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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 293 / 27.08.2018
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συσκευασίες: Ο Εφιάλτης
Η ανεξέλεγκτη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εξαιτίας αφενός
της αδιαφορίας και της έλλειψης οργάνωσης του ΕΟΑΝ και αφετέρου η
αναποφασιστικότητα του Υπουργείου να τα ελέγξει και ιδιαίτερα της ΕΕΑΑ (Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) έχει φέρει την λέξη “ανακύκλωση” στο απόγειό
της αναποτελεσματικότητάς της. Το 2011 η ανακύκλωση συσκευασιών ήταν στο 11,3%
και σήμερα στο 8,4%.
Οι πολίτες όμως που πληρώνουν αγόγγιστα υπέρογκα δημόσια τέλη, έπρεπε να
επαναστατήσουν και αντιδράσουν σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί.
Εξαιτίας της υφιστάμενης κατάστασης τουλάχιστον το 75% των επιχειρήσεων –
παραγωγών, μόνο τροφίμων – δεν έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ). Από τις 2.064 υφιστάμενες επιχειρήσεις, μόνο οι 503 (24,37%) έχουν ενταχθεί
στο ΕΜΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον καθημερινά, παράγονται 22.500 τόνοι
συσκευασιών και αποτελούν προϊόν για ανακύκλωση, όπου τελικά μόνο οι 150-200 τόνοι
καταλήγουν σε αυτήν.
Μια κατάσταση η οποία αφενός υποβαθμίζει σημαντικά το περιβάλλον που ζούμε και
αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να έχει δημιουργηθεί μια
«εγκληματική οργάνωση» από συγκεκριμένους αετονύχιδες, οι οποίοι θησαυρίζουν
στην κυριολεξία από αυτήν την έντεχνα καλοστημένη επιχείρηση, σε βάρος των πολιτών
και την Δήμων.
Οι Δήμοι θα έπρεπε βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας να εισπράττουν.
Το Σύστημα ενισχύει οικονομικά τους ΟΤΑ για την συλλογή / αποκομιδή των μπλε
κάδων. Η ενίσχυση ανά ΟΤΑ που θα χορηγείται από το Σύστημα είναι κλιμακωτή
και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο
σε ετήσια βάση…».
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1) Επειδή από 06.04.2009 έως και 07.11.2017 το «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» δεν
είναι δημοσιευμένο - όπως επιτάσσει το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2939/2001 - ως
νόμιμος κάτοχος Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ), με το
περιεχόμενο και τη διαδικασία που προβλέπει για το εν λόγω Πιστοποιητικό το
άρθρο 9 του ν. 2939/2001.
2) Επειδή από τις καταθέσεις των νόμιμων εκπροσώπων της «ΕΕΑΑ ΑΕ» ενώπιον
της ως άνω Εισαγγελίας στις 15.12.2016 προκύπτει, ότι η «ΕΕΑΑ ΑΕ» έχει
συμβληθεί με 1898 τρίτες επιχειρήσεις. Στις 19.06.2018, ο κύριος Ιωάννης Ραζής,
γενικός διευθυντής της «ΕΕΑΑ ΑΕ» καταθέτει ενόρκως, ότι οι συμβεβλημένες με
την «ΕΕΑΑ ΑΕ» επιχειρήσεις ανέρχονται στις 2.152. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό
577/04.04.2013 έγγραφο του ΕΟΑΝ, το περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων
συνεργασίας μεταξύ της «ΕΕΑΑ ΑΕ» και των πελατών αυτής είναι κοινό.
Με βάση το τυποποιημένο και κοινό για άπαντες τους πελάτες της «ΕΕΑΑ ΑΕ»
έντυπο σύμβασης συνεργασίας προκύπτει και αυτολεξεί «… Άρθρο 6 …
Υποχρεώσεις ΕΕΑΑ … 6.1.2 … Να είναι εφοδιασμένη η ιδία ή μέσω τρίτων της
επιλογής της, με το σύνολο των νόμιμων εγκρίσεων, αδειών και πιστοποιήσεων που
απαιτούνται από τον Νόμο για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών …». Οι εν λόγω συμβάσεις είναι δωδεκάμηνης διάρκειας
και ανανεώνονται διαδοχικά για τους επόμενους 12 μήνες, εφόσον έκαστος των
συμβαλλομένων δεν ειδοποιήσει τον έτερο εγγράφως, τρεις μήνες πριν την λήξη
της τρέχουσας περιόδου, ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της σύμβασης.
