Γιατί από το 1960 έως σήμερα το Ελληνικό Κράτος 
και οι υπηρεσίες του (βλ. Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κ. ά.) δεν έχουν 
κάνει τοξικολογικές και επιδημιολογικές έρευνες, μελέτες 
και ελέγχους στον πληθυσμό του δήμου της Φυλής και των 
γύρω δήμων προκειμένου να καταφανεί η προσβολή και η 
ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας τους και η θανάτωσή τους, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, από καρκίνο και άλλες βαριές ΝΌΣΟΥΣ 
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΊΝΕΙ Η ΧΩΜΑΤΕΡΉ ΆΝΩ ΛΙΟΣΊΩΝ- ΦΥΛΉΣ;

10) ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 
ΤΟΥ (ΒΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΆΛ-
ΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΔΟΜΏΝ, ΔΉΜΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΊΕΣ, 
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΔΙΟΙΚΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΏΝ Κ. Ά.) ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΎΜΜΕΙΚΤΑ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ 
ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΏΝ ΌΠΩΣ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΗΝ ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙ-
ΝΉΣ ΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ;

11) ΓΙΑΤΊ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ 
ΣΠΑΤΑΛΆ ΧΡΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ Φορολογουμέ-
νων Πολιτών και να ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
ΣΎΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΤΕΡΑΣΤΊΩΝ 
ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΤΊΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΕΛΕ-
ΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΣΒΆΛΛΟΥΝ ΚΑΙ 
ΠΛΉΤΤΟΥΝ ΚΑΤΆΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ, 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΌΟΔΟ 
ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ;

12) ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ 
(ΒΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΔΟΜΏΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ Κ. Ά.) ΑΡΝΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ 
ΧΟΡΗΓΉΣΟΥΝ ΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΉΤΟΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΚΘΈ-
ΣΕΙΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΔΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΑΔΕΙ-
ΟΔΟΤΉΣΕΩΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ 
ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΤΟ 1990 κατεσκευάσθη το πολεοδομι-
κό συγκρότημα του οικισμού "ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΙ" ΤΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Ο.Ε.Κ.) στα Άνω Λιοσια.

Να σημειώσουμε ότι από το 1991 στον οικισμό "ΓΕΝ-
ΝΗΜΑΤΑΣ ΙΙ" ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
(Ο.Ε.Κ.) ΠΟΥ ΑΠΈΧΕΙ 800 ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩ-
ΜΑΤΕΡΉ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΉΣ ΔΙΑΜΈΝΟΥΝ 1200 ΠΕΡΊ-
ΠΟΥ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΉΤΟΙ 280 ΠΟΛΎΤΕΚΝΕΣ ΚΑΤΆ ΚΎΡΙΟ 
ΛΌΓΟ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ δικαιούχων εργαζομένων.

13) ΓΙΑΤΊ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ώς ένας από τους 
βασικούς πυλώνες ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως και σήμερα δεν 
έχει καταλογίσει ευθύνες και δεν έχει αποδώσει τις ανάλο-
γες ποινές, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΝΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΟΥ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩ-

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
Κρίσιμο το περιφερειακό συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου 2016

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ



ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΠΑΤΗ... Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016    15

ΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ άλλες ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΆΤΟΙ-
ΚΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΉΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΡΑΘΏΝΑΣ 07/11/2016

Όλοι την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 15:30 στην συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής. Σταθ-
μός μετρό, Εθνική Άμυνα. Αναστάσεως 2, ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΑΠΌ 
ΤΟ ΠΕΝΤΆΓΩΝΟ. (ΜΑΡΑΘΏΝΑΣ 07/11/2016) ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
ΑΓΏΝΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΔΡΙΆΖΕΙ ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ, 
10 /11/2016, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΉΣΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΕΛΈ-

ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΝΈΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ (ΠΕΣΔΑ).

Παράλληλα θα εγκρίνουν και τον νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Ο νέος ΠΕΣΔΑ,
1) Εξακολουθεί να αναπαράγει το παλιό συγκεντρωτικό 

αναποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης των μεγάλων μονά-
δων επεξεργασίας απορριμμάτων με άμεση λύση το μοίρασμα 
του συνόλου των σύμμεικτων απορριμμάτων σε δύο τόπους.

α ) Στη Φυλή ,συνεχίζοντας να δηλητηριάζουν τους κατοί-
κους της και να καταστρέφουν την περιοχή,

ΚΑΙ
β) στο Γραμματικό, αγνοώντας εγκληματικά την αποδε-

δειγμένη ακαταλληλότητα της χωροθέτησής του. Η λειτουρ-
γία του θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το νότιο 
Ευβοϊκό και τον κάμπο του Μαραθώνα.

2) Δεν προβλέπει κανένα κίνητρο προς τους πολίτες για 
την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης, 
ενώ αντίθετα διατηρεί «αμαρτωλά» Συστήματα Διαχείρισης 
( ΣΕΔ), που τόσα χρόνια εκμεταλλεύονται την ανακύκλωση 
χωρίς κανένα όφελος για τους πολίτες.

