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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) 

[τέως Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)] 

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8654950, φαξ: 210-8627444 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Αθήνα,  29 -11-2013 

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2112 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τακτική Συνεδρίαση 49η  

Ημερομηνία: 22-11-2013 

Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 3 

Θέμα 3: «Ακρόαση του ΣΣΕΔ Συσκευασιών  «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για μη αποδοχή απρόσκοπτων ελέγχων 
– παράβαση όρων απόφασης αναστολής  Σ.τ.Ε. – Λήψη 
απόφασης» 

 

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ε.Ο.ΑΝ. 

       Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7,  8  και 24 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 

- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού  Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

2) Τις διατάξεις των άρθρων 2  και 7 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Τροποποίηση 

της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής  Διαχείρισης Συσκευασιών 

και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

3) Την διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία 

του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 16, 17, 18, 19 και 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» αναλογικά εφαρμοζόμενες. 
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5) Tις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 τoυ π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α΄) 

«Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και Κανονισμός 

Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού». 

6) Την υπ’ αριθ. 23153/09-04-2013 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 174/18-

4-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)».  

7) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ` αριθ. 9268/469/2-3-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

289 Β΄) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 

Α1 τελευταίο εδάφιο του ν. 2939/2001 κ.τ.λ.». 

8) Την υπ` αριθμ. Οικ. 193471/31-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 τ. Β΄) με τον αντίστοιχο 

φάκελο και τη σχετική εισήγηση της ΕΠΕΔ. 

9) Τις υποβληθείσες στον ΕΟΑΝ υπ` αριθ. πρωτ. 107/31-1-2012, 330/20-6-2011 και 

2621/4-8-2011 επιστολές / καταγγελίες των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και 

Πειραιώς, αντίστοιχα. 

10) Τις υπ` αριθμ. 150, 151, 220 και 442 / 2009 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

– Τμήμα VII . 

11) Τις υποβληθείσες Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρμογής του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Α.Ε.» για τα έτη 

2009 και 2010 με αριθ. πρωτ. ΔΠΣ 163181/13-7-2010 και Ε.Ο.ΑΝ. 212/26-4-

2011, αντίστοιχα.  

12) Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δ.Σ. του ΕΟΑΝ της 27ης/16-3-2012 

συνεδρίασης με την περιεχόμενη σε αυτά αναλυτική παρουσίαση των 

πορισμάτων των τελικών εκθέσεων των ελέγχων : α) Επιτόπιος Έλεγχος και 

αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός ΒΕΑΣ) που 

συλλέγονται – ανακυκλώνονται – αξιοποιούνται από τα Συλλογικά Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.)  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της 

Ε.Ε.Α.Α. – Α.Ε. και «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Α.Ε.»,  και β) 

Οικονομικός – Διαχειριστικός Έλεγχος των αυτών ως άνω δύο (2) Σ.Σ.Ε.Δ., τους 

οποίους αποφάσισε να διενεργήσει ο ΕΟΑΝ στο πλαίσιο του νόμιμου σκοπού του 
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με την απόφαση του Δ.Σ. του επί του θέματος 6 της Η.Δ. της 20ης/11-10-2012 

Συνεδρίασης του. 

13) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 283/20-3-2012 κλήση της Προέδρου Δ.Σ. του ΕΟΑΝ προς το 

ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  για υποβολή απόψεων επί των 

θεμάτων που αποφασίστηκαν στην υπ` αριθμ. 27/16-3-2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. 

του ΕΟΑΝ και αναφέρονται στην κλήση αυτή. 

14) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 286/23-3-2012 Έγγραφο του ΕΟΑΝ προς το ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για διαβίβαση προς αυτό των 

εγγράφων και στοιχείων που ζήτησε για την διαμόρφωση των απόψεών του.  

15) Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 293/26-3-2012 υποβληθείσες προς τον ΕΟΑΝ έγγραφες 

απόψεις του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεμάτων 

που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κλήση. 

16) Το υπ’ αριθ. 300/27-3-2012 υποβληθέν στον ΕΟΑΝ συμπληρωματικό υπόμνημα 

του  ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των ιδίων θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κλήση. 

17)  Την προφορική ακρόαση των εκπροσώπων και επιστημονικών συμβούλων του 

ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κλήση, η οποία έγινε στην ίδια ως άνω υπ` 

αριθμ.28/28-3-2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ και περιλαμβάνεται στο 

ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης αυτού.  

18) Την υπ` αριθ.  πρωτ. οικ. 380/12-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ που 

ελήφθη κατά την 28η τακτική συνεδρίαση αυτού, με την οποία ανεκλήθη η έγκριση 

του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  που είχε χορηγηθεί  με την  

υπ` αριθ. οικ. 193471/3-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 τ. Β΄) καθώς και τα 

στοιχεία του οικείου διοικητικού φακέλου.. 

19) Η με Αρ. Πρ. οικ. 1304/14-11-2012 διαπιστωτική πράξη του ΕΟΑΝ, 

απευθυνόμενη προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, σχετικά με τα ΒΕΑΣ. 

20) Το από 14.11.2012 σημείωμα της τότε Προέδρου του ΕΟΑΝ, σχετικά με τα 

ΒΕΑΣ. 

 

21) Το από 16.11.2012 υπόμνημα του Ε.Ο.Α.Ν., κατατεθέν ενώπιον του Ε΄ Τμήματος 

του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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22) Την υπ` αριθ. 743/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, με την οποία ανεστάλη υπό όρους η εκτέλεση της παραπάνω 

απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ περί ανάκλησης της έγκρισης του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  ύστερα από αίτησή του. 

23) Την από 16-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ που ελήφθη κατά την 39η 

συνεδρίαση αυτού, με την οποία απεφασίσθη η διενέργεια οικονομικού – 

διαχειριστικού ελέγχου για το σύνολο της εν γένει δραστηριότητας  και ελέγχου 

φυσικού αντικειμένου στο ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», σε 

συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση  της Επιτροπής Αναστολών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και την υπ` αριθ. πρωτ. 277/26-2-2013 

απόφαση Δ.Σ. για την ανάθεση των ελέγχων αυτών στις κατωτέρω  διεθνείς 

εταιρείες ορκωτών ελεγκτών.  

24) Τα υπ` αριθ. πρωτ. 784/29-4-2013 και 785/30-4-2013 έγγραφα του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  προς τον ΕΟΑΝ και τα υπ` αριθ. πρωτ. 

442/19-3-2013, 469/21-3-2013, 501 – 502/28-3-2013, 524/29-3-2013, 551 – 

552/2-4-2013, 575/4-4-2013, 599/8-4-2013, 601/8-4-2013, 610/9-4-2013, 632/11-

4-2013, 657/12-4-2013, 469/21-4-2013, 660/12-4-2013 και 794/2-5-2013 

έγγραφα του ΕΟΑΝ προς το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» . 

25) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 610/9-4-2013 υποβληθείσα προς τον ΕΟΑΝ αίτηση του 

ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  προς την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την υπ` αριθ. πρωτ.  Γ/ΕΞ/2510-1/26-

04-2013 απάντηση της Αρχής αυτής προς την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση 

Α.Ε.». 

26)  Την από 10 Μαΐου 2013  Τελική Έκθεση Έργου (Ελέγχου) που υπέβαλε στον 

ΕΟΑΝ η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Bureau Veritas Hellas S.A.»  για το έργο         

«Έλεγχος φυσικού αντικειμένου στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  που της ανετέθη 

σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. 

27)  Την από 21 Μαΐου 2013 Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων για το έργο 

«Οικονομικός – Διαχειριστικός Έλεγχος  του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  για 

τα έτη 2009 -2013» που υπέβαλε στον ΕΟΑΝ η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 
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«Deloitte – Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» που της ανετέθη σε 

εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. 

28) Τα από 14-4-2013 και 24-5-2014 πορίσματα της Επιτροπής Συντονισμού 

Ελέγχου του ΕΟΑΝ επί των ανωτέρω ελέγχων του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για το σύνολο της δραστηριότητάς του . 

29) Το πόρισμα της ερευνητικής ομάδος του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου κ. Η.Π.Τατσιόπουλου επί του ανωτέρω τεχνικού ελέγχου του  ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» . 

30) Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δ.Σ. του ΕΟΑΝ της 43ης/ 14-6-2013 

Συνεδρίασης αυτού με την περιεχόμενη σε αυτά παρουσίαση και ανάλυση των 

πορισμάτων των παραπάνω διενεργηθέντων ελέγχων από τους εκπροσώπους 

των αντίστοιχων ελεγκτικών εταιριών.  

31) Την αριθ. πρωτ. οικ.1834/22-10-2013 Κλήση για Ακρόαση του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για τα αναφερόμενα σε αυτή θέματα 

σχετικά με πορίσματα των παραπάνω ελέγχων του.  

32) Την από 29-10-2013 υποβληθείσα στον ΕΟΑΝ αίτηση του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για αναβολή της ως άνω ακρόασής του 

επί 15ήμερο τουλάχιστον λόγω κωλύματος υγείας της νομίμου εκπροσώπου του.   

33) Την από 30-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ που ελήφθη κατά την 48η 

Συνεδρίαση αυτού, με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω αίτηση του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για αναβολή της ακρόασής του και 

αποφασίστηκε η αναβολή της ακρόασής του και της λήψης σχετικής απόφασης 

για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση . 

34)  Την αριθ. πρωτ. 1929/6-11-2013 επαναληπτική κλήση σε ακρόαση του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

35) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1956/8-11-2013 έγγραφο του ΕΟΑΝ για αλλαγή της 

ημερομηνίας ακρόασης  του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.». 

36) Το από 21-11-2013 υποβληθέν στον ΕΟΑΝ υπόμνημα απόψεων του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεμάτων που αναφέρονται 

στην ανωτέρω κλήση του για ακρόαση με αίτηση για αναβολή της συζήτησης του 

σχετικού θέματος έως ότου ο Υπουργός ΠΕΚΑ αποφασίσει επί υποβληθείσης 

προς αυτόν ιεραρχικής προσφυγής για την ακύρωση της κλήσης του σε ακρόαση.  
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37) Την υποβληθείσα από το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς 

τον ΕΟΑΝ από 11-11-2013 Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

– Δικηγόρου κ. Προκοπίου Βασ. Παυλόπουλου περί του κύρους της ανωτέρω 

κλήσης για ακρόαση του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».. 

38) Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δ.Σ. του ΕΟΑΝ της 49ης /22-11-2013 

Συνεδρίασης αυτού, κατά την οποία ελήφθη η παρούσα απόφαση, με τις 

περιεχόμενες σε αυτά  απόψεις του υπό ακρόαση μη παρευρεθέντος  ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» επί των θεμάτων που αναφέρονται 

στην παραπάνω κλήση του για ακρόαση, οι οποίες αναφέρονται στο παραπάνω 

υπόμνημα αυτού, το οποίο ανεγνώσθη ενώπιον των μελών του Δ.Σ. κατά την 

συνεδρίαση και διενεμήθη προς αυτά πριν την έναρξη της συζήτησης επί του 

ανωτέρω θέματος (3ου) της ημερήσιας διάταξης.  

                        …………………….  -  ……………………. 

 

       I. Από τις διατάξεις του  ιδρυτικού νόμου  2939/2001, όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από τον ν. 3854/2010,  καθώς και τις συναφείς διατάξεις του π.δ. 

99/2008, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του νόμου αυτού,  προκύπτουν τα εξής :  

      Ο  ΕΟΑΝ ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει πλήρη 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγχο και στην εποπτεία του 

Υπουργού ΠΕΚΑ. Ο σκοπός του ΕΟΑΝ συνίσταται  κατά κύριο λόγο στον σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του 

ανωτέρω ιδρυτικού νόμου. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων που  έχει ο ΕΟΑΝ και 

δη το Δ.Σ. αυτού για την επίτευξη του σκοπού του περιλαμβάνεται και  η χορήγηση 

εγκρίσεων των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς 

και η ανανέωση ή η ανάκληση των εγκρίσεων, αρμοδιότητα που μέχρι την κατ` έτος 

2010 έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΑΝ τ. ΕΟΕΔΣΑΠ ασκούσε ο Υπουργός 

ΠΕΧΩΔΕ. Επίσης στις αρμοδιότητές του υπάγεται και η οργάνωση τακτικών και 

έκτακτων ελέγχων που αναφέρονται στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων 

εναλλακτικής  διαχείρισης, στη νόμιμη διακίνηση  των συσκευασιών και των άλλων 

προϊόντων, στη νόμιμη χρήση της σήμανσης, στα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της 

λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και σε κάθε άλλο 

στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης . Οι 
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έκτακτοι έλεγχου διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, επιτρέπεται  δε 

να ανατίθενται η μερική ή ολική διενέργεια  αυτών σε  επιστήμονες (τρίτους) με 

εξειδικευμένες γνώσεις. Τα συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 

διαχείρισης υπόκεινται καθ` υποχρέωση στους ανωτέρω ελέγχους του ΕΟΑΝ χάριν 

της επιβαλλομένης προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,  αποτελούνται δε από 

τους διαχειριστές / παραγωγούς των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων , οι 

οποίοι, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστημάτων ατομικής εναλλακτικής 

διαχείρισης, υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής 

εναλλακτικής διαχείρισης.  

