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Η ΚΕΔΕ «αδειάζει» την ΕΕΑΑ  

Η ανοιχτή αμφισβήτηση του Συστή-
ματος Διαχείρισης Ανακυκλώ-
σιμων Συσκευασιών της ΕΕΑΑ 

εκ μέρους της ΚΕΔΕ δικαιώνει εκ νέου 
το ΠΑΚΟΕ. Ήδη από τις 9 Μαρτίου του 
2017 ε ίχαμε καταθέσει ολοκληρωμένη 
πρόταση για ένα νέο ΣΕΔ, που θα μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί αποδοτικά από τους 
ΟΤΑ. Το κείμενο της πρότασής μας ανα-
δημοσιεύει η «ΟΙΚΟνομία»:

Τεκμηριωμένη πρόταση του ΠΑΚΟΕ:
Νέο Σύστημα Ανακύκλωσης 

Συσκευασιών και άλλων Υλικών 
(προϋποθέσεις, όροι, προοπτικές, 
βιωσιμότητα)

1. Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση δημι-
ουργίας νέου Συστήματος:

Το ΠΑΚΟΕ μετά από ενδελεχή εξάμη-
νη επιστημονική έρευνα διαπιστώνει ότι:

• 16 χρόνια μετά την ψήφιση και 
εφαρμογή του Ν. 2939/2001 οι στόχοι 
της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 
από συσκευασίες δεν έχουν επιτευχθεί, 
παρά τις αμφισβητούμενες και αντιφα-
τικές εκθέσεις που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας και ανατρέπονται από τη 
διαπίστωση του ΕΣΔΑ (ΠΥΣ, Πράξη 49, 
15/12/2015, ΦΕΚ Α΄ 174/2015, σελ. 
9183), ότι «το σύνολο συνεπώς της 
ανάκτησης συσκευασιών ανέρχεται σε 
4,28%», αλλά και από την ιστοσελίδα 
της ίδιας της ΕΕΑΑ ΑΕ, που παρουσιά-
ζει το ποσοστό ανακτήσεων των ΚΔΑΥ 
πανελλαδικά στο 13% ως προς το σύνολο 
των παραγόμενων συσκευασιών, παρότι 
το σύστημα των μπλε κάδων, σύμφωνα 
πάντα με τα στοιχεία της ΕΕΜ ΑΕ, εξυ-
πηρετεί το 76% του πληθυσμού.

• Συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλή-
των-συσκευών: Το σύστημα του μπλε 
κάδου είναι ανεπαρκέστατο, διότι μεγά-
λο ποσοστό των απορριπτόμενων στους 
κάδους αυτούς στερεών αποβλήτων (65%) 
είναι οργανικά, ενώ μόνο 45% είναι σύμ-
μεικτα στερεά απόβλητα συσκευασιών, 
και από αυτά στα ΚΔΑΥ ανακτάται μόνο 
το 50%, ενώ ποσοστό 45-50% διατίθε-
ται στους ΧΥΤΥ.

• Πολλοί Δήμοι δεν εφαρμόζουν τη 
διαλογή στην πηγή, έστω και αυτή των 
μπλε κάδων, με αποτέλεσμα οι μπλε κάδοι 
να έχουν μετατραπεί σε κάδους σύμμει-
κτων στερεών αποβλήτων.

• Συνεπώς, η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει ουσια-
στικά αποτύχει στην επίτευξη των στό-
χων ανακύκλωσης συσκευασιών, και ιδι-

αίτερα στη συλλογή στην πηγή τεσσάρων 
ιδιαίτερων ρευμάτων (χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλα, γυαλί).

• Η ΕΕΑΑ ΑΕ λειτουργεί από το 2015 
χωρίς ανανέωση της άδειάς της ως Συλ-
λογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης από τον ΕΟΑΝ και, σύμφωνα με τον 
Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/2.10.2014), 
άρθρο 15.2, «στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, η οποία 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 
του Ν. 3854/2010, μετά τη φράση «αν 
ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν 
δεν ανανεωθεί», δηλαδή, αν δεν ανα-
νεωθεί η άδεια ενός συστήματος, αυτή 
αφαιρείται και δεν μπορεί το ΣΣΕΔ να 
λειτουργεί!!!

• Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκπο-
νηθεί από τον ΕΟΙΑΝ κανένα πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέ-
πει το άρθρο 5 του Ν. 2939/2001, αλλά 
δεν έχουν επίσης καταρτισθεί σε συνερ-
γασία με τον ΕΛΟΤ εθνικά πρότυπα, π.χ. 
για κριτήρια ανάλυσης κύκλων ζωής των 
συσκευασιών με μεθόδους μέτρησης και 

εξακρίβωσης βαρέων μετάλλων και επι-
κίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες κ.λπ., 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 2.1 
του Ν. 2939/2001·

•  Επειδή δεν προωθείται η κυκλι-
κή οικονομία στην πράξη –η ΕΕΑΑ στα-
ματά στον διαχωρισμό– και για όλες τις 
προηγούμενες διαπιστώσεις ο στόχος 
του ΕΣΔΑ για 50% ανακύκλωση μέχρι 
το 2020 φαίνεται ουτοπικός,

•  η ΚΕΔΕ, ως θεσμοθετημένος εκφρα-
στής των διεκδικήσεων και των περι-
βαλλοντικών στόχων όλων των ΟΤΑ 
στη χώρα μας, για τους οποίους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2939/2001 
η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
συσκευασίας είναι υποχρεωτική, πρέπει 
να πάρει την πρωτοβουλία για την ίδρυ-
ση και λειτουργία ενός νέου Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών, και για τον σημαντικότατο 
λόγο ότι η ΚΕΔΕ συμμετέχει στη μετοχι-
κή σύνθεση της ΕΕΑΑ με ποσοστό 35% 
και αναλαμβάνει ως εκ τούτου μεγάλο 
μέρος της πολιτικής, ποινικής και αστι-

κής ευθύνης για την ανωτέρω αποτυχία 
της παράνομα σήμερα συνεχιζόμενης 
λειτουργίας της ΕΕΑΑ ΑΕ, που στατιστι-
κά τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις 
τελευταίες χώρες της ΕΕ των 28 με το 
χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης και 
το υψηλότερο ποσοστό διάθεσης των 
στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, αφού οι 
σκοποί του Ν. 2939/2001, όπως αναφέ-
ρονται στο άρθρο 1, δεν επετεύχθησαν.

• Από την άλλη πλευρά, η ΕΕΑΑ ΑΕ 
διαθέτει σήμερα ένα μεγάλο αποθεμα-
τικό από τις ετήσιες εισφορές των συμ-
βεβλημένων με αυτή υπόχρεων εταιρει-
ών, το οποίο είναι μια απόδειξη για το 
ότι δεν ανταποδίδει ολοκληρωμένα και 
αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ανακύκλω-
σης, όπως έχει υποχρέωση να κάνει με 
βάση τον Ν. 2939/2001, ενώ δεν προ-
σφέρει στους συμβεβλημένους με αυτή 
το έργο της ανακύκλωσης για το οποίο 
προορίζεται η ετήσια συνεισφορά τους.

2. Στόχοι σύμφωνα με την αναγκαι-
ότητα δημιουργίας του Συστήματος:

Α΄) Στόχος της ΚΕΔΕ πρέπει να είναι 

Δικαίωση του ΠΑΚΟΕ
 Τεκμηριωμένη πρόταση για νέο Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών
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η δημιουργία ενός Συλλογικού Συστήματος 
συσκευασιών το οποίο δεν θα είναι αντιγρα-
φή των αποτυχημένων συστημάτων της ΕΕΑΑ 
ΑΕ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ». 
Το σύστημα αυτό θα προωθεί με συνέπεια και 
ακρίβεια τις διατάξεις και τους στόχους του Ν. 
2939/2001 και του Ν. 4042/2012 και θα βοη-
θήσει τους ΟΤΑ να εφαρμόσουν ολοκληρωμέ-
να και αποτελεσματικά το άρθρο 8 του Ν. 2939 
«Όρια και προϋποθέσεις για την εναλλακτική 
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευ-
ασίας», που τονίζει: «1. Η εναλλακτική διαχεί-
ριση αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεω-
τική για τους ΟΤΑ και οργανώνεται:

α΄) Από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης 
των αποβλήτων (Δήμους ή Κοινότητες ή Συν-
δέσμους Δήμων ή Κοινοτήτων [...]).

β΄) Από τους διαχειριστές συσκευασιών [...]. 
Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας γίνε-
ται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις στο άρθρο 7 σε συνδυασμό με τους ποσο-
τικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 
10». [Σημείωση: Οι ποσοτικοί στόχοι έχουν 
τροποποιηθεί με τον Ν. 4042/2012 και εξει-
δικευθεί με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο έχει εγκριθεί με την 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49, 15/2/2015, 
ΦΕΚ Α΄ 174/12.12.2015, και εξειδικεύεται ανά 
Περιφέρεια με τον ΠΕΣΔΑ με βάση το άρθρο 
31 του Ν. 4342/2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου του Ν. 2939, η εναλλακτική διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων μπορεί να οργανω-
θεί από κοινού –ΟΤΑ και ΣΣΕΔ– με την κατάρ-
τιση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (υπό-
χρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων, δηλ. 
ΟΤΑ και ΦΟΔΣΑ) εξαετών συμβάσεων συνερ-
γασίας, οι οποίες καθορίζουν τα επιχειρηματικά 
σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης (εργασία 
διαχείρισης, ποσοτικοί στόχοι, χρονοδιάγραμ-
μα επίτευξης) και το πλαίσιο, τους όρους και 
τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού χρηματο-
δότησης των υπόχρεων φορέων διαχείρισης. 
Και, όπως τονίζεται στην ίδια παράγραφο, στο 
εδάφιο β΄: «Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζε-
ται σε μηχανισμό εξεύρεσης του πραγματικού 
κόστους της συνολικής διαχείρισης των δημο-
τικών αποβλήτων κατά το οποίο συνυπολο-
γίζεται η μείωση των δαπανών των υπόχρε-
ων φορέων για τη διαχείριση των αποβλήτων 
συσκευασίας».

Τέτοιες συμβάσεις ουδέποτε υπεγράφησαν! 
Η χρηματοδότηση αυτή θα αποτελέσει κίνητρο 
προς τους ΟΤΑ για την προώθηση από αυτούς 
της ολοκληρωμένης ανακύκλωσης με νέο σύστη-
μα διαλογής στην πηγή, που θα αντικαταστή-
σει το απαράδεκτο καθεστώς των μπλε κάδων.