Ως εκ τούτου - αναφορικά πάντα με την χρονική περίοδο από 06.04.2009 έως και
07.11.2017 - προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, ότι η «ΕΕΑΑ ΑΕ» δεν ειδοποιεί τον
εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο τρείς μήνες πριν την λήξη της τρέχουσας περιόδου
ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασης, επειδή δεν κατέχει το
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης που προβλέπει το άρθρο 9 παρ.1 του ν.
2939/2001 και το άρθρο 6 της σύμβασης συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη
αυτής.
Επομένως, πιθανολογείται βάσιμα ότι κατά το προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα η διοίκηση της «ΕΕΑΑ ΑΕ» οργανώνει διαχείριση αποβλήτων
τελώντας το αδίκημα του άρθρου 386 παρ.1 και παρ.3 του Ποινικού Κώδικα.
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3) Επειδή στη σελίδα 20 της ετήσιας έκθεσης του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης 2014 και αυτολεξεί «… ΙΙΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης
έχουν εγκριθεί για συγκεκριμένα ρεύματα προϊόντων (συσκευασίες …. ) και των
αποβλήτων τους (απόβλητα συσκευασιών …) μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων και
μετά το 2010 μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων…».
Όμως, με βάση το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης περιόδου από 06.04.2009
έως και 07.11.2017, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, ότι η ανωτέρω πληροφόρηση
της έκθεσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης είναι ψευδής και
παραπλανητική, δεδομένου ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε Κοινή Υπουργική
Απόφαση, η οποία και να εγκρίνει οιοδήποτε Πρόγραμμα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, το οποίο αυτό Πρόγραμμα α) φέρει το
περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν. 2939/2001, β) εκπονήθηκε από τον ΕΟΑΝ και
γ) εν συνεχεία κατέστη αντικείμενο εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
όπως προβλέπει η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2939/2001.
Επομένως, πιθανολογείται βάσιμα, ότι κατά την προαναφερόμενη χρονική
περίοδο οι εταιρείες – διαχειριστές συσκευασίας με τις επωνυμίες (1) «COCA
COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
(2) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», (3) «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΙΑΦΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ – ΠΑΓΟΣ – ΑΕΡΙΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ», (4) «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΕ», (5) «PEPSICO – HBH Ανώνυμη
Βιομηχανική Εταιρεία», (6) «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (7) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΑΙΣ»,
(8)
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», (9) «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
Γάλακτος,
Γαλακτοκομικών Προϊόντων και Παιδικών Τροφών», (10) «ΦΑΓΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (11)
«COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (12) «UNILEVER HELLAS – Ανώνυμος Εμπορική
και Βιομηχανική Εταιρεία Απορρυπαντικών, Καλλυντικών, Τροφίμων» και (13)
«ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- ενεργούσες διά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΑΥΣ ΑΕ» - δεν προωθούν με την οργανωτική μορφή α) του «ΣΣΕΔ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και β) της «ΕΕΑΑ ΑΕ» την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο
εναλλακτικής διαχείρισης κατ’ εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 5 του
ν. 2939/2001, όπως επιτάσσει το άρθρο 7 παρ. Α1 του ιδίου νόμου, επειδή ο
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Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) δεν έχει εκπονήσει οιοδήποτε
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης με το περιεχόμενο και τη διαδικασία που
προβλέπει το εν λόγω άρθρο!
Το ΠΑΚΟΕ στην σελίδα 20 της εφημερίδας του Οκτωβρίου 2017, απέστειλε
επιστολή στις προαναφερόμενες εταιρείες, αλλά δεν πήρε καμιά απάντηση.
4) Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4042/2012, 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.
Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, ότι κατά την προαναφερόμενη
χρονική περίοδο, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων που έχουν εκπονήσει
οι Δήμοι, δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα που
ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 2939/2001, επειδή ο Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης δεν έχει ουδέποτε εκπονήσει οιοδήποτε Πρόγραμμα Εναλλακτικής
Διαχείρισης με το περιεχόμενο και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 του
ν. 2939/2001.