    II. Στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών με την 

επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» είχε χορηγηθεί έγκριση με την 

υπ` αριθμ. Οικ. 193471/31-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 τ. Β΄), η οποία έγκριση 

ανεκλήθη με την υπ` αριθ.  πρωτ. οικ. 380/12-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, 

που ελήφθη κατά την 28η τακτική συνεδρίαση αυτού, για τους εκτιθέμενους σε αυτή 

λόγους και συγκεκριμένα διότι, όπως αναφέρεται κατά λέξη σε αυτή : 

    « Το ελεγχόμενο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών με 

την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  με τις Εκθέσεις των ετών 

2009 και 2010 και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του έτους 2011, που υπέβαλε στον 

ΕΟΑΝ, προκειμένου μεταξύ των άλλων να επιτύχει ελκυστική για τους 

συμβεβλημένους με αυτό υπόχρεους διαχειριστές και παραπλανητική για τον ΕΟΑΝ 

χαμηλή τιμή χρηματικών εισφορών, έδωσε προς αυτόν (ΕΟΑΝ) κατ` εξακολούθηση 

ψευδείς πληροφορίες και αναφορές για την ποσοτική απόδοση ανακύκλωσης της 

εφαρμοζόμενης από αυτό μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης – ΚΑΑ), στην οποία στηρίχτηκε 

η έγκριση που χορηγήθηκε σε αυτό, πράγμα που είναι δυνατόν να παραβλάψει  το 

δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, από τον διενεργηθέντα επιτόπιο φυσικό  έλεγχο  

και την γενομένη αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός ΒΕΑΣ) 

που συλλέγονται – ανακυκλώνονται και αξιοποιούνται από τα ΚΑΑ που διατηρεί, 

προέκυψαν με επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση και μεθοδολογία τεράστιες 

αποκλίσεις και διαφορές μεταξύ, αφενός των συλλεγόμενων ποσοτήτων 

συσκευασιών στα ΚΑΑ,  που διαπίστωσε ο επιτόπιος έλεγχος με συστηματική 

παρακολούθηση, και  αφετέρου των ποσοτήτων και ποσοτικών στόχων 

(δυνατοτήτων) που δήλωσε στον Ε.Ο.ΑΝ. με τον υποβληθέντα φάκελό του, με βάση 

τον οποίο αξιολογήθηκε η τεχνική και οικονομική υποδομή του και του χορηγήθηκε 

έγκριση συστήματος, καθώς και με τις ετήσιες εκθέσεις του, αφού η δηλωθείσα από 
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αυτό ποσοτική απόδοση της μεθόδου του βρέθηκε ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές 

μεγαλύτερη από την πραγματική, πράγμα που αναιρεί την απαιτούμενη από το νόμο 

τεχνικοοικονομική υποδομή με βάση την οποία του χορηγήθηκε η ως άνω έγκριση 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Β – 2 του ν. 2939/2001, εξ ού προφανούς λόγου κατά 

την διάρκεια των παραπάνω ελέγχων παραβίασε και την υποχρέωση ελέγχου 

παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης, που είχε από το άρθρο 7 παρ 

Β΄-3iii του ν. 2939/2001, παρεμποδίζοντας με διάφορα προσχήματα και 

προσκόμματα τη διενέργεια αυτών, προφανώς για να μην αποκαλυφθεί η εν λόγω 

απόκλιση / υστέρηση. Το γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο να τεθεί σε αμφισβήτηση η 

αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοιχείων περί την 

επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, με τους οποίους δεσμεύεται 

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας μέσω του ΕΟΑΝ με βάση την 

προαναφερόμενη υπ` αριθ. 6  Κ.Υ.Α.,  και ως εκ τούτου να υποστεί αυτή σοβαρές 

κυρώσεις, στην ουσία δε το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το ελεγχόμενο σύστημα 

δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έλαβε με την ως άνω 

Υ.Α. έγκριση συστήματος.  Η υπ` αριθ. 2241/22-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη 

ίδρυσης του εταιρικού φορέα (Α.Ε.) του ελεγχόμενου συστήματος, που 

περιλαμβανόταν στον υποβληθέντα φάκελο με βάση τον οποίο έλαβε στις 31-12-

2008 έγκριση συστήματος,  με την οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα, κρίθηκε από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο με τις  προαναφερόμενες υπ` αριθ. 9 αποφάσεις ότι συστήθηκε 

παράνομα και δη κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 2939/2001, 

δηλαδή συστήθηκε με τη συμμετοχή στην εταιρική πράξη αυτή των Δήμων Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πατρών και Ηρακλείου ως ιδρυτών και μετόχων αυτού, 

μεταξύ άλλων επιχειρήσεων, πράγμα που όμως αντίκειται στη διάταξη αυτή, 

σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με τους διαχειριστές 

συσκευασιών επιτρέπεται μόνο να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με 

υφιστάμενα συλλογικά συστήματα, και όχι να οργανώνουν οι ίδιοι συλλογικά 

συστήματα μαζί με άλλους υπό μορφή ανωνύμου εταιρείας. Ύστερα από τις 

αποφάσεις αυτές οι παραπάνω Ο.Τ.Α. με επιστολές ή εξώδικες καταγγελίες τους 

προς τον ΕΟΑΝ και προς το ίδιο δήλωσαν προ πολλού ότι δεν συμμετέχουν 

πραγματικά στη μετοχική σύνθεση και στο μετοχικό κεφάλαιο του συστήματος αυτού, 

το οποίο παρά ταύτα συνέχισε επί πολύ να πιστοποιεί και να εμφανίζει προς τους 

τρίτους και προς τον ΕΟΑΝ το αντίθετο. Συναφώς δε το ελεγχόμενο σύστημα 

πιστοποίησε ψευδώς παρά τον νόμο την καταβολή του αναλογούντος στους 

παραπάνω δήμους μετοχικού κεφαλαίου του, δηλαδή,  παρ` ότι δεν εγκρίθηκε και 

δεν κατεβλήθη ποτέ από αυτούς η σχετική δαπάνη τους, εντούτοις πιστοποίησε και 

ΑΔΑ: ΒΛ1246Ψ8ΟΖ-ΨΙΚ



ΑΔΑ: _____________________ 

 9 

παρέστησε προς τις αρχές και προς τον ΕΟΑΝ ότι την κατέβαλαν οι ίδιοι (δήμοι), 

αποκρύπτοντας ότι στην πραγματικότητα την είχε καταβάλει παράνομα στέλεχός του, 

χωρίς σχετική αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση από αυτούς, με χρήματα άδηλης 

προέλευσης. Σήμερα δε το νομικό πρόσωπό του είναι νομικώς ελαττωματικό 

συνεπεία των ανωτέρω και η συγκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου του είναι στην 

πραγματικότητα ουσιωδώς διάφορη από αυτή στην οποία στηρίχτηκε η ως άνω 

χορηγηθείσα έγκριση που έλαβε από τη διοίκηση ως συλλογικό σύστημα, 

λαμβανομένου υπόψη ότι με τις υποβληθείσες απόψεις του το ίδιο ισχυρίζεται πλέον 

ότι πρόσφατα προέβη σε μηδενισμό της συμμετοχής των παραπάνω δήμων στο 

μετοχικό κεφάλαιό του, η οποία ανερχόταν στο 48% αυτού, αλλά η συμμετοχή αυτών 

στη σύστασή του και στη μετοχική σύνθεσή του υπήρξε συστατικό θεμέλιο της 

έγκρισης που έλαβε και της αντίστοιχης διοικητικής πράξης.  