Β΄) Το νέο σύστημα θα προωθήσει την πραγ-
ματική ανακύκλωση, η οποία δεν θα περιορίζε-
ται στη συλλογή στην πηγή και στη διαλογή-
διαχωρισμό, όπως γίνεται σήμερα στα ΚΔΑΥ, 
που λειτουργούν με απώλεια του 50% των συλ-
λεχθέντων τα οποία επιστρέφουν στους ΧΥΤΑ, 
αλλά με την επίτευξη του μέγιστου ποσοστού 
επανάκτησης υλικών, της μετατροπής τους σε 
προϊόντα και της επιστροφής τους στο κοινω-
νικό σύνολο, και με την ευρύτερη έννοια στους 
παραγωγούς, από όπου προήλθαν, έτσι ώστε να 
ικανοποιείται πλήρως ο ορισμός της ανακύκλω-
σης σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012, άρθρο 3.

Η συλλογή ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων-συσκευών με το 
σύστημα των μπλε κάδων είναι 

ανεπαρκέστατη, διότι μεγάλο ποσοστό 
των απορριπτόμενων στους κάδους 
αυτούς στερεών αποβλήτων (65%) 
είναι οργανικά, ενώ μόνο 45% είναι 
σύμμεικτα στερεά απόβλητα συσκευ-
ασιών, και από αυτά στα ΚΔΑΥ ανα-
κτάται μόνο το 50%, ενώ ποσοστό 
45-50% διατίθεται στα ΧΥΤΥ. Πολλοί 
δήμοι δεν εφαρμόζουν τη διαλογή 
στην πηγή, έστω και αυτή των μπλε 
κάδων, με αποτέλεσμα οι μπλε κάδοι 
να έχουν μετατραπεί σε κάδους σύμ-
μεικτων στερεών αποβλήτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), αφετέρου, 
λειτουργεί από το 2015 χωρίς ανα-
νέωση της άδειάς της ως Συλλογι-
κού Συστήματος Εναλλακτικής Δια-
χείρισης και έχει ουσιαστικά αποτύχει 
στην επίτευξη των στόχων ανακύ-
κλωσης συσκευασιών, και ιδιαίτερα 
στη συλλογή στην πηγή τεσσάρων 
ιδιαίτερων ρευμάτων (χαρτί-πλα-
στικό-μέταλλα-γυαλί), ενώ και το 
άλλο σύστημα ανταποδοτικής ανα-
κύκλωσης έχει υποστεί ποινή αφαί-
ρεσης της άδειάς του. Επίσης, μέχρι 
σήμερα δεν έχει εκπονηθεί κανένα 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρι-
σης από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), όπως προβλέ-
πει το άρθρο 5 του Ν. 2939/2001, 
αλλά ούτε έχει καταρτίσει σε συνερ-
γασία με τον ΕΛΟΤ εθνικά πρότυπα, 
π.χ. για κριτήρια ανάλυσης κύκλων 
ζωής των συσκευασιών, με μεθόδους 
μέτρησης και εξακρίβωσης βαρέων 
μετάλλων και επικίνδυνων ουσιών 
στις συσκευασίες κ.λπ., όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 6, παράγ. 2.1 
του Ν. 2939/2001.

Επειδή δεν προωθείται η κυκλι-
κή οικονομία στην πράξη –η ΕΕΑΑ 
σταματάει στον διαχωρισμό– και για 
όλες τις προηγούμενες διαπιστώσεις 
ο στόχος του ΕΣΔΑ για 50% ανα-
κύκλωση μέχρι το 2020 φαίνεται 
ουτοπικός, η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως θεσμοθετημέ-
νος εκφραστής των διεκδικήσεων και 
των περιβαλλοντικών στόχων όλων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στη χώρα μας, για τους οποί-
ους σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Ν2939/2001η εναλλακτική διαχεί-
ριση δημοτικών αποβλήτων συσκευ-
ασίας είναι υποχρεωτική, πήρε την 
πρωτοβουλία να ενθαρρύνει την 
ίδρυση και λειτουργία ενός νέου 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, για 
τον πρόσθετο σημαντικότατο λόγο 
ότι η ΚΕΔΕ συμμετέχει στην μετο-
χική σύνθεση της ΕΕΑΑ με ποσοστό 
35% και αναλαμβάνει ως εκ τούτου 
μεγάλο μέρος της ευθύνης για την 
ανωτέρω αποτυχία που στατιστικά 
τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις 
τελευταίες χώρες της ΕΕ των 28, με 
το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλω-
σης και το υψηλότερο ποσοστό διά-
θεσης των στερεών αποβλήτων σε 
ΧΥΤΑ, αφού οι σκοποί του Νόμου 
2939/2001, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 1του ανωτέρω νόμου, δεν 
επιτεύχθηκαν. 

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕΑΑ 
ΑΕ διαθέτει σήμερα ένα μεγάλο απο-
θεματικό από τις ετήσιες εισφορές 
των συμβεβλημένων με αυτή υπό-
χρεων εταιρειών, το οποίο είναι μια 
απόδειξη ότι δεν ανταποδίδει ολο-
κληρωμένα και αποτελεσματικά τις 
υπηρεσίες ανακύκλωσης όπως έχει 
την υποχρέωση να κάνει με βάση 
τον Νόμο 2939/200, ενώ δεν προ-
σφέρει στους συμβεβλημένους με 
αυτή το έργο της ανακύκλωσης για 
το οποίο προορίζεται η ετήσια συνει-
σφορά τους.

Γιατί χρειαζόμαστε ένα 
νέο Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών
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Α πό τη δική μας πλευρά, ως ΠΑΚΟΕ, 
ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 
έχουμε καταθέσει αίτηση χορή-

γησης εισαγγελικής παραγγελίας για 
βεβαίωση από τον ΕΟΑΝ της σύννομης 
ανανέωσης λειτουργίας του συστήμα-
τος διαχείρισης συσκευασιών, βεβαίωση 
που ακόμη δεν έχουμε λάβει… Το ίδιο 
διάστημα υποβάλαμε αναλυτική καταγ-
γελία-αίτηση προς τον υπουργό Οικο-
νομικών για διενέργεια ελέγχου στην 
ΕΕΑΑ εξαιτίας σωρείας οικονομικών 
ατασθαλιών που είχαν υποπέσει στην 
αντίληψή μας αναφορικά με τις εμπο-
ρικές δραστηριότητες της ΕΕΑΑ. Επίσης, 
στις 13.2.2017 καταθέσαμε μηνυτήρια 
αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών κατά των υπευθύ-
νων, τόσο του ΕΟΑΝ όσο και της ΕΕΑΑ, 
υποστηρίζοντας ότι η ΕΕΑΑ σφετερίζεται 
το σύστημα εναλλακτικής ανακύκλωσης 
«ΣΣΕΔ-Ανακύκλωση» για ιδιοτελείς σκο-
πούς, χωρίς μάλιστα να έχει ανανεωθεί η 
άδεια λειτουργία της, ενώ ο ΕΟΑΝ ασκεί 
πλημμελώς τα εποπτικά καθήκοντά του 
έναντι της ΕΕΑΑ, αιτούμενοι την ποινική 
δίωξη κάθε πιθανού υπαιτίου.

Σε ειδικό ένθετο αφιέρωμα-έρευνα 
με τον τίτλο «Απάτη… η ανακύκλω-
ση» του συντάκτη μας Ηλία Τσαρού-
χα στο φύλλο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 
2016 της εφημερίδας μας, είχαμε εντο-
πίσει και συζητήσει αναλυτικά, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, δώδεκα σκάνδαλα συνδεό-
μενα με τις δραστηριότητες της ΕΕΑΑ, 
του ΕΟΑΝ αλλά και ορισμένων υπουρ-
γών Περιβάλλοντος. Τα σκάνδαλα αυτά 
μπορούν να αποδελτιωθούν ως εξής:
1ο σκάνδαλο: Εφόσον δεν υπήρξαν και 
δεν υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα 
του ΕΟΑΝ περί εναλλακτικής διαχείρι-
σης αποβλήτων συσκευ-
ασίας, για ποιον λόγο 
ξοδεύτηκε πάνω από 
μισό δισεκατομμύριο 
ευρώ από επιχειρή-
σεις και κατανα-
λωτές προς όφε-
λος της ΕΕΑΑ;