3) Διατηρεί όλες τις διαχρονικές παθογένειες του συστή-
ματος διαχείρισης που εντοπίζεται κύρια σε συμφέροντα και 
εξουσίες γύρω και μέσα, στον ΕΔΣΝΑ, νομεγκλατούρες της 
ΠΟΕ-ΟΤΑ, τον Ε.Ο.ΑΝ. , τα ''γνωστά ιστορικά'' αλλά και ''νέα'' 
στελέχη των εμπλεκομένων Υπουργείων. Αν εγκριθεί αυτός 
ο ΠΕΣΔΑ η διαχείριση των απορριμμάτων θα οδηγηθεί σε 
νέα αδιέξοδα. Αυτό είναι η επιδίωξη και η ''αποστολή'' της 
διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Θα δημιουργήσει νέα 
προβλήματα. Θα συνεχίσει την κατασπατάληση του δημόσι-
ου χρήματος με την κατασκευή τεράστιων αναποτελεσμα-
τικών εγκαταστάσεων. Θα διατηρήσει και θα δημιουργήσει 
νέα εγκλήματα τύπου Φυλής για να καταλήξει στην ''τεκμη-
ρίωση'' της αναγκαιότητας και της καύσης μεγάλης ποσό-
τητας απορριμμάτων πανελλαδικά.

Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Μαραθώνα και 
της Αττικής να δώσουν το « παρών» στη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, για να απαιτήσουμε μια δια-
χείριση, που θα σέβεται το περιβάλλον και την «τσέπη» μας.

- Με ανακύκλωση/διαχωρισμό στην πηγή προς το όφε-
λος και με την συμμετοχή των πολιτών. - Με μικρές, έσω-
Δημοτικές εγκαταστάσεις, μηδενικής όχλησης, εντάσεως 
εργασίας, που θα εξοικονομούν πόρους. (το οικονομικό 
όφελος είναι περί τα 2.000.000 ευρώ/έτος για κάθε δήμο 
και σχεδόν 1.000.000 (ένα δισεκατομμύριο) ευρω/έτος σε 
κλίμακα χώρας).

Για μια διαχείριση,
- που θα κλείσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ την ΟΕΔΑ Φυλής και 

δεν θα δημιουργήσει μια νέα Φυλή στο Γραμματικό και σε 
καμιά άλλη περιοχή της χώρας μας.

ΌΛΟΙ ΤΗΝ Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 15:30 στην 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής. 
Σταθμός μετρό, Εθνική Άμυνα. Αναστάσεως 2, απέναντι από 
το Πεντάγωνο.

(ΜΑΡΑΘΏΝΑΣ 07/11/2016)
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΓΏΝΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ
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Direct packaging για μειωμένο κόστος

Στην Ημερίδα με τίτλο «ΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥ-
ΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» αναδείχθη-
καν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η 
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο 
Μέγαρο ΟΛΠ με την ευκαιρία της ολο-
κλήρωσης του προγράμματος «Αλόν-
νησος χωρίς πλαστικές σακούλες» που 
υλοποίησαν το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
και η MOΜ, Εταιρεία για τη Μελέτη και 
Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος 
Thalassa.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης 
ήταν η χρήση της σακούλας στη χώρα 
μας από εδώ και στο εξής, τόσο σε 
θεσμικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
αλλαγής συμπεριφοράς των κατανα-
λωτών, έτσι ώστε να υπάρξουν απτά 
αποτελέσματα μείωσης της συγκεκρι-
μένης συσκευασίας.

Στην Ημερίδα αναφέρθηκαν οι πρω-
τοβουλίες που έχει αναπτύξει το Υπουρ-
γείο για τη μείωση των απορριμμάτων 
στη θάλασσα, εξάρθηκε η σημασία προ-
σπαθειών όπως το 

«Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακού-
λες» και επισημάνθηκε ότι η Οδηγία 
2015/720/ΕΕ θα τεθεί σε διαβούλευ-
ση άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
και από τον εκπρόσωπο του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Πρόεδρο του ΕΟΑΝ κ. Δ. Πολιτόπουλο. 

Η συντονίστρια του προγράμματος 
«Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» 
κα Χρ. Γαρουφαλιά τόνισε την ευρεία 
απήχησή του στην τοπική κοινωνία της 
Αλοννήσου και την ενεργή συμμετοχή 
τόσο του Δήμου όσο και των επιχειρή-
σεων του νησιού στον περιορισμό της 
πλαστικής σακούλας.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κα 
Gaëlle Haut, εκπρόσωπο του Surfrider 
Foundation Europe, η οποία επεσήμανε 

ότι, σύμφωνα με σχετική έρευνα το 70% 
των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζουν 
την κατάργηση της πλαστικής σακούλας 
πράγμα που δείχνει την ωρίμανση των 
συνθηκών για πλήρη απεξάρτηση από 
τη συγκεκριμένη συσκευασία. 

Η κα Σ. Κορδέλα από το Πανεπι-
στήμιο της Πάτρας παρουσίασε ευρή-
ματα σχετικών μελετών, σύμφωνα με 
τα οποία, οι πλαστικές σακούλες απο-
τελούν το 1/3 των απορριμμάτων στο 
βυθό και το 1/5 αντίστοιχα στις ακτές. 