       Ήτοι διαπίστωσε κατά τα ανωτέρω (ο ΕΟΑΝ) ότι με βάση την αρχή της 

νομιμότητας επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας και δη για λόγους γενικότερου 

δημοσίου συμφέροντος η ανάκληση της έγκρισης του ελεγχόμενου συστήματος, 

καθότι διαπίστωσε ειδικότερα τη συνδρομή νομίμου λόγου ανάκλησης της 

προαναφερόμενης υπ` αριθ. 7 διοικητικής πράξης που χορήγησε την έγκριση, ο 

οποίος συνίσταται στο ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία είναι παράνομη η 

σύσταση του συστήματος αυτού υπό των ανωτέρω δήμων και δη παραβιάζει αυτή τη 

νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (άρθρ. 

8 ν.2939/2001) και για την ταυτότητα του νομικού λόγου είναι κατ` αναγκαία συνέπεια 

παράνομη και η διοικητική πράξη που χορήγησε την έγκρισή του με βάση την 

παράνομη σύστασή του, καθώς και στο ότι επίσης παράνομα πιστοποίησε την 

καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου του και εντεύθεν παράνομα λειτουργεί μέχρι 

τώρα, πράγμα που διαταράσσει την έννομη τάξη και  θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο 

συμφέρον. Επιπλέον δε,  καθότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας στις οποίες 

στηρίχτηκε η έγκριση που έλαβε το ελεγχόμενο σύστημα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά τη χορήγηση της έγκρισης νομικό 

καθεστώς, καθόσον στην πραγματικότητα αυτό δεν λειτουργεί με την δηλωθείσα 

ποσοτική απόδοση της εφαρμοζόμενης μεθόδου του, ούτε με την απαιτούμενη 

τεχνικοοικονομική υποδομή, το νομικό πρόσωπο και τη μετοχική σύνθεση στην 

οποία στηρίχτηκε η έγκρισή του, με συνέπεια να μην υλοποιεί τις εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας που δήλωνε και δηλώνει και 

που προβλέπονται στον τροποποιητικό φάκελο που υπέβαλε για να λάβει έγκριση. 

Το γεγονός αυτό  θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον διότι θέτει σε αμφιβολία και 

αμφισβήτηση την επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και την αξιοπιστία της 
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χώρας προς τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, εξ ών  λόγων  κρίνει ότι επιβάλλεται κατά 

τα ανωτέρω να ανακαλέσει την έγκριση του  συστήματος αυτού  με βάση τη γενική 

αρμοδιότητα που έχει το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 

παρ. 1 του π.δ. 99/2008 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ 3 εδ. β΄ 

του ν. 2939/2001 (e contrario), όπως ισχύει, κατά αναλογική εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, ως μόνος αρμόδιος φορέας για την έκδοση της 

ανακαλούμενης διοικητικής πράξης κατά το χρόνο ανάκλησης, ήτοι για τη χορήγηση / 

ανάκληση έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, μετά την έναρξη 

λειτουργίας του τέως Ε.Ο.Ε..ΔΣ.Α.Π. και  νυν  Ε.Ο.ΑΝ. που έλαβε χώρα με το 

διορισμό του πρώτου Δ.Σ. αυτού δια της υπ` αριθ. οικ. 119286 / 2009 απόφασης του 

Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 185/4-5-2009), οπότε έπαυσε η προς τούτο μεταβατική αρμοδιότητα 

του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 11.1 ν. 2939/2001,  με 

βάση την οποία εκδόθηκε η ανακαλούμενη διοικητική πράξη έγκρισης του 

ελεγχόμενου συστήματος».    

       III. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ περί ανάκλησης της 

έγκρισής του το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» άσκησε αίτηση 

ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής, συνεπεία δε της 

τελευταίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 743/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανέστειλε την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης 

του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ υπό τους εξής όρους: 1) της λεπτομερούς και απαρέγκλιτης 

τήρησης από την αιτούσα (ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.») των 

όρων και προϋποθέσεων που τέθηκαν με την 193471/31.12.2008 απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (έγκριση),  και 2) της αποδοχής από την αιτούσα του 

απρόσκοπτου ελέγχου της από τον ΕΟΑΝ για την τήρηση των ανωτέρω όρων και 

προϋποθέσεων σε όλες τις εργασίες της εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης 

συσκευασιών και αποβλήτων. 

     Σε πλήρη συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών 

του Συμβουλίου της Επικρατείας το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ κατά την 40ή / 13-1-2013 

συνεδρίασή του αποφάσισε την διενέργεια οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου και 

τεχνικού ελέγχου φυσικού αντικειμένου  στο ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για την διαπίστωση της από μέρους του  τήρησης και 

εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης,  καθώς και των όρων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του νόμου, ιδίως δε για την 

διαπίστωση της τήρησης και εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε η 

υπ’ αριθ. 193471/31.12.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  
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    Προς το σκοπό αυτό,  σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις,  ανέθεσε στις 

Διεθνείς Εταιρείες Ορκωτών Λογιστών  «Deloitte - Hadjipavlou Sofianos & Campanis 

S.A. και «Bureau Veritas S.A.», αντίστοιχα, τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων κατ’ 

εντολή του για λογαριασμό του και υπό την εποπτεία του, επειδή διαθέτουν 

επιστήμονες με τις απαιτούμενες για τους ελέγχους αυτούς εξειδικευμένες γνώσεις. 

Με σωρεία εγγράφων και επιστολών του δε προς το ελεγχόμενο σύστημα, που 

παρατίθενται ενδεικτικά στην αρχή της παρούσης με τον αριθμό 21 (βλ. ιδίως  αριθ. 

πρωτ.  442/19.03.2013) επεσήμανε ρητά προς αυτό ότι έχει την υποχρέωση να 

αποδεχθεί απρόσκοπτα τους ελέγχους αυτούς σύμφωνα και με την ως άνω 

απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ. τ. Ε. και ότι κατά τη διενέργεια αυτών 

οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο ζητείται προφορικά από τα στελέχη των 

ανωτέρω ελεγκτικών  εταιρειών ζητείται στην ουσία από τον ΕΟΑΝ και ότι ως εκ 

τούτου πρέπει να δίδεται άμεσα στις εντολοδόχες  εταιρείες αυτές. Γνωστοποίησε 

παράλληλα σε αυτό,  ότι ο μόνος υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και για την 

διασφαλισμένη με ρήτρα εμπιστευτικότητας προστασία, διαφύλαξη και αξιολόγηση 

των πληροφοριών και στοιχείων των εν λόγω  ελέγχων είναι ο ΕΟΑΝ, νομίμως 

εκπροσωπούμενος κατά την επί τόπου διενέργεια των ελέγχων αυτών από το 

στέλεχός του Τ. Χαριτοπούλου, μέλος της Επιτροπής Συντονισμού - 

Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του έργου των ανατεθέντων στις 

ανωτέρω ελεγκτικές εταιρείες ελέγχων αυτών. 