2ο σκάνδαλο: Εφόσον ο ΕΟΑΝ γνωρί-
ζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ δεν 
συνεχίζονται σύννομα, λόγω του ότι ο 
ίδιος δεν έχει ανανεώσει από 07.04.2015 
την άδεια λειτουργίας της εξαιτίας της 
λήξης της λειτουργίας του συστήματος 
ΣΣΕΔ-Ανακύκλωση, πώς επιτρέπει στην 
ΕΕΑΑ να λειτουργεί και να εξακολουθεί 
να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από 
1.700 καλόπιστες τρίτες επιχειρήσεις-
πελάτες της;
3ο σκάνδαλο: Γιατί ο υπουργός δεν 
εκδίδει την κατά τον νόμο προβλεπόμενη 
απόφαση για διανομή των κερδών από 
τη λειτουργία του προηγούμενου συστή-
ματος σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα 
διαχείρισης συσκευασιών;
4ο σκάνδαλο: Γιατί ο ΕΟΑΝ δεν επι-
βάλλει πρόστιμο επί της ΕΕΑΑ εξαιτίας 
της παράνομης λειτουργίας της;
5ο σκάνδαλο: Γιατί δεν εισηγείται ο 
ΕΟΑΝ στον υπουργό τη διακοπή λει-
τουργίας της ΕΕΑΑ, όπως πράττει με 
την ανταγωνίστρια της ΕΕΑΑ «Ανταπο-
δοτική Ανακύκλωση»; Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, σε νέο σχέδιο νόμου, προβλέ-
πεται η αδειοδότηση της ΕΕΑΑ δίχως 
την υποχρέωση ένταξης του συστήμα-
τος που αυτή εκμεταλλεύεται σε πρό-
γραμμα εναλλακτικής διαχείρισης που 
οφείλει να εκπονεί ο ΕΟΑΝ.
6ο σκάνδαλο: Υπάρχουν στοιχεία για 
το ότι το νέο, επωφελές για την ΕΕΑΑ, 
νομοσχέδιο δεν εκπονήθηκε από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος!
7ο σκάνδαλο: Επίσης, με το ίδιο σχέ-
διο νόμου καταργείται η υποχρέωση των 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
επομένως και των συσκευαστών-εισα-
γωγέων συσκευασίας και της ΕΕΑΑ, να 
προβαίνουν σε συλλογή και διαλογή των 
αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους 
κατά παράβαση του Κοινοτικού Δικαί-
ου. Παράλληλα, και ενώ ήδη η ΕΕΑΑ 
εισπράττει πολλαπλάσιες εισφορές από 
αυτές που δικαιούται, χωρίς μάλιστα να 
προχωρεί σε ανακύκλωση, όπως ανα-
φέρει σχετική έκθεση του Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, καταργείται από 
τον ΕΟΑΝ και τον υπουργό η υποχρέ-
ωση της ΕΕΑΑ να αποδίδει στο Ελλη-
νικό Δημόσιο τις εισφορές-έσοδα από 
τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας!
8ο σκάνδαλο: Σύμφωνα με τον Ν 
2939/2001, η ΕΕΑΑ εισέπραττε χρήμα-
τα επειδή υποκαθιστούσε τον οφειλέτη-
επιχείρηση στην εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του άρθρου 12. Τώρα που το 
άρθρο 12 καταργείται, γιατί πρέπει να 
πληρώσει μια επιχείρηση την ΕΑΑ και να 
μην πληρώσει το Δημόσιο, όπως γίνεται 
στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ;
9ο σκάνδαλο: Πότε προέβη ο ΕΟΑΝ 
σε έλεγχο της ΕΕΑΑ, όπως όφειλε κατά 
νόμο; Εκδόθηκαν πιστοποιητικά εναλλα-
κτικής διαχείρισης που να νομιμοποιούν 
τη λειτουργία της ΕΕΑΑ για το διάστημα 
2003-2005; Γιατί ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος δεν απάντησε σε ερώτηση βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ (22.01.2016) σχε-
τικά με τη λειτουργία της ΕΕΑΑ; Γιατί τα 
όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονο-
μικών δεν ελέγχουν από τον Ιανουάριο 
του 2016 καταγγελία περί εικονικότητας 
τιμολογίων που έχει εκδώσει η ΕΕΑΑ;
10ο σκάνδαλο: Η ΕΕΑΑ, μαζί με άλλες 
18 εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον 
χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και 
ποτών, έχει δικαίωμα ελέγχου των οικο-
νομικών στοιχείων των 1.700 επιχειρή-
σεων-πελατών της αλλά και κατάρτι-
σης βάσεων απόρρητων οικονομικών 
δεδομένων τους. Γνωρίζει ο υπουργός 
Ανάπτυξης αν υπάρχει άλλη χώρα στην 
ΕΕ όπου μια εταιρεία είναι υποχρεωμέ-
νη να κοινοποιεί απόρρητα οικονομικά 
στοιχεία, και μάλιστα με θεσμικό τρόπο, 
σε μια ομάδα πολυεθνικών ανταγωνι-
στών της; Και πιστεύει ότι με συστήματα 
όπως αυτό της ΕΕΑ θα προσελκυσθούν 
επενδύσεις; Αν όχι, γιατί εξακολουθεί να 
ευνοείται η ΕΕΑΑ με το νέο σχέδιο νόμου;
11ο σκάνδαλο: Σύμφωνα με την Κοινο-
τική Οδηγία 1994/62/ΕΚ, άρθρο 7, περί 
επιστροφής, συλλογής και ανά-
κτησης συσκευασι- ών ή/

και απορριμμάτων συσκευασίας, προ-
βλέπεται ότι «τα συστήματα αυτά πρέ-
πει να επιτρέπουν τη συμμετοχή των 
οικονομικών παραγόντων». Ως οικονο-
μικοί παράγοντες, στο άρθρο 3, σημείο 
11, της ίδιας Οδηγίας, σε σχέση ειδικά 
με τις συσκευασίες ορίζονται: «οι προ-
μηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παρα-
γωγοί και μετατροπείς συσκευασιών, τα 
εμφιαλωτήρια και οι χρήστες, οι εισα-
γωγείς, οι έμποροι και οι διανομείς, οι 
δημόσιες Αρχές και οι δημόσιοι οργα-
νισμοί». Γιατί ο ΕΟΑΝ και ο υπουργός 
Περιβάλλοντος αγνοούν το Κοινοτικό 
Δίκαιο, ευνοώντας την «ένταξη» των 
1.700 πελατών της ΕΕΑΑ σε αυτήν, 
μόνο αφού της μεταβιβάσουν τα απόρ-
ρητα επιχειρηματικά δεδομένα τους και 
χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα συμ-
μετοχής στους συσσωρευμένους οικονο-
μικούς πόρους, στη διαχείριση και στον 
έλεγχο της εταιρείας;
12ο σκάνδαλο: Στο νέο σχέδιο νόμου 
εντοπίζονται πέντε ακόμη καραμπινάτες 
περιπτώσεις καταστρατήγησης του Κοι-
νοτικού Δικαίου: άρθρο 3, παρ. ε, άρθρο 
7, παρ. 3, άρθρο 8, παρ. 4, άρθρο 4Α, 
παρ. 16, και άρθρο 16, παρ. 8. Γιατί 
αυτή η προκλητική παραθεώρηση του 
Κοινοτικού Δικαίου; Ποιον ευνοεί αυτή 
η συμπεριφορά;

Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα 
διαβήματα και τις καταγγελίες, όχι μόνο 
του ΠΑΚΟΕ αλλά και άλλων οικολογι-
κών οργανώσεων, φαίνεται ότι δεν έχει 
αλλάξει τίποτε το τελευταίο διάστημα 
σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης 
υλικών συσκευασίας. 

Η διαπίστωση αυτή, άλλωστε, ώθησε 
ακόμη και επιφανείς αυτοδιοικητικούς 
παράγοντες να εγκαλέσουν την ΚΕΔΕ 
και να τοποθετηθούν ανοιχτά υπέρ ενός 
νέου συστήματος διαχείρισης, με απόλυ-
τη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και 
ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών, 
χωρίς ευνοιοκρατία και 

αποκλεισμούς.

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την ΕΕΑΑ: 
Έναν χρόνο μετά... από το κακό στο χειρότερο
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Τ ην ώρα που το νέο σχέδιο νόμου 
για την ανακύκλωση επρόκειτο 
να κατατεθεί στη Βουλή, ξεση-

κώνοντας αντιδράσεις από όλα σχε-
δόν τα ενδιαφερόμενα μέρη, φαίνεται 
ότι σοβαρά προβλήματα ανακύπτουν 
σε σχέση με τις συμβάσεις που υπο-
γράφει η ΕΕΑΑ με τους πελάτες της-
«διαχειριστές» των συστημάτων ανα-
κυκλώσιμων υλικών.

Εισπράξεις για συσκευασίες που 
δεν ανακυκλώνονται;
Η ΕΕΑΑ, σύμφωνα με τον νόμο2939 

του 2001 με τον οποίο ιδρύονται οι 
θεσμοί των συστημάτων διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών, εισπράττει 
ανταποδοτικό τέλος από τους πελάτες 
της. Οι τελευταίοι κατονομάζονται ως 
«διαχειριστές συστημάτων ανακύκλω-
σης», ονομασία που μπορεί να προκα-
λέσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι 
μικροί επιχειρηματίες που συμβάλλο-
νται με την ΕΕΑΑ έχουν συνεταιριστι-
κή σχέση με αυτήν. 

Στην πραγματικότητα, οι «διαχειρι-
στές» είναι υποχρεωμένοι να πληρώ-
νουν ένα τέλος στην ΕΕΑΑ το οποίο 
καθορίζει η ίδια και έχει δικαίωμα να 
αναπροσαρμόζει ανά εξάμηνο μονο-

μερώς –και μάλιστα, διαρκούσης της 
σύμβασης με τον πελάτη της– κατόπιν 
συνεννόησης με τον Ελληνικό Οργανι-
σμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που έχει την 
εποπτεία των συστημάτων διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών (ΣΣΕΔ)! 
Φυσικά, όλα αυτά γίνονται σύννομα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στη «Σύμ-
βαση συνεργασίας» που συνάπτει η 
ΕΕΑΑ με τους πελάτες της («διαχει-
ριστές») αναγράφεται επί λέξει (παρ. 
3.2): «Στις υποκείμενες στο Σύστημα 
συσκευασίες δεν περιλαμβάνονται οι 
συσκευασίες εκείνες οι οποίες [...] δεν 
μπορούν να διαχωριστούν είτε από την 
εμφάνισή τους είτε από το προηγούμε-
νο περιεχόμενό τους είτε από τη φύση 
τους [δική μας η υπογράμμιση]».

Και στο «Παράρτημα Α – Υποκείμενες 
στο σύστημα συσκευασίες» (Ενότητα ΙΙ, 
Στοιχείο 10), όπου οι οδηγίες συμπλή-
ρωσης του πίνακα ανακυκλώσιμων 
συσκευασιών, για τις οποίες βέβαια θα 
πληρωθεί ανταποδοτικό τέλος, ο πελά-
της-διαχειριστής καλείται να συμπλη-
ρώσει «στη στήλη υπό τον τίτλο “Λοιπά” 
[...], υποχρεωτικά, το συνολικό βάρος 
των υλικών από τις συσκευασίες που 
[...] αποτελούνται από σύνθετα υλικά 
[δική μας η υπογράμμιση]». «Σύνθετα 

υλικά», όμως, ονομάζονται αυτά που 
έχουν κάποια προσθήκη που δεν μπο-
ρεί να αποσπαστεί –χαρτί με κάποιο 
πρόσθετο χημικό επίχρισμα για παρά-
δειγμα– γεγονός που τα καθιστά μη 
ανακυκλώσιμα, αφού δεν μπορούν να 
διαχωριστούν από τη φύση τους. Αλλά 
εκ του νόμου τα μη ανακυκλώσιμα υλι-
κά δεν εμπίπτουν στον κύκλο εργασι-
ών των ΣΣΕΔ, όπως άλλωστε επανα-
λαμβάνεται στη Σύμβαση της ΕΕΑ, άρα 
δεν πληρώνονται. Γι’ αυτές τις συσκευ-
ασίες που αποτελούνται από σύνθετα 
υλικά, όπως προκύπτει από τον Πίνα-
κα Χρηματικών Εισφορών της ίδιας 
Σύμβασης, η ΕΕΑΑ πληρώνεται με 66 
ευρώ ανά τόνο...

Υφίσταται το απόρρητο των εμπο-
ρικών δεδομένων;
Τόσο ο νόμος 2939/2001 όσο και 

το κείμενο της «Σύμβασης συνεργασίας» 
που συνάπτει η ΕΕΑΑ με τους πελάτες 
της προβλέπουν την τήρηση του απορ-
ρήτου των επιχειρηματικών δεδομένων 
των συμβαλλόμενων μερών εκατέρωθεν.