Ο κ. Α. Σωτηρόπουλος, εκπροσωπώ-
ντας το ευρωπαϊκό έργο LIFE DEBAG, 
ανέδειξε τις δράσεις για τον περιορισμό 
της πλαστικής σακούλας που υλοποιού-
νται στη Σύρο.

Οι τοποθετήσεις εκπροσώπων περι-
βαλλοντικών ΜΚΟ φώτισαν με συντρι-

πτικά στοιχεία τις ανυπολόγιστες συνέ-
πειες της πλαστικής σακούλας στους 
θαλάσσιους οργανισμούς. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι: Η ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΕΊΝΑΙ 
ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΦΩΚΙΕΣ ΔΕ ΒΡΙΣ-
ΚΟΥΝ ΧΩΡΟ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, 
ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΣΕ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΛΑΣ-
ΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, Η 
ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙ-
ΖΕΙ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΔΥΘΟΥΝ, ενώ σύμφωνα με μελέ-
τες μέχρι το 2050 το 99% των θαλάσσι-
ων πουλιών θα έχει καταπιεί πλαστικό.

Ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εται-
ρίας Ανακύκλωσης κ. Φ. Κυρκίτσος υπο-
γράμμισε ότι, αν και η πλήρης απαγό-

ρευση αποτελεί την ιδανική λύση, ένα 
τόσο δραστικό μέτρο θα προκαλούσε 
σοκ στην αγορά. Κρίνεται όμως απολύ-
τως αναγκαία η επιβολή τέλους, μέρος 
του οποίου, παράλληλα προτείνεται, να 
διοχετεύεται σε Δήμους που υλοποι-
ούν δράσεις για τη μείωση της πλαστι-
κής σακούλας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Στρογ-
γυλό Τραπέζι, όπου συμμετείχαν ο Δήμαρ-
χος Αλοννήσου, εκπρόσωποι από τη 
Σαντορίνη, τη Σίκινο, τη Σίφνο, τη Σκιά-
θο και τη Σύρο, στη διάρκεια του οποί-
ου αναδείχθηκαν οι επιμέρους δράσεις 
των νησιών και ο καθοριστικός ρόλος 
των Δήμων στην απήχηση στην τοπική 
κοινωνία των πρωτοβουλιών που στο-
χεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

 Διέξοδο για την εμπορία των αγροτικών προϊόντων 
μπορεί  να αποτελέσει η δημιουργία μικρών συσκευ-
αστηρίων οπωροκηπευτικών, τόσο από τους παρα-
γωγούς όσο και από τις μικρές ομάδες παραγωγών, 
συστήνοντας παράλληλα τρόπους για τη μείωση του 
κόστους δημιουργίας τέτοιου είδους μονάδων τυποποί-
ησης, με σημαντικότερο αυτόν του direct packaging.

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρει εταιρεία με αντι-
κείμενο την ασφάλεια τροφίμων και συστήματα ηλε-
κτρονικής ιχνηλασιμότητα στην Ηλεία: «Οι περισσό-
τεροι, για να μειώνουν το κοστολόγιο, προσπαθούν 
να εφαρμόζουν την πρακτική του λεγόμενου direct 
packaging (άμεση συσκευασία). Προσπαθούν, με απλά 
λόγια, να εκπαιδεύουν τους εργάτες που κάνουν τη 
συγκομιδή να συσκευάζουν το προϊόν από το χωρά-
φι». Και προσθέτει: «Έτσι, στη συνέχεια, αυτό που 

μένει είναι να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα 
στο συσκευαστήριο, ώστε να περνούν από την διαδι-
κασία της πρόψυξης – ψύξης και φεύγουν έτοιμα. Το 
direct packaging είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ένα 
τέτοιο καλό παράδειγμα είναι η φράουλα, που στην 
συντριπτική της πλειοψηφία συγκομίζεται και τυπο-
ποιείται με αυτή την μέθοδο. Η διαδικασία αυτή μπο-
ρεί να εφαρμοστεί σε όλα τα οπωροκηπευτικά εκτός 
της πατάτας, των εσπεριδοειδών, των πυρηνόκαρπων, 
των μηλοειδών και των ακτινιδίων».

Αντοχή κλάδου
Οι εταιρείες αυτές έχουν βασικό ή αποκλειστι-

κό αντικείμενο τη διαλογή, συσκευασία και τυποποί-
ηση νωπών οπωροκηπευτικών για τη διάθεσή τους 
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ορισμένες ασχο-

λούνται συγχρόνως με την καλλιέργεια φρούτων και 
λαχανικών, καθώς και με την εισαγωγή και εμπορία 
διαφόρων αγροτικών εφοδίων και ειδών διατροφής.

Αύξηση κερδών
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των επιχειρήσε-

ων, ο τομέας εμφάνισε βελτιωμένη τελική κερδοφο-
ρία, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 7,1 εκατ. 
ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Ίδια κεφάλαια
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αποδο-

τικότητα του μέσου ενεργητικού των 101 επιχειρή-
σεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε σε 8,1%, από 
7,3% το 2013.


