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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 177    Αθήνα 23/11/2016 

 
(1) Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προέβη στις 03/10/2016 σε 

πληροφόρηση των μετόχων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ 
ΑΕ) σχετικά με τα κάτωθι: 
(1.1) Από 07.04.2015 και εφεξής δεν υφίσταται ανανέωση έγκρισης λειτουργίας του 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που 
εκμεταλλεύεται η ανωτέρω εταιρεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ), σε αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

(1.2) Από 07.04.2015 και εφεξής η ως άνω εταιρεία δεν προβαίνει σε ικανοποίηση των 
πιστωτών της και στην μεταβίβαση του εναπομείναντος χρηματικού ποσού στον 
ΕΟΑΝ ως αυτή οφείλει κατά ρητή επιταγή του νόμου. 

(1.3) Από 07.04.2015 και εφεξής το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής δεν εκδίδει – ως οφείλει – την εκ του νόμου επιτασσόμενη και 
προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του τρόπου κατανομής 
του ποσού που θα πρέπει να περιέλθει στον ΕΟΑΝ από την ΕΕΑΑ και εν συνεχεία 
να διανεμηθεί στα υφιστάμενα και νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών1. 

(1.4) Ο ΕΟΑΝ από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα δεν καταρτίζει προγράμματα 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών2, όπως επιτάσσει η εθνική και κοινοτική 

                                                

1 Σύμφωνα  με το άρθρο 7 παρ. Γ του ν.2939/2001 όπως ισχύει και αυτολεξεί «…Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος 
ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:   …..   2) Βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ότι 
το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγούμενων παραγράφων Α (εδ.2) και Β του άρθρου αυτού και 
στα Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Η έγκριση ισχύει για έξι 
(6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε 
ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ` εφαρμογή του άρθρου 9 (παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των 
εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από κανονισμούς 
που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από εισήγηση του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π... "Αν ανακληθεί  «ή αν δεν ανανεωθεί» η έγκριση ενός συστήματος από  τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νομικό 
πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που  απομένει, ύστερα από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους,  
περιέρχεται στον Ε.Ο.ΕΔ.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται 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 υφιστάμενων και νέων συστημάτων,  καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα"». 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.Γ προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010. *** Η φράση «ή αν δεν 
ανανεωθεί» προστέθηκε στο προτελευταίο εδάφιο  με το άρθρο δέκατο πέμπτο Ν.4296/2014,ΦΕΚ Α 214/2.10.2014. 

2 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2939/2001 και αυτολεξεί «… Άρθρο 5…. Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των 
συσκευασιών …. 1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. 
Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τη 
διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές του άρθρου 4…. 2. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:…. -Μέτρα για την καθιέρωση 
συστημάτων διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, με υποχρεωτική τη συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη ή 
καταναλωτή…. -Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών κατ` εφαρμογή του άρθρου 
7…. -Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για ανάκτηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 10…Τα 
προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Γεωργίας….» 
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νομοθεσία, με αποτέλεσμα τόσον το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσον και τα υφιστάμενα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) να μην πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις σχεδιασμού που 
θέτει η εθνική3 και κοινοτική νομοθεσία4 5 φέροντα τοιουτοτρόπως σημαίνουσες 
νομικές πλημμέλειες. 

(1.5) Το σύστημα «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που εκμεταλλεύεται η εταιρεία ΕΕΑΑ ΑΕ δεν 
επιτρέπει την συμμετοχή των πλέον των 1.600 πελατών αυτής στην διοίκηση και 
στον έλεγχο της ΕΕΑΑ ΑΕ, όπως επιτάσσει η κοινοτική νομοθεσία6. 

(2) Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προέβη στις 12/10/2016 σε αίτηση προς 
την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών περί χορήγησης εντολής προς τον ΕΟΑΝ 
αναφορικά με την έκδοση από τον ΕΟΑΝ των κάτωθι δύο εγγράφων: 
(2.1) Αντίγραφο από έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο να 

βεβαιώνει ότι το σύστημα «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» πληροί τους όρους των 
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 5 του ν. 2939/2001, όπως 
προβλέπει το άρθρο 7 παρ. Γ εδάφιο 2) του ν. 2939/2001. 

(2.2) Αντίγραφο από έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο να 
βεβαιώνει ότι έχει ανανεωθεί με πράξη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
η έγκριση λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης «ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»  για το χρονικό διάστημα από 07.04.2015 και εφεξής. 

(2.3) Η ως άνω αίτηση αιτιολογείται μεταξύ άλλων και με τα κάτωθι: 
(2.3.1) Διότι καλόπιστες τρίτες επιχειρήσεις καταβάλλουν ετησίως στην ΕΕΑΑ ΑΕ 
ποσά που ξεπερνούν στο σύνολο τους τα 30.000.000 ευρώ τελώντας αυτές 
πλανεμένα στην σφαλερή εντύπωση ότι συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» το οποίο αυτό σύστημα τάχα πληροί τους 
όρους των προγραμμάτων του άρθρου 5 του ν. 2939/2001 και 
(2.3.2) Διότι η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις απέναντι στους 
πελάτες αυτής και συγκεκριμένα «… Να είναι εφοδιασμένη η ιδία ή μέσω τρίτων 
της επιλογής της με το σύνολο των νομίμων εγκρίσεων, αδειών και 
πιστοποιήσεων που απαιτούνται από τον Νόμο για την οργάνωση συστήματος 

                                                
 

 

3 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν 4042/2012 και αυτολεξεί «… Άρθρο 22 …. (άρθρο 28 της Οδηγίας)… Σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων… 4. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα 
που ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του ν. 2939/2001 (άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. EEL 365/10/31.12.1994), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010…». 