Εντούτοις, προκύπτει ένα ερώτημα: 
Πόσο αμοιβαία ισότιμο ή ευνοϊκό είναι το 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που 
αφορούν τα οικονομικά στοιχεία καθώς 

και τα επιχειρηματικά ή και στρατηγικά 
σχέδια μιας εταιρείας, όταν αυτό ανή-
κει από τη μια μεριά έναν κολοσσό και 
από την άλλη σε μια μικρή επιχείρηση, 
που μάλιστα έχει σχέση υπεργολάβου-
πελάτη με τον κολοσσό-εργοδότη;

Η ΕΕΑΑ είναι μια μεγάλη εταιρεία 
που έχει περίπου 1.800 πελάτες-δια-
χειριστές συστημάτων ανακύκλωσης. 
Και, όπως αναφέρεται στη «Σύμβαση 
συνεργασίας», παρ. 6.1.5, «η ΕΕΑΑ δια-
τηρεί το δικαίωμα, χωρίς [...] να αίρεται 
ο απόρρητος χαρακτήρας των πληρο-
φοριών και δεδομένων σχετικά με τον 
Διαχειριστή, να προβαίνει σε ηλεκτρονι-
κή ή άλλη επεξεργασία των πληροφορι-
ών και δεδομένων [...] για στατιστικούς, 
αποκλειστικά, λόγους» και «υποχρεού-
ται να ενημερώνει τον Διαχειριστή για 
κάθε τέτοια επεξεργασία [οι υπογραμ-
μίσεις δικές μας]». Εντούτοις, στην παρ. 
7.1.5 της ίδιας σύμβασης, όπου γίνεται 
λόγος για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
του «διαχειριστή», απουσιάζει πλήρως 
κάθε αντίστοιχο δικό του δικαίωμα.

Υπό τέτοιες συνθήκες, ποιος μπορεί 
να εξασφαλίσει ότι η ΕΕΑΑ θα τηρεί το 
απόρρητο των εμπορικών δεδομένων 
του πελάτη της και δεν θα τα χρησιμο-
ποιεί σε πλαίσια αθέμιτου ανταγωνισμού;

Κομπίνα στις συμβάσεις ανακύκλωσης
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Τ α συστήματα ανακύκλωσης στη 
χώρα μας λειτουργούν χωρίς 
ουσιαστικούς ελέγχους. Το παρά-

δοξο είναι πως στο ανησυχητικό αυτό 
συμπέρασμα καταλήγουν – αλληλοκα-
τηγορούμενοι– τόσο η Πολιτεία, που 
έπρεπε κανονικά να πραγματοποιεί τους 
ελέγχους, όσο και τα συστήματα ανακύ-
κλωσης, που κατά τα λοιπά υποστηρί-
ζουν ότι λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

Αφορμή για την ανοιχτή σύγκρου-
ση των δύο πλευρών είναι το νέο σχέ-
διο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος για την ανακύκλωση. Τη Δευτέρα, 
23 Οκτωβρίου 2017, η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), η Κεντρική Ένωση 
Δήμων (ΚΕΔΕ) και τα Συστήματα Συλλο-
γικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
στράφηκαν σε υψηλούς τόνους κατά 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το 
επίμαχο σχέδιο νόμου (η διαβούλευση 
στο οποίο ολοκληρώθηκε την επόμενη 
ημέρα), ζητώντας από τη νέα ηγεσία του 
την απόσυρσή του. 

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός ήρθε 
ως από μηχανής θεός για να συζητήσου-

με από μηδενική βάση την τροποποίηση 
της νομοθεσίας», ανέφερε ο πρόεδρος 
της ΚΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατη-
γορώντας το ΥΠΕΝ ότι «ακροβατεί σε 
αδόκιμους  πειραματισμούς». «Θεωρώ 
απαράδεκτο να προσπαθεί να αποδομη-
θεί η λειτουργία του συστήματος ανα-
κύκλωσης στη χώρα μας», ανέφερε ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι εκπρό-
σωποι των συστημάτων, οι οποίοι κατη-
γόρησαν το ΥΠΕΝ ότι φέρει την πλήρη 
ευθύνη για τα όποια προβλήματα στην 
ανακύκλωση. 

«Το σχέδιο νόμου περιορίζει την αυτο-
νομία και την αυτοτέλεια των ΣΣΕΔ. Θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή λει-
τουργίας πολλών συστημάτων, δυσλει-
τουργία και εμπλοκές στην ανακύκλω-
ση και δραματική αύξηση του κόστους 
για παραγωγούς και συστήματα», ανέ-
φερε ο Γιώργος Δημητρίου, πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επι-
χειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών. «Τα 
πραγματικά προβλήματα της ανακύκλω-
σης είναι η εισφοροδιαφυγή των υπό-

χρεων παραγωγών (σ.σ.: ότι δεν έχουν 
συμβληθεί όλοι οι παραγωγοί/εισαγω-
γείς προϊόντων με κάποιο από τα συλ-
λογικά συστήματα ανακύκλωσης), η 
παράνομη μεταφορά και εμπορία απο-
βλήτων, η αδυναμία ελέγχου των παρά-
νομων εξαγωγών και η χαμηλή απόδο-
ση των δήμων».

Επίρριψη ευθυνών

«Τα συστήματα ανακύκλωσης έχουν 
πετύχει τους στόχους τους σχεδόν σε 
όλα τα υλικά (σ.σ.: κατηγορίες αποβλή-
των)», ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Γιάννης Ραζής. 
«Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα βρι-
σκόμαστε πάνω από τους στόχους της 
ΕΕ. Οι ευθύνες των αρμόδιων αρχών 
είναι πολλές: Γιατί χρειάζεται πάνω από 
δύο χρόνια η έγκριση των επιχειρησια-
κών σχεδίων των ΣΣΕΔ; Γίνεται επί τόσα 
χρόνια να υπάρχει 40% εισφοροδιαφυγή 
στις συσκευασίες, 20% στα οχήματα; Δεν 
λαμβάνονται μέτρα κατά της μη σύννο-

μης διαχείρισης υλικών, λ.χ. λιπαντικών 
ελαίων, ενώ οι έλεγχοι στην αλυσίδα 
της ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των συστημάτων, είναι ανεπαρκείς».

Πάντως, ο νέος αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελ-
λος απέκλεισε το ενδεχόμενο απόσυρσης 
του νομοσχεδίου, αφήνοντας ανοιχτό 
το ενδεχόμενο επιμέρους διορθώσεων. 
«Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφω-
νήσουμε ότι η ανακύκλωση στην Ελλά-
δα χρειάζεται ενίσχυση, οι αριθμοί είναι 
σκληροί», ανέφερε. «Από την εμπειρία μου 
στην αυτοδιοίκηση ξέρω ότι δεν γνω-
ρίζαμε τι συνέβαινε μέσα στα συστήμα-
τα ανακύκλωσης. Ας κάνουμε όλοι και 
τον δικό μας αυτοέλεγχο και αυτοκριτι-
κή για να δούμε πώς θα διορθωθούμε».

«Η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, να 
βοηθήσει να στελεχωθεί», ανέφερε ο 
πρόεδρός του, Δημήτρης Πολιτόπου-
λος. «Ένας ΕΟΑΝ με 9 άτομα δεν μπο-
ρεί να κάνει τίποτε, όποιες αποφάσεις 
κι αν πάρουμε».

πηγή: «Καθημερινή»

Το νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση: 
αντιδράσεις από παντού
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Σ ε ηλεκτρονικό δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Το Βήμα» της 25ης 
Οκτωβρίου 2017 θίγεται το ζήτη-

μα της σχέσης μεταξύ της ΕΕΑΑ και της 
ΑΥΣ, για το οποίο έχει κατατεθεί μηνυ-
τήρια αναφορά. Ολόκληρο το δημοσί-
ευμα έχει ως εξής:

• Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για 
σκανδαλώδεις ρυθμίσεις
• Ποιοι πάνε να συγκαλύψουν σκάνδα-
λα στην ανακύκλωση

Μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε 
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
και στον οικονομικό εισαγγελέα κ. Γρηγό-
ρη Πεπόνη για σκανδαλώδεις ρυθμίσεις 
στην ανακύκλωση. Οι αρμόδιες αρχές 
ξεκίνησαν έρευνα για να διευκρινιστεί 
η σχέση μεταξύ της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ 
ΑΕ), που έχει το σύστημα με τους μπλε 
κάδους, και της εταιρείας Αξιοποίηση 
Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών 
(ΑΥ Σ Συμμετοχών).

Τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ 
ΠΕΚΑ) όσο και όλες οι επιχειρήσεις-
μέλη της γνώριζαν εξαρχής ότι η ΕΕΑΑ 
ΑΕ έχει ιδρυθεί από εταιρείες-υπόχρε-
ους διαχειριστές (όπως ορίζει ο νόμος 2939/2001) και είναι μια ανώνυμη 

εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα η οποία δεν διανέμει μέρισμα στους 
μετόχους της και έχει αδειοδοτηθεί από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος ως συλ-
λογικό σύστημα συσκευασιών.

Τι αποκαλύφθηκε όμως από την 
έρευνα που ήδη ξεκίνησε; 

Παρόλο που, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα νόμο, η ΕΕΑΑ (ως 
συλλογικό σύστημα) θα έπρε-
πε να είχε ως μετόχους του-
λάχιστον δύο εταιρείες-υπό-
χρεους διαχειριστές, αυτό δεν 

τηρήθηκε και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να έχει άδεια ως συλλο-
γικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό 
Σύστασης και τις σχετικές οικονο-
μικές καταστάσεις, αποκαλύφθη-
κε ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει ως μετό-
χους την κερδοσκοπική εταιρεία 
Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας 
ΑΕ Συμμετοχών κατά 65% και την 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
κατά 35%. Δηλαδή, καμία εται-
ρεία-υπόχρεος διαχειριστής δεν 
είναι μέτοχος της ΕΕΑΑ. Άρα η ΕΕΑΑ 
παραβιάζει τη βασικότερη αρχή του 
νόμου 2939/2001 και θα πρέπει να 
ανακληθεί η άδειά της. Επιπροσθέ-

τως, δεν έχει δηλώσει σε καμία υπηρε-
σία του ΥΠΕΚΑ ούτε στις εκθέσεις προς 
τα μέλη της-επιχειρήσεις, που πληρώ-
νουν 25.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, ότι 
είναι θυγατρική εταιρεία μιας εταιρείας 
συμμετοχών.