    Ακολούθησε καθ’ όλο το δίμηνο διάστημα διεξαγωγής των εν λόγω ελέγχων 

σχεδόν καθημερινή μετάβαση των στελεχών των ελεγκτικών εταιρειών στην έδρα του 

ελεγχόμενου συστήματος, πάντοτε με τη συνοδεία της εκπροσώπου του ΕΟΑΝ, με 

ταυτόχρονη ανταλλαγή επιστολών, στην προσπάθεια αποδοχής, απρόσκοπτης 

διενέργειας και ολοκλήρωσης των εν λόγω ελέγχων . 

   Εντούτοις, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω τελικές εκθέσεις και τα εν όλω  

πορίσματα και πρακτικά των εν λόγω ελέγχων, το ελεγχόμενο ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», τόσο στο πεδίο του οικονομικού - 

διαχειριστικού ελέγχου, όσο και στο πεδίο του τεχνικού ελέγχου (έλεγχος του φυσικού 

αντικειμένου), ενέβαζε εξ αρχής και στη συνέχεια δημιουργούσε συστηματικά σωρεία 

αδικαιολόγητων και στερούμενων νομίμου ερείσματος προσκομμάτων και εμποδίων 

στη διαδικασία διενέργειας των εν λόγω  ελέγχων, ιδίως του οικονομικού – 

διαχειριστικού ελέγχου. Έπραττε δε τούτο  με προφανή σκοπό να αποτραπεί και να 

ματαιωθεί η διενέργεια των ελέγχων με τη συστηματική πρόκληση  αναβολών και 

καθυστερήσεων,  ώστε να μην καταστούν ποτέ  προσβάσιμα στους ελεγκτές τα 

αιτούμενα στοιχεία και βιβλία, τα οποία αρνούνταν με διάφορα προσχήματα  και 

ΑΔΑ: ΒΛ1246Ψ8ΟΖ-ΨΙΚ



ΑΔΑ: _____________________ 

 12 

προφάσεις να παράσχει σε αυτούς, όπως με την αδικαιολόγητη επίκληση δήθεν 

παραβίασης εμπιστευτικότητας, προσωπικών δεδομένων κτλ. Με τελικό αποτέλεσμα 

να μην παράσχει ποτέ τα αιτηθέντα στοιχεία και βιβλία προς οικονομικό και 

διαχειριστικό  έλεγχο, ο οποίος γι` αυτόν ακριβώς το λόγο  δεν άρχισε και δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ (βλ. την από 8-5-2013 τελική έκθεση αποτελεσμάτων της Deloitte).  

   Η ως άνω συμπεριφορά του εν λόγω συστήματος είχε και έχει σαν συνέπεια  να 

μην μπορεί πλέον να διαπιστωθεί και να διασφαλιστεί η  τήρηση και εφαρμογή των 

προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης από μέρους του,  καθώς και των όρων και 

υποχρεώσεών του,  που απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του ν. 2939/2001, ούτε 

των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε η υπ’ αριθ. 193471/31.12.2008 απόφαση 

έγκρισής του, πράγμα που προφανέστατα  ήθελε να αποφύγει και να  αποτρέψει το 

ελεγχόμενο σύστημα αυτό  με την μη απρόσκοπτη αποδοχή των ελέγχων. 

       Χαρακτηριστικώς αναφέρονται τα συνεχή προσκόμματα που έθεταν σκόπιμα  οι  

εκπρόσωποι του εν λόγω συστήματος με την εξ αρχής προβληθείσα επί τούτου 

αξίωσή τους να μαγνητοφωνούνται οι  συνομιλίες και η  εν γένει διαδικασία του 

ελέγχου, πράγμα που (εγνώριζαν ότι ) δεν ήταν βέβαια δυνατόν να γίνει αποδεκτό 

από τους ελεγκτές,  καθότι προφανώς συνιστούσε προσβολή της εν όλω 

προσωπικότητάς τους, καθώς  και η ανυποχώρητη άρνησή τους να αποδεχτούν τον 

έλεγχο χωρίς μαγνητοφώνηση, κατά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της 

νομιμότητας, συμπεριφορά που από τα πράγματα οδηγούσε στην παρέλκυση και 

τελικά στη ματαίωση του ελέγχου (βλ. πρακτικό συμβάντος της 1-4-2013 της  Deloitte 

).  

      Όπως επίσης και η επί τούτου γνωστοποιηθείσα στον ΕΟΑΝ με αριθ. πρωτ. 

610/9-4-2014  υποβολή εγγράφου ερωτήματος του ελεγχόμενου συστήματος προς 

την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί του  «αν μπορεί»  

να χορηγήσει στα πλαίσια του συγκεκριμένου ελέγχου τα αιτούμενα στοιχεία 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»,  όπως συμβάσεις, οικονομικές συναλλαγές με 

τρίτους κ.τ.λ., καθώς και η προσχηματική επίκληση  της αναμονής απάντησης του εν 

γνώσει αβασίμου ερωτήματός του αυτού προς δικαιολόγηση των προσκομμάτων του 

περί την άρνησή του να παράσχει τα αιτούμενα στοιχεία και βιβλία. Παρά το ότι δε η 

Αρχή αυτή με την   υπ’ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2510-1/26-04-2013 επιστολή της 

γνωστοποίησε προς αυτό  ότι τα αιτούμενα στοιχεία ελέγχου δεν είναι δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και ότι έχει  υποχρέωση να τα παράσχει στην διενεργούσα 

κατ` εντολή  και για λογαριασμό του ΕΟΑΝ  τον έλεγχο εταιρεία Deloitte σύμφωνα  με 
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τις διατάξεις του ν. 2939/2001, εντούτοις και πάλι αρνήθηκε τελικά την παροχή των 

αιτηθέντων στοιχείων. 

     Επισημαίνεται ότι ο ΕΟΑΝ  σε κάθε απαντητικό έγγραφό του στο πλαίσιο της 

σχετικής αλληλογραφίας με το σύστημα δεν παρέλειπε να επισημαίνει προς αυτό ότι 

τα συνεχή προσκόμματά του και η επαναλαμβανόμενη άρνησή του να αποδεχθεί και 

να υπαχθεί  στον σχετικό έλεγχο συνιστά ομολογία μη νόμιμης  δράσης του, χωρίς 

ωστόσο το ελεγχόμενο σύστημα να το λάβει ποτέ υπόψη του και να συμμορφωθεί. 