Επομένως, πιθανολογείται βάσιμα, ότι οι Δήμοι έχουν υποστεί ζημία (λχ
εργατοώρες εκπόνησης σχεδιασμού και μελέτης, συνάμα εκπόνησης Τοπικών
Σχεδίων) από την μη νόμιμη παράλειψη του ΕΟΑΝ, περί την εκπόνηση και
εισήγηση Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας
του άρθρου 5 του ν. 2939/2001.
5) Επειδή πιθανολογείται βάσιμα ότι η διοίκηση της «ΕΕΑΑ ΑΕ» κατά το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαπράττει - ενεργώντας ως μεσίτης (βλ.
άρθρο 11 παρ. 8, παρ. 9 και παρ.10 του ν. 4042/2012) διαχείρισης αποβλήτων και
υποβαθμίζοντας (με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 1650/1986)
πανελλαδικά το περιβάλλον - το ποινικό αδίκημα της παράνομης διοργάνωσης
διαχείρισης αποβλήτων (άρθρο 7 παρ.1 και παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6
παρ.1 γ) και το άρθρο 3 β) του ν. 4042/2012.
6) Επειδή πιθανολογείται βάσιμα, ότι η διοίκηση της «ΕΕΑΑ ΑΕ» κατά το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα τελεί το αδίκημα του άρθρου 390 του
Ποινικού Κώδικα, δεδομένου ότι αυτή προκαλεί δαπάνες εις βάρος της
περιουσίας των συνεργαζόμενων με αυτήν Δήμων καθ’ υπέρβαση του ειδικού
όρου λειτουργίας του «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» με αριθμό 5 της
προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.
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7) Επειδή, με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» στις 29.06.2018, μητέρα τεσσάρων παιδιών, καθαρίστρια στον Δήμο
Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακα από
τοξικά υγρά που εμπεριέχονταν σε μπλε κάδο του «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
Για όλα τα παραπάνω,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
Την απαράδεκτη και εγκληματική αδιαφορία σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, από το
Υπουργείο ΠΕΝ (Περιβάλλοντος και Ενέργειας) τον ΕΟΑΝ και τέλος την ΕΕΑΑ η οποία
με διαρκείς παράνομες και εγκληματικές πράξεις από 06.04.2009 έως και την 07.11.2017
καταχράστηκε πολλά εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο με τις λοβιτούρες που έκανε
και αφετέρου τον ΕΟΑΝ που αδιαφορεί για την διαχείριση των συσκευασιών, με την
αδιαφορία του για την εγγραφή χιλιάδων επιχειρήσεων στο ΕΜΠΑ, μέχρι στιγμής από το
2009 έχουν εγγραφεί μόλις 3.450 επιχειρήσεις σε σύνολο 38.500.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν εγγράφονται στο ΕΜΠΑ,
παρά το γεγονός ότι αποκομίζουν από την συσκευασία που παράγουν και χρησιμοποιούν,
τεράστια κέρδη, μιας και το κόστος αυτό μετακυλίεται στον “ταλαίπωρο” καταναλωτή,
που αγόγγυστα πληρώνει αφενός την συσκευασία στον παραγωγό και αφετέρου πληρώνει
και τα Δημοτικά Τέλη στον Δήμο, ο οποίος δεν εισπράττει – όπως αναφέρεται
προηγουμένως- τα έξοδα της ΕΕΑΑ για την ανακύκλωση, από την οποία αυτή εισπράττει
τεράστια ποσά.
Ελπίζουμε αυτήν την φορά, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Δημητρίου και ο
Πρόεδρος κος Πέπας, να σκύψουν στην «εγκληματική οργάνωση» και να αποδώσουν τα
τεράστια ποσά των εκατομμυρίων ευρώ στον Ελληνικό λαό που στο τέλος, όχι μόνο τα
δικαιούται, αλλά με πρωτεργάτη το ΠΑΚΟΕ θα τα διεκδικήσει.
Σημειώνεται ότι παράγονται προϊόντα παρανόμως, επειδή οι παραγωγοί τους δεν είναι
ενταγμένοι στο ΕΜΠΑ και η διάθεσή τους από τις εταιρείες λιανικού εμπορίου είναι
επίσης παράνομη απόφαση 181504/09.08.2016 (άρθρο 10, παράγραφος 3).
Κατάσταση μερικών Εταιρειών παράνομων παραγωγών, ενδεικτικά είναι οι εξής:
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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ  OIKOEN
 ΟΙΚΟ-ΓΗ
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609
e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr
Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM
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