Μία επιπλέον σημαντική λεπτο-
μέρεια:

Η ΑΥΣ Συμμετοχών δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις του νόμου 2939/2001 και 
είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Άρα μπο-
ρεί να διανέμει μέρισμα, να μεταβιβάζει 
τις μετοχές της σε οποιουσδήποτε τρί-
τους ή εταιρείες, να βάζει τις μετοχές 
της ή τα αποθεματικά της ως ενέχυρο 
για δάνεια και να λειτουργεί με μονα-
δικό σκοπό της το κέρδος. Ακόμη όμως 
και σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΑ 
ΑΕ (http://www.herrco.gr/default. asp? 
siteID=1&pageID=3&langID=1) εμφα-
νίζεται ότι οι μέτοχοι της ΕΕΑΑ ΑΕ είναι 
οι εταιρείες-μέτοχοι της ΑΥΣ ΑΕ Συμμε-
τοχών και όχι ότι μέτοχος της ΕΕΑΑ ΑΕ 
είναι η εταιρεία ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών.

Η ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών ιδρύθηκε με 
το υπ’ αριθμ. 1122/30.10.2001 Κατα-
στατικό Σύστασης της συμβολαιογρά-
φου Αθηνών κυρίας Ελένης Σουλή, έχει 
αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 
50272/01ΑΤ/Β/01/433 και ο σκοπός 
ίδρυσης της εταιρείας είναι «η διαρκής 
κατοχή, ο έλεγχος και η διοίκηση πλει-

οψηφικού πακέτου μετοχών ή μεριδί-
ων συμμετοχής σε εταιρεία οποιουδή-
ποτε νομικού τύπου που έχει ως σκοπό 
την οργάνωση συστημάτων συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
ή άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του 
νόμου 2939/2001».

Έπειτα από δύο μόλις μήνες ιδρύ-
θηκε η ΕΕΑΑ ΑΕ με το υπ' αριθμ. 
1211/21.12.2001 Καταστατικό Σύστα-
σης της ίδιας συμβολαιογράφου Αθη-
νών, κυρίας Ελένης Σουλή, με αριθ-
μό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 
50851/01ΑΤ/Β/02/12, που έχει ως 
σκοπό ίδρυσης την «οργάνωση συστη-
μάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχεί-
ρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων 
που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των 
συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασι-
ών ή άλλων προϊόντων, κατά την έννοια 
του νόμου 2939/2001».

Οι δύο εταιρείες έχουν την ίδια έδρα 
και τον ίδιο πρόεδρο ΔΣ, ενώ αρχικά 
μέτοχοι και των δύο εταιρειών ήταν οι 
ίδιες εταιρείες-διαχειριστές. Αφού ιδρύ-
θηκαν οι δύο εταιρείες, η ΕΕΑΑ έλαβε την 
άδειά της από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος ως το μοναδικό συλλογικό σύστη-
μα συσκευασιών στις 20.2.2003 (ΦΕΚ 
Β' 391/2003) και άρχισε να εισπράτ-
τει τις χρηματικές εισφορές των εται-
ρειών που έχουν υποχρέωση σύμφω-

Δικαστική διερεύνηση  
για τις σχέσεις ΕΕΑΑ-ΑΥΣ
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Τι κάνουν άραγε το ΥΠΕΚΑ και ο 
αρμόδιος Οργανισμός Ανακύκλωσης; 
Τι έκαναν άραγε όταν η ελεγκτική εται-
ρεία Deloitte διαπίστωσε την εξέλιξη 
στον έλεγχο που έκανε κατ’ εντολήν του 
Οργανισμού; Απολύτως τίποτε.

Ήδη την περασμένη Τρίτη, παρά το ότι 
τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα στο ΔΣ του 
Οργανισμού, τα μέλη δεν ασχολήθηκαν 
με το ζήτημα. Η πρόεδρος κυρία Λαζα-
ρίδη το παρέπεμψε σε επόμενη συνε-
δρίαση, όταν ουσιαστικά θα έχουν επι-
διώξει τη δημιουργία νέων δεδομένων.

Αντί λοιπόν να προχωρήσουν, ως 
οφείλουν, στην άρση της άδειας της 
ΕΕΑΑ, εφόσον επαληθευτούν τα στοι-
χεία του φακέλου της μηνυτήριας ανα-
φοράς, προσπαθούν να πιέσουν την 
Ανταποδοτική Ανακύκλωση, που αποτε-
λεί το δεύτερο συλλογικό σύστημα της 
χώρας. Είναι προφανές ότι σκοπός είναι 
να πιέσουν το Σύστημα που έχει ζητήσει 
μείωση των χρηματικών εισφορών για 
τις επιχειρήσεις-μέλη της κατά 12,86%. 
Ένα αίτημα που έχει στηριχθεί από τους 
συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων, 
όπως η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΛΠΕ και το ΕΒΕΑ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οποιαδή-
ποτε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη 
ενέργειας των μελών του ΔΣ του Οργα-

νισμού Ανακύκλωσης θα τους οδηγήσει 
στη Δικαιοσύνη, αφού έχουν σαφείς ποι-
νικές και αστικές ευθύνες εφόσον δεν 
στηρίζουν το δημόσιο συμφέρον και θελή-
σουν να λάβουν αποφάσεις που είναι 
αντίθετες με τον νόμο. Άγνοια νόμου 
δεν νοείται, αλλά και δεν συγχωρείται 
για κανέναν. Είναι φανερό στους παρά-
γοντες της αγοράς ότι κάποιοι θέλουν 
να υλοποιήσουν υποσχέσεις και δεσμεύ-

σεις, ακριβώς πριν από την προκήρυξη 
των εκλογών. Πολύ θα ήθελαν κάποιοι 
να ευνοήσουν κάποια συμφέροντα και 
να μην υπάρξει ανταγωνισμός στην αγο-
ρά, αλλά ένα μονοπώλιο.

Είναι σίγουρο ότι η Ανταποδοτική 
Ανακύκλωση τα τρία τελευταία χρόνια 
που δραστηριοποιείται στον χώρο έχει 
δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασί-
ας, επενδύοντας σε σύγχρονα συστή-

ματα ανακύκλωσης, ευθυγραμμισμένα 
απόλυτα με την ευρωπαϊκή αλλά και 
ελληνική νομοθεσία, για διαλογή στην 
πηγή και έχει αλλάξει τα δεδομένα της 
αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων.

Όλοι περιμένουν με μεγάλο ενδια-
φέρον το αποτέλεσμα της μηνυτήριας 
αναφοράς για την ΕΕΑΑ και την ΑΥΣ 
Συμμετοχών, όπου αναμένονται εκπλή-
ξεις και αποκαλύψεις.

Προσπαθούν να πιέσουν την Ανταποδοτική Ανακύκλωση -  
Αναμένονται εκπλήξεις και αποκαλύψεις

να με τον νόμο 2939. Η ΕΕΑΑ πήρε την 
άδεια από το Υπουργείο ως συλλογικό 
σύστημα έχοντας ως μετόχους εταιρεί-
ες-υπόχρεους διαχειριστές (όπως ορίζει 
ο νόμος). Στη συνέχεια οι μετοχές των 
εταιρειών εξαγοράστηκαν από την εται-
ρεία ΑΥΣ Συμμετοχών και πλέον αυτή 
έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Ως αποτέλεσμα η ΑΥΣ Συμμετοχών 
υποβάλλει και δημοσιεύει ενοποιημέ-
νο ισολογισμό περιλαμβάνοντας και 
τον ισολογισμό της ΕΕΑΑ, που αποτε-
λεί και τη μοναδική δραστηριότητά της. 
Κατά συνέπεια, το αποθεματικό των 46 
εκατ. ευρώ της ΕΕΑΑ «ανεβαίνει» στον 
ισολογισμό της Εταιρείας Συμμετοχών. 
Όπως προκύπτει από τους δημοσιευμέ-
νους ενοποιημένους ισολογισμούς της 
εταιρείας με την επωνυμία Αξιοποίηση 
Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών, η 
εν λόγω εταιρεία δηλώνει ως περιου-
σιακό στοιχείο της τη χρηματική απο-
τίμηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 
επί της εταιρείας στην οποία συμμετέ-
χει, όπως εν προκειμένω είναι η ΕΕΑΑ 
ΑΕ. Όσο μεγαλύτερο είναι το σχηματι-
σθέν κατ’ έτος αποθεματικό τής ΕΕΑΑ 
ΑΕ, τόσο αυξημένη εμφανίζεται στους 
ενοποιημένους ισολογισμούς της εται-
ρείας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασί-
ας ΑΕ Συμμετοχών η οικονομική αξία 

αυτής, με αποτέλεσμα να επωφελού-
νται τόσο η εταιρεία Αξιοποίηση Υλικών 
Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών όσο και 
κυρίως οι εταιρείες που συμμετέχουν 
σε αυτήν, οι οποίες προφανώς θα ανα-
γράφουν στους ισολογισμούς τους τα 
συγκεκριμένα θετικά οικονομικά στοι-
χεία που προκύπτουν για το ενεργητι-
κό τους από τη συμμετοχή τους στην 
εταιρεία Αξιοποίηση Υλικών Συσκευ-
ασίας ΑΕ Συμμετοχών. Άρα οι μετοχές 
των εταιρειών-μετόχων της ΑΥΣ έχουν 
σημαντική λογιστική αξία.

Το όφελος από τις συγκεκριμένες 
εγγραφές στους ενοποιημένους ισο-
λογισμούς είναι προφανές, αφού με 
αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται σημα-
ντικά αποτιμητά σε χρήμα περιουσιακά 
στοιχεία για τις εταιρείες-μετόχους της 
ΑΥΣ που μπορούν να τα περιλαμβάνουν 
στους ισολογισμούς τους, γεγονός που 
αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα να 
βάζουν τις μετοχές τους ως ενέχυρο 
και να ενισχύουν τη διαπραγματευτική 
ισχύ τους έναντι τρίτων προσώπων με 
τα οποία συναλλάσσονται στην αγο-
ρά, όπως λ.χ. τράπεζες, αντισυμβαλλό-
μενοι κ.τ.λ.