     Αλλά ούτε και η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του φυσικού αντικειμένου του 

ελεγχόμενου συστήματος έγινε απρόσκοπτα αποδεκτή. Αντίθετα, σύμφωνα πάντοτε 

με τα επίσημα πορίσματα του ελέγχου αυτού,  διαπιστώθηκε απροκάλυπτη 

παραποίηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου όταν στις 14-4-2014 ώρα 

22.00 – πιθανότατα δε και άλλες φορές - επιχειρήθηκε κρυφή και  οργανωμένη 

τροφοδοσία του Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), το οποίο βρίσκεται 

στην Πλατεία Μάχης Αναλάτου του Ν. Κόσμου Αθηνών και είναι της  ιδιοκτησίας και 

ευθύνης του ελεγχόμενου συστήματος. Η  λάθρα τροφοδοσία αυτή έγινε από ομάδα 

ατόμων που εκφόρτωναν «μπλε» σακούλες (συσκευασίες)  από στερούμενο αριθμού 

κυκλοφορίας φορτηγό αυτοκίνητο και τις τοποθετούσαν μέσα στο ΚΑΑ, ώστε να 

εκληφθούν ότι απορρίφθηκαν από καταναλωτές και να προσμετρηθούν στην 

φυσιολογική συλλογή / απόδοση του μηχανήματος (ΚΑΑ), του οποίου τα κλειδιά 

προφανώς είχαν και έχουν οι αρμόδιοι του συστήματος αυτού. Το γεγονός αυτό, το 

οποίο ενέχει τον κίνδυνο να αλλοιωθούν και να καταστούν αναξιόπιστοι οι εθνικοί 

στόχοι της ανακύκλωσης συσκευασιών, υπέπεσε στην αντίληψη του  επιθεωρητή της 

ελεγκτικής εταιρείας Bureau Veritas Κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος το ανέφερε 

επίσημα προς αυτή (βλ. την συνημμένη στην τελική έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας 

Bureau Veritas  τη σχετική δήλωση του ως άνω επιθεωρητή της με ημερομ. 15-4-

2013 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού). 

     Μετά τα ανωτέρω πορίσματα των ελέγχων αυτών ο ΕΟΑΝ εμπρόθεσμα και 

νομότυπα κάλεσε το ενδιαφερόμενο ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

ενώπιον του Δ.Σ. κατά την 48η / 30-10-2013 συνεδρίασή του για να εκφράσει τις 

απόψεις του επί των πορισμάτων αυτών. Τούτο δε έγινε  με την υπ` αριθ. πρωτ. 

1834/22-10-2013 κλήση για ακρόαση, στην οποία αναφερόταν ο  ακριβής τόπος και 

τόπος της ακρόασης και προσδιοριζόταν το αντικείμενο του μέτρου που ήταν 

ενδεχόμενο να ληφθεί σε βάρος του, ήτοι η αντικατάσταση της από 27.03.2012 

απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, με την οποία ανακλήθηκε η έγκρισή του, «στη βάση 

της από μέρους σας μη τήρησης και δη της παράβασης των όρων που έθεσε» η υπ` 
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αριθ. 743/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, όπως κατά λέξη αναφερόταν στην κλήση αυτή. 

    Το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» με έγγραφό του ζήτησε την επί 

15ήμερο τουλάχιστον αναβολή της ακρόασής του και της λήψης σχετικής απόφασης 

λόγω κωλύματος υγείας της νομίμου εκπροσώπου του. Το αίτημά του  αυτό έγινε 

δεκτό από το Δ.Σ. κατά την 48η / 30-10-2013 συνεδρίασή του, στην οποία 

αποφασίστηκε να επανακληθεί  προς ακρόαση  στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ., η 

οποία ορίστηκε τελικά για τις 22-11-2013, στην ημερήσια διάταξη της οποίας 

περιελήφθη και πάλι το θέμα της ακρόασής του και της λήψης σχετικής απόφασης. 

   Επανακληθέν νομότυπα και εμπρόθεσμα το εν λόγω  σύστημα για ακρόασή του 

προς τον αυτό σκοπό (μέτρο) στην επόμενη 49Η / 22-11-2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. 

του ΕΟΑΝ, δεν εμφανίστηκε μεν  κατ` αυτή με εκπροσώπους του, αλλά εξέφερε 

όμως τις απόψεις του με το υποβληθέν από 21-11-2013 υπόμνημά του, το οποίο 

ανεγνώσθη και διενεμήθη στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του αυτή πριν την 

συζήτηση του θέματος και ελήφθη αρκούντως υπόψη. 

    Με το υποβληθέν υπόμνημά του αυτό το παραπάνω σύστημα υποστήριξε μεταξύ 

άλλων, κυρίως, ότι  κακώς ο ΕΟΑΝ αποφάσισε την διενέργεια των παραπάνω 

ελέγχων και το κάλεσε σε ακρόαση για τα πορίσματα αυτών ενόσω εκκρεμεί η 

εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. και τελεί σε ισχύ 

η προαναφερόμενη ανασταλτική απόφαση του ΣτΕ, της οποίας οι ενέργειές του 

αυτές αποτελούν παράκαμψη και παραβίαση και μπορούν να εκληφθούν ως 

παρέμβαση στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Ότι η παρεμπόδιση της λειτουργίας 

και ανάπτυξής του ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τον κλάδο της εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών σε μονοπωλιακή κατάσταση. Ότι ο ΕΟΑΝ οφείλει να 

αναβάλλει τη συνεδρίαση και την συζήτηση  επί του θέματος έως ότου ο Υπουργός 

ΠΕΚΑ αποφασίσει επί ιεραρχικής προσφυγής που άσκησε ενώπιόν του για την 

ακύρωση της «εκτελεστής διοικητικής πράξης» της κλήσης του σε ακρόαση. Ότι με 

την ανωτέρω κλήση του σε ακρόαση επιχειρείται ανεπίτρεπτα η εξουδετέρωση του 

ανασταλτικού αποτελέσματος της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Αναστολών 

του ΣτΕ. Ότι η κλήση του σε ακρόαση δεν αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τα 

ζητήματα επί των οποίων πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του και ότι αυτά είναι 

άσχετα μεταξύ τους. Ότι ουδέποτε αρνήθηκε τους ελέγχους αλλά αντιθέτως δήλωνε 

παγίως και εξακολουθεί να διατυπώνει την πεποίθηση για την αναγκαιότητα 

διενέργειας ελέγχων με όρους αντικειμενικότητας, διαφάνειας, αξιοπιστίας και 

επιστημονικής τεκμηρίωσης, οι οποίοι όροι κατά την υπονοούμενη άποψή του δεν 
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συνέτρεχαν στην προκείμενη περίπτωση γιατί δεν υπήρχε ρήτρα εμπιστευτικότητας 

και θα μπορούσε να παραβιαστεί το επιχειρηματικό και εμπορικό απόρρητο των 

εταιριών- πελατών του. Ότι είναι άγνωστες προς αυτό ενέργειες παραποίησης των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου κτλ. 