4 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ όπως ισχύει και αυτολεξεί «… Άρθρο 14 Σχέδια διαχείρισης …. Σύμφωνα 
με τους στόχους και τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των 
συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται βάσει των άρθρων 4 
και 5….» 
5 Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως ισχύει και αυτολεξεί «… Άρθρο 28 ….Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων…. 
5. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασμού περί αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 
14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ…» 
6 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ όπως ισχύει και αυτολεξεί «.. Άρθρο 7 …. Συστήματα επιστροφής, συλλογής 
και ανάκτηση…. Τα συστήματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων των συγκεκριμένων 
τομέων καθώς και των αρμόδιων δημόσιων αρχών….» 
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συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών … Να τηρεί όλες τις βάσει του 
Νόμου υποχρεώσεις…». 

(3) Στις 12/10/2016 η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών δίδει εντολή στον ΕΟΑΝ να 
χορηγήσει αντίγραφα των ανωτέρω υπό (2.1) και (2.2) προαναφερόμενων εγγράφων. 

(4) Στις 12/10/2016 το ΠΑΚΟΕ ενημερώνει τους μετόχους της ΕΕΑΑ ΑΕ σχετικά με το 
περιεχόμενο της προαναφερόμενης αίτησης και αντίστοιχης χορήγησης εισαγγελικής 
εντολής πληροφορώντας αυτούς επιπροσθέτως και σχετικά με τα κάτωθι: 
(4.1) Η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο 1.600 και πλέον συμβάσεων προσχώρησης έχει αναλάβει την 

συμβατική δέσμευση να χορηγήσει δικαιώματα συμμετοχής των 
αντισυμβαλλόμενων στους συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους αυτής, 
δέσμευση η οποία δεν έχει τηρηθεί παρά το γεγονός ότι τα αντίστοιχα τέλη 
συμμετοχής έχουν εισπραχθεί από αυτήν.  

(4.2) Το ανωτέρω αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς, ότι πλέον των 
1600 επιχειρήσεις κάθε χρόνο με τις ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλουν στην 
ΕΕΑΑ μεταβιβάζουν σε αυτήν απόρρητες εμπορικές πληροφορίες. 

 
(5) Στις 13.10.2016 ο ΕΟΑΝ διά του με αριθμό 2196 εγγράφου ενημερώνει ότι: 
 

(5.1) Ο ΕΟΑΝ δεν υποχρεούται να εκδίδει βεβαιώσεις που προβλέπει το άρθρο 7 παρ . 
Γ, εδάφιο 2) του ν. 2939/2001. 

 
(5.2) Οι βεβαιώσεις που προβλέπει το άρθρο 7 παρ. Γ εδάφιο 2) του ν. 2939/2001 

αποτελούν εσωτερική υπόθεση του ΕΟΑΝ και συγκεκριμένα αφορούν τις σχέσεις 
μεταξύ της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. 

 
(5.3) Ο όρος βεβαίωση που θέτει ο νόμος θα πρέπει να τεθεί σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν 

υπάρχει ως νομική έννοια. 
 
(5.4) Από 06.04.2015 μέχρι σήμερα, δηλαδή εδώ και πάνω από 18 μήνες, δεν ασκεί τα 

καθήκοντα του ως οφείλει και συγκεκριμένα δεν περαιώνει την αξιολόγηση της 
αίτησης περί την ανανέωση έγκρισης λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» που έχει υποβάλλει η ΕΕΑΑ ΑΕ. 

 
 (6) Στις 14.10.2016 το ΠΑΚΟΕ υποβάλλει καταγγελία στον Υπουργό Οικονομικών με θέμα 

την έκδοση εικονικών τιμολογίων εκ μέρους της ΕΕΑΑ ΑΕ τα οποία φορολογικά 
παραστατικά αφορούν δαπάνες της ΕΕΑΑ περί φερόμενης διενέργειας ανύπαρκτων 
συναλλαγών και ανύπαρκτων εργασιών διαχείρισης υλικών αποβλήτων συσκευασίας 
και συγκεκριμένα α) την φερόμενη και ανύπαρκτη παραχώρηση δικαιώματος 
συμμετοχής των πελατών της ΕΕΑΑ ΑΕ στους συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους 
αυτής και β) την φερόμενη και ανύπαρκτη εκτέλεση εργασιών επιμέρους και αυτοτελούς 
διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση) πλαστικών και  χάρτινων αποβλήτων συσκευασίας, την οποία αυτή 
επιμέρους διαχείριση υλικών αποβλήτων η ΕΕΑΑ τιμολογεί εισπράττοντας αντίστοιχα 
χρήματα. 

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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