Όσο βέβαια θα προχωρεί η εισαγγε-
λική έρευνα, νεότερα στοιχεία θα έλθουν 
στη δημοσιότητα.
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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

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο 
έχει ζητήσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
θα αποδείκνυαν τη νομιμότητα των δραστηρι-
οτήτων της ΕΕΑΑ. Παρά τις οχλήσεις μας προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, και κατόπιν της παροχής 
εισαγγελικής παραγγελίας, ο ΕΟΑΝ αποφεύγει 

να μας παράσχει οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο 
που θα αποδείκνυε τη νομιμότητα της συνέχισης 
των δραστηριοτήτων διαχείρισης ανακυκλωσί-
μων εκ μέρους της εταιρείας. Η σχετική αλληλο-
γραφία και τα επίσημα έγγραφα (αίτηση χορήγη-
σης εισαγγελικής εντολής, αίτηση προς τον ΕΟΑΝ 

για χορήγηση αντιγράφου της ανανέωσης έγκρι-
σης της λειτουργίας του ΣΣΕΔ που εκμεταλλεύε-
ται η ΕΕΑΑ καθώς και βεβαίωσης της σύννομης 
λειτουργίας του προγράμματος, καταγγελία του 
ΠΑΚΟΕ προς το Υπουργείο Οικονομικών) δημο-
σιεύονται ακολούθως:

ΕΕΑΑ- ΕΟΑΝ: Οι αρχιμάγειροι
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Β ουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν 
ερώτηση με αρ.1965/15.12.2015 
ενημερώνοντας τους αρμόδιους 

Υπουργούς ότι στη Ζυρίχη λειτουργεί 
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 μπορούσαν να 
εντάξουν στο επικείμενο σχέδιο παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης της χώρας τη 
λειτουργία ευάριθμων μονάδων αναε-

ρόβιας (με ζύμωση-σήψη) επεξεργασί-
ας αστικής λυματολάσπης και αστικών 
–γεωργικών βιοαποδομήσιμων αποβλή-
των, τουλάχιστον στο 1/3 των Δήμων 
της χώρας. 

Οι μονάδες αυτές μπορούν, να προ-
μηθεύουν: α) τους αγρότες με λίπασμα 
σε τιμή κόστους παραγωγής, β) τους 
αγρότες, τις ξενοδοχειακές μονάδες και 
τα μικρά καταλύματα με δωρεάν ανα-
κυκλώσιμο νερό, γ) να παρέχουν δωρε-
άν θέρμανση σε δημοτικά κτήρια και σε 
ξενοδοχεία με δυνατότητα λειτουργίας 
των τελευταίων και κατά την χειμερινή, 
δ) να παρέχουν 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 απο-
θέματα, λόγω της εξίσωσης της τιμής 
του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνο 
της κίνησης, αλλά και προκαλεί σημα-

ντικά 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 μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν: α) κατασκευή εγκα-
ταστάσεων αποθήκευσης (ταμιευτήρων) 
ανακυκλώσιμου νερού σε μη αρδεύσι-
μες 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 στρατηγι-
κές επιδιώξεις του Σχεδίου Διαχείρισης 
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; 

Άμεση ανάγκη η παραγωγή  
λιπασμάτων από τα αστικά λύματα 

Η σύμβαση αυτή αποδεικνύει ότι η διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι άλλη μια επικερδής δρα-
στηριότητα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς 

ομίλους, σε βάρος των εργατικών και λαϊκών στρω-
μάτων. Τη σύμβαση καταψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρω-
ση» του δήμου, καταγγέλλοντας με ανακοίνωσή της 
την απόφαση της διοίκησης και καλώντας το λαό της 
περιοχής να παλέψει για διαχείριση των απορριμμά-
των σε όφελός του και όχι για να κερδίζουν οι επιχει-
ρηματικοί 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 προτεινόμε-
νης δράσης υπάρχει ένα ενδεικτικό κόστος υλοποίησης 
δίχως να αναλύεται το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
κόστος της.  Επικίνδυνη και ασύμφορη η καύση από 
τη δημιουργία θερμικής μονάδας επεξεργασίας καθώς 
πρόκειται για μια μέθοδο που επιβαρύνει το περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία.  Η Δημοτική Αρχή αντιμετω-
πίζει 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. 

Όχι στη σύμβαση εμπορευματοποίησης των απορριμμάτων
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Eπικίνδυνη η χωματερή της Φυλής
Κρίσιμο ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου 2016

Τ έτοια εποχή πέρυσι συλλογι-
κότητες από όλη την Αττική 
απηύθυναν ανοιχτή πρόσκλη-

ση για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής εν 
όψει του Περιφερειακού Συμβουλίου 
του Νοεμβρίου 2016. Η «ΟΙΚΟνομία» 
αναδημοσιεύει τα αγωνιώδη ερωτή-
ματά τους, που εκφράζουν τις ανησυ-
χίες και τους προβληματισμούς όλων 
των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, και 
ιδιαίτερα αυτών της βόρειας και δυτι-
κής Αττικής.

Γιατί συνεχίζετε να μας σκοτώνε-
τε; -ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΟΡΙΣΤΙ-
ΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟ-
ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ 
ΚΑΙ -ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, 
ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

Η καρκινοχωματερή στα Άνω 
Λιόσια-Φυλή της Αττικής λειτουρ-
γεί παρανόμως και καρκινοποιεί επί 56 
συναπτά έτη από το 1960. Ερωτασθε:
1. Ποια απάντηση μπορείτε να δώσε-
τε στους συγγενείς των ανθρώ-
πων που πέθαναν ή που σήμερα 
νοσούν από καρκίνο (σε κάθε 2 
σπίτια υπάρχει και 1 κρούσμα καρ-
κίνου) 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 μολυ-
σματικούς μικροοργανισμούς από την 
χωματερή Άνω Λιοσίων-Φυλής σύμ-
φωνα με τις γνωματεύσεις των ιατρών 
των Δημόσιων Νοσοκομείων Παίδων 
και που βρίσκονται σε συνεχή ιατρική 
παρακολούθηση με απρόβλεπτη έκβαση;
3. Ποια απάντηση μπορείτε να δώσε-
τε στον 19χρονο Μάριο Πρωτόγερο 
που κατοικεί στις εργατικές κατοι-
κίες «γεννηματάς ΙΙ» στα Άνω Λιόσια, 
500 μέτρα από την χωματερή και που 
υποφέρει και ταλαιπωρείται από την 
επάρατο νόσο που η χωματερή Άνω 
Λιοσίων-Φυλής του «δώρισε»;

Ο 19χρονος Μάριος Πρωτόγε-
ρος πέθανε από τον καρκίνο την 
τετάρτη 21 δεκεμβρίου 2011.

Δεν χρειάζεται να απαντήσετε στην 
ερώτηση 3.
4. Ποια απάντηση μπορείτε να δώσε-
τε στα ανήλικα παιδιά της 48χρονης 
Αγγελικής Μαρινάκη που πέθανε 
την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 στο 
Ζεφύριο του δήμου φυλής από γενι-
κευμένο καρκίνο που η χωματερή Άνω 
λιοσίων-Φυλής της δώρισε;
5. Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκει-
μένου να αποκατασταθεί η υγεία των 
ανθρώπων που ζουν στις περιοχές 
γύρω από τον χώρο της χωματε-
ρής Άνω Λιοσίων-Φυλής και στην 
ευρύτερη περιοχή και ποια ήταν τα 
αποτελέσματα των ενεργειών σας;
6. Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκει-

μένου να κλείσει άμεσα, οριστικά και 
αμετάκλητα η χωματερή στα Άνω 
Λιόσια-Φυλή μαζί με τις οιεσδήποτε 
εγκαταστάσεις της που λειτουρ-
γούν ή υπάρχουν μέσα και γύρω 
από αυτήν και ποια ήταν τα αποτε-
λέσματα των ενεργειών σας;
7. Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προ-
κειμένου να μην δημιουργηθεί νέα 
χωματερή ή νέος χώρος οιασδήποτε 
διαχειρίσεως απορριμματων στην 
εν λόγω περιοχή και ποιά ήταν τα 
αποτελέσματα των ενεργειών σας;
8. Ποιές ενέργειες έχετε κάνει προκει-
μένου να αποκατασταθεί περιβαλλο-
ντικά και αρχαιολογικά ο χώρος 
της χωματερής άνω λιοσίων-φυλής 
και η ευρύτερη περιοχή και ποια 
ήταν τα αποτελέσματα των ενερ-
γειών 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 τοξι-
κολογικές 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 υπη-
ρεσίες του (βλ. υπουργείο Εσωτερικών, 
υπουργείο Περιβάλλοντος, υπουργείο 
Υποδομών, Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέ-
ρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις των 
περιφερειών κ. ά.) διαχειρίζονται σύμ-
μεικτα σκουπίδια χωρίς να εφαρμόζουν 
συστήματα διαχείρισης των σκουπιδιών 
όπως προληψη, επαναχρησιμοποιηση, 
διαλογη στην πηγη με ξεχωριστους 
καδους για καθε απορριπτομενο υλι-
κο, ανακυκλωση και κομποστοποιηση 
που αποτελούν την βέλτιστη διαθέσι-
μη τεχνική παγκοσμίως που είναι απόρ-
ροια της κοινής λογικής και την οποία 
επιβάλλει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία;
11. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξα-
κολουθεί να σπαταλά χρήματα των 
ευρωπαίων φορολογουμένων πολι-
τών και να χρηματοδοτεί έργα διαχεί-
ρισης σύμμεικτων σκουπιδιών στην 
ελλάδα, τεραστίων διαστάσεων, που 
είναι αντίθετα με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία και τις αποφάσεις του ευρωπαϊ-
κού ελεγκτικού συνεδρίου και τα οποία 
προσβάλλουν και πλήττουν κατάφορα 
και ανεπανόρθωτα την υγεία, την αξι-
οπρέπεια, τον πολιτισμό και την πρόο-
δο των ελλήνων πολιτών;
12. Γιατί το Ελληνικό Κράτος και οι 
υπηρεσίες του (βλ. υπουργείο Υποδο-
μών, υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργείο 
Περιβάλλοντος κ. ά.) αρνούνται να μας 
χορηγήσουν τα έγγραφα ήτοι τις αιτι-

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ολογικές εκθέσεις καθώς και όλες τις 
άδειες, τις μελέτες αδειοδοτήσεως 
και όλες τις κατασκευαστικές μελέτες 
βάσει των οποίων το 1990 κατεσκευ-
άσθη το πολεοδομικό συγκρότημα του 
οικισμού «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΙ» του Οργα-
νισμου Εργατικων Κατοικιων (ο.ε.κ.) 
στα Άνω Λιόσια.