    Όμως, όπως προαναφέρθηκε, το συμβούλιο αυτό εκτίμησε νόμιμα και ορθά κατά 

την κρίση του,  ότι οι αποφάσεις διενέργειας και ανάθεσης  των εν λόγω ελέγχων,  

όπως και η παρούσα απόφαση,  ελήφθησαν σε πλήρη συμμόρφωση του ΕΟΑΝ 

προς την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της 

Επικρατείας,  και όχι βέβαια για παράκαμψη ή εξουδετέρωση της δικαστικής 

απόφασης αυτής. ‘Ότι δηλαδή,  συγκεκριμένα,  η δικαστική απόφαση αυτή δεσμεύει 

και υποχρεώνει αμφότερα τα διάδικα μέρη, το μεν σύστημα να τηρεί απαρέγκλιτα 

τους όρους και τις προϋποθέσεις  που  έθεσε η απόφαση έγκρισής του και να 

αποδέχεται απρόσκοπτα τους  ελέγχους του ΕΟΑΝ για τη διαπίστωση  της τήρησης 

ή μη  των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων , τον δε ΕΟΑΝ  να διενεργεί τους 

νόμιμους ελέγχους εκείνους που είναι απαραίτητοι για την διαπίστωση της τήρησης 

των ανωτέρω  όρων και προϋποθέσεων, και σε αντίθετη περίπτωση να προβαίνει  

στις επιβαλλόμενες ενέργειες ασκώντας τις νόμιμες αρμοδιότητές του κατά νόμιμο 

καθήκον, αποκλειστικά και μόνον  χάριν της επιβαλλόμενης προστασίας του 

δημοσίου συμφέροντος, με την εξυπηρέτηση του οποίου είναι επιφορτισμένος 

σύμφωνα με τον νόμιμο σκοπό του. 

     Εκτίμησε επίσης νόμιμα και ορθά κατά την κρίση του,  ότι η ανωτέρω κλήση σε 

ακρόαση του εν λόγω συστήματος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και είναι 

καθόλα έγκυρη και νόμιμη, όπως προεκτέθηκε. Ότι οι παραπάνω έλεγχοι 

αποφασίστηκαν, ανατέθηκαν και διενεργήθηκαν - όσο διενεργήθηκαν – απολύτως 

νόμιμα από διεθνούς κύρους ελεγκτικές εταιρίες που παρείχαν πλήρη εχέγγυα 

αντικειμενικότητας, εμπιστευτικότητας, αξιοπιστίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, 

καθώς και ότι ο ίδιος ο ΕΟΑΝ είχε διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των 

παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών των ελέγχων με σχετικό όρο στις μεταξύ 

του ιδίου και των ανωτέρω εταιριών υπογραφείσες συμβάσεις έργου. Ότι κατόπιν 

όλων αυτών ήταν παντελώς αδικαιολόγητη η περί του αντιθέτου αντίρρηση και η για 

το λόγο αυτό εντελώς προσχηματικώς προβληθείσα άρνηση του συστήματος να 

αποδεχθεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχό του, τον οποίο αντίθετα είχε 

υποχρέωση να αποδεχθεί απρόσκοπτα χορηγώντας στην παραπάνω ελεγκτική 

εταιρία όλα  τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον έλεγχό της, όπως του 

επισημάνθηκε και από την ανωτέρω αρμόδια δημόσια Αρχή, αλλά δεν το έπραξε, 

ΑΔΑ: ΒΛ1246Ψ8ΟΖ-ΨΙΚ



ΑΔΑ: _____________________ 

 16 

παραβιάζοντας εν γνώσει τους όρους της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής 

Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας,   . 

   Εκτίμησε, ακόμη, επίσης νόμιμα και ορθά κατά την κρίση του,  ότι οι ανωτέρω 

νομικές απόψεις του συστήματος δεν είναι βάσιμες, καθότι,  ανεξάρτητα από το αν η 

κλήση σε ακρόαση συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη ή όχι, δεδομένης της 

διοικητικής αυτοτέλειας του ΕΟΑΝ και της σχέσης εποπτείας και ελέγχου του από τον 

Υπουργό ΠΕΚΑ, η οποία είναι αμφίβολο αν θεμελιώνει οργανική σχέση 

προϊσταμένης και υφισταμένης αρχής, όπως προϋποθέτει ο Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν.2690/99), ο οποίος άλλωστε εφαρμόζεται μόνο στο Δημόσιο, στους 

ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, από καμία διάταξη της εν όλω νομοθεσίας που ισχύει δεν 

ορίζεται ότι αναστέλλεται η ισχύς μιας διοικητικής  πράξης όταν προσβάλλεται με 

ιεραρχική προσφυγή και δεν προκύπτει υποχρέωση του ΕΟΑΝ να αναβάλλει την 

λήψη απόφασής του έως ότου αποφανθεί ο Υπουργός που τον εποπτεύει επί 

ιεραρχικής προσφυγής που άσκησε το εν λόγω σύστημα κατά της διαδικαστικής 

ενέργειας  της κλήσης του σε ακρόαση,  και για τον λόγο αυτό επιτρεπτά και νόμιμα 

μπορεί να χωρήσει και εχώρησε στην παρούσα απόφασή του. 

    Εξάλλου, όπως παγίως νομολογείται, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 

52 του π.δ. 18/1989, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 

2721/1999, η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας 

που αναστέλλει την εκτέλεση διοικητικής πράξης, δεσμεύει αναμφίβολα την Διοίκηση, 

η οποία μπορεί μεν να ζητήσει από την Επιτροπή Αναστολών να ανακαλέσει την 

απόφασή της, δεν επιτρέπεται όμως να εκδώσει νέα διοικητική πράξη, η οποία, 

χωρίς να αντικαθιστά την προσβληθείσα πράξη, αποβλέπει απλώς να εξουδετερώσει 

το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ανασταλτικής απόφασης της Επιτροπής, αλλά 

διατηρεί πάντως την δυνατότητα να αντικαταστήσει την προσβληθείσα πράξη με 

άλλη πράξη περιέχουσα ρύθμιση όμοια με αυτή της προσβληθείσης πράξης, αλλά με 

διαφορετική πραγματική βάση (ΣτΕ 3778/2003, 2478/1997, 2044/1988 κ.α) 

   Στην προκείμενη περίπτωση από το συμβούλιο αυτό εκτιμήθηκε νόμιμα,  ορθά και 

επιβεβλημένα κατά την κρίση του ότι, με δεδομένη πλέον την εξακολουθητική και 

ανυποχώρητη εμμονή του συστήματος να μην αποδέχεται πια τους απρόσκοπτους 

ελέγχους του ΕΟΑΝ για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των ανωτέρω όρων και 