Να σημειώσουμε ότι από το 1991 
στον οικισμό «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΙ» του 
οργανισμου εργατικων κατοικιων (Ο.Ε.Κ.) 
που απέχει 800 μέτρα από την καρ-
κινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής 
διαμένουν 1.200 περίπου άνθρωποι 
ήτοι 280 πολύτεκνες κατά κύριο λόγο 
οικογένειες δικαιούχων εργαζομένων.
13. Γιατί η Ελληνική Δικαιοσύνη ώς 
ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
Δημοκρατίας έως και σήμερα δεν έχει 
καταλογίσει ευθύνες και δεν έχει απο-
δώσει τις ανάλογες ποινές, αυτεπαγγέλ-
τως, για το προναφερόμενο τεράστιο 
έγκλημα της καρκινοχωματερής Άνω 
Λιοσίων-Φυλής από το 1960 που από 
την επιτροπή αναφορών του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου έχει χαρακτηρισθεί 
ως μνημείο ασθενειών, περιβαλλοντι-
κού χάους και ανθρώπινου πόνου του-
λάχιστον για τις επόμενες τρεις γενιές 
ανθρώπων που βιώνουν τον καρκίνο 
στην Φυλή και στις γύρω περιοχές, 
αλλά και για τις άλλες συνέπειες του 
οι κάτοικοι της Φυλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΡΑΘΩ-
ΝΑΣ 07/11/2016

Όλοι την Πέμπτη 10/11/2016 και 
ώρα 15:30 στην συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου της Αττικής. 
Σταθμός μετρό, Εθνική Άμυνα. Ανα-
στάσεως 2, απέναντι από το πεντάγω-
νο. (μαραθώνας 07/11/2016) επιτρο-
πή αγώνα κατά του χυτα γραμματικού 
το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής 
συνεδριάζει την πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 
2016, για να συζητήσει τη στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(σμπε) του νέου περιφερειακού σχεδι-
ασμού διαχείρισης απορριμμάτων της 
αττικής (ΠΕΣΔΑ).

Παράλληλα θα εγκρίνουν και τον 
νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Ο νέος ΠΕΣΔΑ,
1. Εξακολουθεί να αναπαράγει το παλιό 
συγκεντρωτικό αναποτελεσματικό μοντέ-
λο διαχείρισης των μεγάλων μονάδων 
επεξεργασίας απορριμμάτων με άμεση 
λύση το μοίρασμα του συνόλου των σύμ-
μεικτων απορριμμάτων σε δύο τόπους.

α ) Στη Φυλή ,συνεχίζοντας να δηλη-
τηριάζουν τους κατοίκους της και να 
καταστρέφουν την περιοχή,

ΚΑΙ
β) στο Γραμματικό, αγνοώντας εγκλη-

ματικά την αποδεδειγμένη ακαταλληλό-
τητα της χωροθέτησής του. Η λειτουργία 
του θα έχει καταστροφικά αποτελέσμα-

τα για το νότιο Ευβοϊκό και τον κάμπο 
του Μαραθώνα.
2. Δεν προβλέπει κανένα κίνητρο προς 
τους πολίτες για την ενίσχυση της δια-
λογής στην πηγή και της ανακύκλω-
σης, ενώ αντίθετα διατηρεί «αμαρτω-
λά» Συστήματα Διαχείρισης ( ΣΕΔ), 
που τόσα χρόνια εκμεταλλεύονται την 
ανακύκλωση χωρίς κανένα όφελος για 
τους πολίτες.
3. Διατηρεί όλες τις διαχρονικές παθο-
γένειες του συστήματος διαχείρισης 
που εντοπίζεται κύρια σε συμφέρο-
ντα και εξουσίες γύρω και μέσα, στον 
ΕΔΣΝΑ, νομεγκλατούρες της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 
τον Ε.Ο.ΑΝ. , τα &apos;&apos;γνωστά 
ιστορικά&apos;&apos;  αλλά και 
&apos;&apos;νέα&apos; &apos; στε-
λέχη των εμπλεκομένων Υπουργείων. 
Αν εγκριθεί αυτός ο ΠΕΣΔΑ η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων θα οδηγηθεί 
σε νέα αδιέξοδα. Αυτό είναι η επιδίω-
ξη και η &apos;&apos;αποστολή&ap
os;&apos; της διοίκησης της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Θα δημιουργήσει νέα 
προβλήματα. 
Θα συνεχίσει την κατασπατάληση του 
δημόσιου χρήματος με την κατασκευή 
τεράστιων αναποτελεσματικών εγκατα-
στάσεων. Θα διατηρήσει και θα δημι-
ουργήσει νέα εγκλήματα τύπου Φυλής 
για να καταλήξει στην &apos;&apos;τε
κμηρίωση&apos;&apos; της αναγκαιό-

τητας και της καύσης μεγάλης ποσότη-
τας απορριμμάτων πανελλαδικά.

Καλούμε όλους τους πολίτες του 
Δήμου Μαραθώνα και της Αττικής να 
δώσουν το «παρών» στη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, για να απαι-
τήσουμε μια διαχείριση, που θα σέβε-
ται το περιβάλλον και την «τσέπη» μας.

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

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

ΟΕΔΑ Φυλής και δεν θα δημιουργή-
σει μια νέα Φυλή στο Γραμματικό και 
σε καμιά άλλη περιοχή της χώρας μας.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ Πέμπτη 10 Νοεμβρί-
ου 2016 και ώρα 15:30 στην συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου της Αττικής. Σταθμός μετρό, Εθνική 
Άμυνα. Αναστάσεως 2, απέναντι από 
το Πεντάγωνο.

(ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 07/11/2016)
ΕΠΙΤΡΟΠH ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ

Επισημαίνοντας ότι «η βάση του νέου περιφερειακού 
σχεδίου δεν είναι πλέον ο χώρος διάθεσης στη Φυλή, 
αλλά η αποκεντρωμένη διοίκηση με δημόσιο χαρακτήρα 
και με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση», η περιφερει-
άρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου απηύθυνε τον περασμένο 
Φεβρουάριο σχετική επιστολή στους 66 δημάρχους της 
δικαιοδοσίας της. Σε αυτήν τους καλεί να αναλάβουν 
άμεσα πρωτοβουλίες, καθώς έχει εντοπιστεί «ανυπαρ-
ξία» προτάσεων χρηματοδότησης για έργα ολοκληρω-
μένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

Η περιφερειάρχης υπογραμμίζει: «Δεν αρκεί όμως η 
έγκριση του ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων που 
θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός (ΕΣΔΑ) για υψηλά ποσο-
στά ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και εκτροπής από 
την ταφή – ποσοστά που εναρμονίζονται με τους στό-
χους που θέτει η ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης των 
απορριμμάτων». Η κ. Δούρου επισημαίνει επίσης ότι 
είναι ανεπίτρεπτη η ανυπαρξία προτάσεων χρηματοδό-
τησης, και ο μόνος δρόμος είναι η δράση στο πλαίσιο 
του ΠΕΣΔΑ με συγκεκριμένη στοχοθεσία, σύστημα και 
σοβαρότητα, στη βάση του νόμου που όλοι οφείλουν 
να γνωρίζουν και ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες 
και σαφείς αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
α΄ και β΄ βαθμού στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η περιφερειάρχης χαρακτήρισε «χειροπιαστή πραγ-
ματικότητα» την υπογραφή 117 προγραμματικών συμ-
βάσεων και τη δημοπράτηση έργων, που είχαν ως απο-
τέλεσμα να «πέσουν» 200.000.000 ευρώ στην αγορά. 
Επιπλέον, αναφέρθηκε στα εν εξελίξει έργα διαμόρφω-
σης του Φαληρικού όρμου, ύψους 150.000.000 ευρώ, 
χαρακτηρίζοντάς την «έργο πνοής», το οποίο αποσκο-

πεί στην αναβάθμιση της περιοχής και συνδυάζεται με 
παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Προσκα-
λώντας ανοιχτά τους δήμους της Αττικής να υποβά-
λουν Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέφερε την ψήφιση 
του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, 
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο σύστη-
μα διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, η κ. Δούρου αναφέρθηκε στην επί-
λυση του ζητήματος των σχολικών μεταφορών και 
στην εξοικονόμηση 401.000 ευρώ από τη μεταφορά 
των υπηρεσιών του Νότιου Τομέα από 12 σε 8 κτήρια. 
Τέλος, μνημόνευσε τις δραστηριότητες για τη στήριξη 
των προσφύγων με τη σύσταση του κέντρου logistics 
στο Φάληρο, όπου συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη 
πρώτης ανάγκης.

Oι φτωχοί θα τρώνε τα σκουπίδια;

Το συντονιστικό όργανο συλλογικοτήτων «Δυτικό 
Μέτωπο» σε συνέντευξη Τύπου της 14ης Φεβρουαρί-
ου 2017 έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλ-
λον της διαχείρισης των αποβλήτων, διαπιστώνοντας 
ότι η Δυτική Αττική θα εξακολουθήσει να επωμίζεται 
το βάρος με την επέκταση της εγκατάστασης στη Φυλή.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής επεκτείνεται  
αντί να καταργηθεί

Οι εκπρόσωποι του «Δυτικού Μετώπου» υποστήρι-
ξαν ότι ο νέος σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) για τη μεγαλύτερη 
περιφέρεια της χώρας όχι μόνο «είναι συγκεντρωτικός», 

αναπαράγοντας τις παθογένειες του υφιστάμενου, αλλά 
και «δεν αντιμετωπίζει την επερχόμενη κρίση». Αντί-
θετα, «επιταχύνει την έλευση της κρίσης, με την Περι-
φέρεια και τους δήμους εντελώς απροετοίμαστους να 
την αντιμετωπίσουν». Τα μέλη του συντονιστικού εξή-
γησαν ότι, βάσει του νέου ΠΕΣΔΑ, η Δυτική Αττική θα 
εξακολουθήσει να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του 
φορτίου διαχείρισης των αποβλήτων της Περιφέρειας, 
με τη συνέχιση της λειτουργίας και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της εγκατάστασης της Φυλής. Προ-
βλέπεται αύξηση της δυναμικότητας του Εργοστασίου 
Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στη Φυλή, από τους 
περίπου 140.000 τόνους που επεξεργάστηκε το 2015 
στους 350.000 τόνους/έτος, συν 100.000 τόνους βιο-
απόβλητα (σύνολο 450.000 τόνοι/έτος).

Σύμφωνα με τον πρώην συνδικαλιστή της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
Θ. Μπιζά, η συγκεκριμένη εγκατάσταση «θεωρείται η 
πιο αποτυχημένη επένδυση που έχει γίνει στην Ελλά-
δα», επειδή η κατασκευή της κόστισε 100.000.000 ευρώ 
και η ετήσια λειτουργία της απαιτεί 12.000.000 ευρώ, 
ενώ «η μόνη δουλειά που κάνει είναι να θάβει ό,τι υπο-
δέχεται, να συντηρεί την επιχειρηματική δραστηριότητα 
μιας ιδιωτικής εταιρείας και να “βάζει μέσα” τον ΕΔΕ-
ΝΑ (σ.σ.: φορέας διαχείρισης των αποβλήτων της Αττι-
κής) και τους δήμους», σύμφωνα με το συντονιστικό.