προϋποθέσεων της απόφασης έγκρισής του,  κατά συνειδητή παραβίαση των όρων 

της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας 

από μέρους του,  η τυχόν ανάκληση της ανασταλτικής απόφασης αυτής  λόγω 

παράβασης των όρων της και η εκ νέου υποβολή του εν λόγω συστήματος σε 
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οποιουσδήποτε νέους όρους απρόσκοπτης ή και αναγκαστικής αποδοχής των 

συγκεκριμένων ελέγχων του ΕΟΑΝ,  δεν θα διασφάλιζε την διαπίστωση της τήρησης 

ή μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε η απόφαση έγκρισής του και 

εντεύθεν ούτε των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος,  και ότι υπό την  

παγιούμενη κατάσταση αυτή της εκτός ελέγχου  αυθαίρετης λειτουργίας του 

ανακύπτουν σοβαροί κίνδυνοι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, με την 

εξυπηρέτηση του οποίου είναι επιφορτισμένος εκ του νόμου ο ΕΟΑΝ στην 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

    Για το λόγο αυτό, επειδή όλα τα ανωτέρω νεότερα  στοιχεία καθιστούν αναγκαία 

και επιβεβλημένη πλέον, ως τη μόνη αποτελεσματική για το δημόσιο συμφέρον 

ενέργεια  σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, την αντικατάσταση / ανανέωση της 

ανωτέρω από 27 – 3 – 2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ περί ανάκλησης της 

έγκρισής του  ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»,  με άλλη πράξη που 

να περιέχει μεν  όμοια ρύθμιση  αλλά επί τη βάσει των νέων στοιχείων, ήτοι των 

στοιχείων που προέκυψαν από τους ελέγχους,  των υπό στ. 19, 20, 21 εγγράφων 

που αφορούν στη σχετιζόμενη με τα ΒΕΑΣ δραστηριότητα του ΣΣΕΔ, καθώς και της 

κατάφωρης παραβίασης των όρων της υπ’ αριθμ. 743/2012 απόφασης της 

Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του συστήματος 

αυτού. Ειδικότερα, επιτακτική καθίσταται η έκδοση νέας πράξης λόγω της 

εξακολουθητικής πλέον  άρνησης και επί μακρόν μη αποδοχής των ανωτέρω 

νόμιμων ελέγχων από μέρους του συστήματος αυτού, συμπεριφορά η οποία ήδη 

στοιχειοθετεί  επικίνδυνη εμπέδωση μιας ανέλεγκτης μη νόμιμης δράσης και 

λειτουργίας ενός συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Συνεπώς, με την 

έκδοση νέας πράξης, κατ΄ αντικατάσταση της από 27-3-2012 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον που εν προκειμένω 

έγκειται, μεταξύ άλλων, στον δημόσιο έλεγχο της εναλλακτικής διαχείρισης – 

ανακύκλωσης, ο οποίος στην προκείμενη περίπτωση δεν καθίσταται εφικτός, στην 

διαφάνεια και στη νομιμότητα της δράσης και της λειτουργίας των συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία εν προκειμένω τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς και 

στην αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στην Ε.Ε. στοιχείων περί την επίτευξη των 

εθνικών στόχων, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση παραποιήθηκαν, με 

αποτέλεσμα την παρακώλυση επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης. 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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 Επειδή, σύμφωνα με τα υπό στ. 26-29 ληφθέντα υπ΄ όψιν πορίσματα 

προκύπτει, λόγω της άρνησης υπαγωγής σε οιοδήποτε έλεγχο, επανειλημμένη 

παραβίαση των όρων της έγκρισης που είχε χορηγηθεί στο ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» με την υπ΄ αριθ. οικ. 193471/3-12-2008 Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2711/31-12-2008 

τ. Β΄), σύμφωνα με όσα αναλύονται στις υπό 10 – 13 σελίδες της παρούσης.   

 Επειδή, δια του όρου «αντικατάσταση» νοείται η ανάκληση πράξης και η 

έκδοση νέας, με νέο περιεχόμενο. 

Επειδή, εν προκειμένω, το νέο περιεχόμενο συνίσταται τουλάχιστον στα 

εξής: 

- στα υπό στ. 26-29 ληφθέντα υπ΄ όψιν πορίσματα και στις συνεχείς 

παραβιάσεις των όρων της έγκρισης που είχε χορηγηθεί  στο ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», ιδίως δια της διαπίστωσης 

παραποίησης των αποτελεσμάτων του σχετικού ελέγχου (βλ. ιδίως τα υπό στ. 

28 πορίσματα της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχου του ΕΟΑΝ). 

- στην άρνηση υπαγωγής σε οιασδήποτε μορφής έλεγχο, όπως της 

σχετιζόμενης με τα ΒΕΑΣ δραστηριότητας, η οποία σε κάθε περίπτωση 

αποτελεί τμήμα της έγκρισης του ΣΣΕΔ και είναι αναπόσπαστο μέρος του 

συνολικού στόχου ανακύκλωσης που το ΣΣΕΔ οφείλει να εκπληρώσει (στ. 19, 

20, 21 έγγραφα που αφορούν στη σχετιζόμενη με τα ΒΕΑΣ δραστηριότητα 

του ΣΣΕΔ,). 

- στην κατάφωρη παραβίαση των όρων της υπ΄ αριθμ. 743/2012 απόφασης 

της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

Επειδή, οι ως άνω παρατεθέντες λόγοι σωρευτικώς εκτιμώμενοι 

δικαιολογούν την αντικατάσταση της από 27-3-2012 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, καθένας εκ των ανωτέρω λόγων δικαιολογεί και 

αυτοτελώς την ανάκληση και αντικατάσταση της από 27-3-2012 απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επειδή, αναπόσπαστο τμήμα της αιτιολογίας της αντικατάστασης αποτελεί το 

σύνολο των στοιχείων του διοικητικού φακέλου που ελήφθησαν υπ΄ όψιν 

στην από 27-3-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

                                                   Α π ο φ ά σ ι σ ε 

 

Την αντικατάσταση της  υπ` αριθ.  πρωτ. οικ. 380/12-04-2012 απόφασης του Δ.Σ. 

του ΕΟΑΝ, η οποία ελήφθη κατά την 28η / 27-3-2012  τακτική συνεδρίαση αυτού 

(θέμα 4ο), με την οποία ανεκλήθη η έγκριση του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»  που είχε χορηγηθεί  με την  υπ` αριθ. οικ. 193471/3-12-2008 

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 

2711/31-12-2008 τ. Β΄), με την εκ νέου ανάκληση της έγκρισης αυτής του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» κατ` εκτίμηση των ανωτέρω νέων 

στοιχείων και στη διαφορετική βάση που εκτίθεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή, παραγγέλλεται  δε η ανάρτησή της στο 

διαδικτυακό «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και η κοινοποίησή της στο ως άνω 

συλλογικό σύστημα με κάθε πρόσφορο μέσο, προς γνώση του και για τις νόμιμες 

συνέπειες. 

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

                                  Ι ω ά ν ν η ς   Α γ α π η τ ί δ η ς 
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