Σχέδια και για άλλους σκουπιδότοπους

Η Φυλή παραμένει προς το παρόν ο μοναδικός ονο-
ματισμένος χώρος ταφής απορριμμάτων στο ΠΕΣΔΑ. 
Το οριστικό του κλείσιμο προβλέπεται «με την εκπόνη-

Φυλή: ο αμαρτωλός, επικίνδυνος σκουπιδότοπος
Ρένα Δούρου: «Η Φυλή παύει να είναι χώρος απορριμμάτων»
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ση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησής του 
με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΥ επαρκούς 
χωρητικότητας», σύμφωνα με το κείμενο του σχεδιασμού. 

Το τελευταίο κύτταρο του ΧΥΤΑ Φυλής υπολο-
γιζόταν ότι θα γέμιζε μέχρι το τέλος του 2016, ενώ 
οι νέοι χώροι ταφής (ΧΥΤ) είναι στα χαρτιά. «Τι θα 
απογίνουν 1.367.000 τόνοι το 2019 και 1.226.000 
τόνοι το 2020;» αναρωτήθηκαν τα μέλη του «Δυτι-
κού Μετώπου». «Θα προλάβει ο ΕΔΕΝΑ σε λιγότερο 
από ένα χρόνο να αποφασίσει πού θα γίνουν οι νέοι 
ΧΥΤ και να ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικα-
σίες; Πιο πιθανό να κερδίσω το τζόκερ» σχολίασε αιχ-
μηρά ο κ. Μπιζάς.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασί-

ας, αυτή στο Γραμματικό κρίνεται, πέρα από εσφαλμέ-
νη επιλογή ως προς τη χωροθέτηση, μικρή σε δυνα-
μικότητα (600.000 τόνοι/έτος) για να συνεισφέρει 
στις συνολικότερες ανάγκες ταφής υπολειμματικών 
απορριμμάτων. 

Για τη μονάδα στο Σχιστό ο Τ. Κεφαλάς, μέλος του 
«Δυτικού Μετώπου» και της συλλογικότητας ΠΡΩΣΥ-
ΝΑΤ, είπε ότι «είναι στην κόψη του ξυραφιού, καθώς 
πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες του Πειραιά είναι 
διστακτικοί στη δημιουργία της, βλέποντας ότι δεν 
υπάρχει αντίστοιχη πρόθεση και μονάδες σε άλλες 
περιοχές της Αττικής». Για τις υπόλοιπες δύο - τρεις 
μονάδες που αναφέρει αόριστα το ΠΕΣΔΑ δεν φαί-
νεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Η κοινωνική αναλγησία  
της υφιστάμενης διαχείρισης 
απορριμμάτων

Το ΠΕΣΔΑ Αττικής έχει ενσωματωμένους τους στό-
χους που ορίζει το Εθνικό Σχέδιο. 

«Οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν, γιατί απου-
σιάζει και το κατάλληλο μοντέλο διαχείρισης και γιατί 
απουσιάζουν εντελώς τα κατάλληλα εργαλεία», τονίζει 
το «Δυτικό Μέτωπο», εκτιμώντας ότι «για πολλά χρόνια 
ακόμη το ουσιαστικό έργο της ανακύκλωσης θα εξα-
κολουθήσουν να το κάνουν και να επωφελούνται τα 
ιδιωτικά συστήματα, ενώ οι δήμοι θα συνεχίσουν να 
κάνουν τη συλλογή και τη μεταφορά και να επωμίζο-
νται το κόστος».

Τα βέλη του συντονιστικού δεν στρέφονται μόνο 
εναντίον της Περιφέρειας Αττικής· στο στόχαστρό του 
βρίσκονται και οι δήμοι. «Κανένα τοπικό σχέδιο δεν 
περιλαμβάνει έστω ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώ-
σιμων Υλικών ή Μονάδα Επεξεργασίας» σημείωσε ο 
κ. Κεφαλάς. «Απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις» υπο-
γράμμισε στην παρέμβασή του ο κ. Ε. Φωτεινάκης, από 
τους «Φίλους της Φύσης», τονίζοντας την ανάγκη «να 
επωμιστούν οι περιοχές της Αττικής το περιβαλλοντικό 
κόστος που τους αναλογεί. Να κατανοήσουν οι δήμαρ-
χοι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν όλα τα σκουπίδια στη 
Φυλή». Διαφορετικά, «οι φτωχοί θα φάνε τη ρύπανση».

Ο Ασπρόπυργος «καπνίζει» ακόμη
Είκοσι μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 

6ης Ιουνίου 2015 τα σκουπίδια εξακολουθούσαν να 
καπνίζουν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών (ΚΔΑΥ) στον Ασπρόπυργο, συμφερόντων του επιχει-
ρηματία Δ. Λαζόπουλου, εκλύοντας επικίνδυνες τοξικές 
ουσίες στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Αττικής. 

Πριν από δύο περίπου χρόνια η φωτιά είχε γεννή-
σει ένα τοξικό νέφος, το οποίο ήταν αισθητό εκείνες τις 
μέρες σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, από την 
καύση 60.000 περίπου τόνων απορριμμάτων, σύμφω-
να με στοιχεία που επικαλείται το «Δυτικό Μέτωπο». Το 
συντονιστικό κατήγγειλε επίσης ότι συνεχιζόταν η ενα-
πόθεση διάφορων ρυπογόνων υλικών στον ίδιο χώρο, 
ενώ οι υπαίτιοι παραμένουν ατιμώρητοι.
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Τα οφέλη από  το direct packaging

Σ την Ημερίδα με τίτλο «ΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥ-
ΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» αναδείχθηκαν 

ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου 2016 στο Μέγαρο ΟΛΠ με 
την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προ-
γράμματος «Αλόννησος χωρίς πλαστικές 
σακούλες» που υλοποίησαν το Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η MOΜ, Εταιρεία 
για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσο-
γειακής 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 επίπε-
δο, όσο και σε επίπεδο αλλαγής συμπερι-
φοράς των καταναλωτών, έτσι ώστε να 
υπάρξουν απτά αποτελέσματα μείωσης 
της συγκεκριμένης συσκευασίας.

Στην Ημερίδα αναφέρθηκαν οι πρω-
τοβουλίες που έχει αναπτύξει το Υπουρ-
γείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη 
θάλασσα, εξάρθηκε η σημασία προσπα-
θειών όπως το «Αλόννησος χωρίς πλα-
στικές σακούλες» και επισημάνθηκε ότι 
η Οδηγία 2015/720/ΕΕ θα τεθεί σε δια-
βούλευση άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώ-
θηκε και από τον εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου 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 Πανεπιστήμιο 
της Πάτρας παρουσίασε ευρήματα σχετι-
κών μελετών, σύμφωνα με τα οποία, οι 
πλαστικές σακούλες αποτελούν 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 συντριπτι-
κά στοιχεία τις ανυπολόγιστες συνέπειες 
της πλαστικής σακούλας στους θαλάσ-
σιους 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 απολύτως αναγκαία 

η επιβολή τέλους, μέρος του οποίου, 
παράλληλα προτείνεται, να διοχετεύε-
ται σε Δήμους που υλοποιούν δράσεις 
για τη μείωση της πλαστικής 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. 

Οι πλαστικές σακούλες κατακλύζουν τις θάλασσες

 Διέξοδο για την εμπορία των αγρο-
τικών προϊόντων μπορεί  να αποτελέ-
σει η δημιουργία μικρών συσκευαστη-
ρίων οπωροκηπευτικών, τόσο από τους 
παραγωγούς όσο και από τις μικρές ομά-
δες παραγωγών, συστήνοντας παράλλη-
λα τρόπους για τη μείωση του κόστους 
δημιουργίας τέτοιου είδους μονάδων 
τυποποίησης, με σημαντικότερο αυτόν 
του direct packaging.Σύμφωνα με όσα 
μας αναφέρει εταιρεία με αντικείμενο 
την ασφάλεια τροφίμων και συστήμα-
τα ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητα στην 
Ηλεία: «Οι περισσότεροι, για να μειώνουν 
το κοστολόγιο, προσπαθούν να εφαρμό-

ζουν την πρακτική του λεγόμενου direct 
packaging (άμεση συσκευασία). Προσπα-
θούν, 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 διαδικασία της 
πρόψυξης – ψύξης και φεύγουν έτοιμα. 
Το direct packaging είναι πολύ σημαντι-
κό λοιπόν. Ένα τέτοιο καλό παράδειγμα 
είναι η φράουλα, που στην συντριπτική 
της πλειοψηφία συγκομίζεται και τυπο-
ποιείται με αυτή την μέθοδο. Η διαδικα-

σία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα 
τα οπωροκηπευτικά εκτός της πατάτας, 
των εσπεριδοειδών, των πυρηνόκαρ-
πων, των μηλοειδών και των ακτινιδίων».

Αντοχή κλάδου
Οι εταιρείες αυτές έχουν βασικό ή 

αποκλειστικό αντικείμενο τη διαλογή, 
συσκευασία και τυποποίηση νωπών οπω-
ροκηπευτικών για τη διάθεσή τους στην 
εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ορισμένες 
ασχολούνται συγχρόνως με την καλλιέρ-
γεια φρούτων και λαχανικών, καθώς και 
με την εισαγωγή και εμπορία διαφόρων 
αγροτικών εφοδίων και ειδών διατροφής.

Αύξηση κερδών
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών 

των επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε 
βελτιωμένη τελική κερδοφορία, 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 αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού 
των 101 επιχειρήσεων στη διάρκεια της 
χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων ανήλθε σε 8,1%, από 
7,3% το 2013.
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ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8202/4.10.2016
Επιστολή με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣ-
ΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΑΑ»

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 εκκρε-

μότητα εξαιτίας της συνεχιζόμενης παρά-
νομης λειτουργίας της ΕΕΑΑ, που έχει ως 
αποτέλεσμα να εκτίθεστε νομικά, πολιτι-
κά 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 Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσι-
ων Έργων με θέμα «Ανανέωση της έγκρισης 
του Συλλογικού συστήματος εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Συσκευασιών «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 επι-
τασσόμενες όπως προαναφέρονται ενέρ-
γειες. Αντίθετα, συνεχίζει την εκτέλεση 
των συμβάσεων που έχει συνάψει με τρί-
τες καλόπιστες επιχειρήσεις και τιμολογεί 
εισπράττοντας 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 διαχειριστούμε 
πανελλαδικώς συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών και ανακυκλω-
μένων 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 περιέρχεται 
στην εκμετάλλευση των μελών – επιχειρή-
σεων που είναι ενταγμένες στο υφιστάμενο 
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

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


