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Δικηγορική Ἐταιρεία ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ -ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ:,

Αθήνα, Α.Μ. ΔΣΑ. 80517.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΕ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ
Του Φορέα Συλλογικού Συστήµατος Ἐναλλακτικής Διαχείρισης, µε την
επὠνυμµία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», που
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 12, ὀπως νομἰμῶς εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ

1. Του κ. Θεόδώρου Χονδρόγιαννου, δημοσιογράφου που αρθρογραφεί στην
ιστοσελίδα «τυτυτὸ.Ιπείάεξίογγ.σγ», µε έδρα την Αθήνα, οδὸς Στησιχόρου αριθμ.
1.
2. Του νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «Τῃε

γνπο]ε Φίοτγ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καιτο ὃ.τ. «Τ{6 ἸΝποίε Φἱοτγ
Α.Ε.», που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα «ἴυτυτυ{ΠδίάεδίοΥη.ςΥ»,
στην Αθήνα, οδὸς Στησιχόρου αριθμ. 1, µε ΑΦΜ 8007159524.

που

εδρεύει

Ὁπως πρόσφατα
ενηµερωθήκαμε
απὀ τρίτους στην ιστοσελίδα σας
«τὐτυτυ.ΙΠδίάεεΙοΥΥ.6Υ» δημοσιεύθηκε την Τειάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020, άρθρο
µε συντάκτη τον κ. Θεόδωρο Χονδρόγιαννο και µε τίτλο «Η προβληματική
λειτουργία τῆς Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», το οποἱο παραμένει ἑως σήµερα
δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα σας, συνοδευόμενο μάλιστα απὀ φῶτογραφίες
που υπάρχουν στην επίσηµη ιστοσελίδα του Φορέα µας. Συγκεκριμένα, το ὡς
άνω
άρθρο
εντοπίζεται
στον
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο:
Ἠεέρς:/ /Ιηρὶάρδέοτν.ρτ//ατῆεἰε/απἰαροά οΕΚί-απιακν]ε]οδί, ενώ την Πέμπτη, 19
Φεβρουαρίου 2020, αναδημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «τυπυτύ. οεἰαςαάῃς.ϱΥ».
Μεταξύ άλλων το εν λόγω άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά για το Φορέα µας

τα κάτωθι;

1, «Σήµερα, δημοσιεύουμε περιεχόµενο απὀ επίσημα έγγραφα

του Ἑλληνικού

Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝΗ επἰσηµή ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ), τα οποία
έφτασαν στα χέρια του ἰπδίάε 5ἱ0ΥΗ και αναφέρονται σε μία σειρἁ σημαντικών
προβλημάτων στή λειτουργία τής Ανταποδοτικής Αυμκύκλωσης».
Απορίας ἁδιο εἶναι πως έφτασαν στα χέρια σας έγγραφα τα οποία
απευθύνονται στο φορέα µας και τα οποία δεν εἶναι αναρτηµένα στο
διαδίκτυο ἡ δημοσιευμένα. Ἐπίσης, η αναφορά σε αυτά γίνεται ὁλῶς

αυθαίρετα χώρίς μνεία του εκάστοτε αριθμού πρωτοκόλλου, γεγονός που
οδηγεί στο συμπέρασμα ὁτι «αναφέρεστε» σε «έγγραφα» που δεν υπάρχουν.

2. «Η Ανταποδοτικἠ Ανακύκλωση δεν έχει δημοσιεύσει τις εταιρείες που συμβάλλονται
μαζί τῆς. Ωστόσο, απὀ ἐγγραφο που ἐχουμε στη διάθεσή µας προκύπτει ὁτι το 201/
εἶχαν συµβλήηθεί µε την εταιρεία 147 επιχειρήσεις, ανήµεσα στις οποίες ἦταν η [η1ηΡο,
η ΕΨΑ, ο Μασούτης, ή Π41 Ελλάς, ή Ημφθο Βσ5ς Ελλάς και ή ΒΙΑΝΕΞ».
Οι εταιρεἰες που συμβάλλονται µε τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών, ὁπῶς εἶναι ο Φορέας µας και η Ελληνική Εταιρία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης - ΕΕΑΑ (που αποτελοὺν τα δύο (2) εγκεκριµένα
Συλλογικἀ Συστήματα Ἐναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών), έχουν
νοµική υποχρέωση εγγραφής στο ΕΘΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ
ΤΑΡΑΙΓΟΓΩΝν
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ το οποίο εἶναι προσβάσιμο στο κοινὸ µέσα απὀ την
ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης - ἘΟΑΝ νννήνν.εοᾶηΠ.στ.
Πιο συγκεκριµένα, η ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ έχει συγκεκριµένο μενού µε τίτλο
«Δημοσιοποίηση
Εγγεγραμµένων
Παραγωγών»

(πεερς:/ / νυν εοβη.ρτ/ εἰ/ εοπίεπί/42/ ἀϊπιοδιοροςί-ερβερίαπΙπἹεποηΡαταροφοη), ὀπου υποχρεωτικά εἶναι δημοσιευμένες όλες οι εταιρείες που
συμβάλλονται τόσο µετην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ὁσο µετην
ΕΕΑΑ, αλλά και µε όλα τα υπόλοιπα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Ἀλλων Προϊόντων, ὁπῶς εὖκολα μπορεὶ να διαπιστώσει ο

καθένας.

᾿

Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω αναφερόμενα στο προαναφερθέν σχόλιο της
ιστοσελίδας σας εἶναι όλως ανακριβή, ατεκµηρίωτα και αναπὀδεικτα,

στόχος τους δε, εἶναι, σε συνδυασμὀ µε το συνολικό περιεχόµενο του
δηµμοσιεὐματός σας, η συκοφαντικἠ δυσφήµηση του φορέα µας, η βάναυση

και

δημόσια

προσβολἡ

της

προσωπικότητας

και

επαγγελµατικἡἠς

µας

φήμης και η µείώση της αξιοπιστίας καιτου έργου µας.

3. Ακολούθως, ο συντάκτης, µε αναφορἑς σε φερόµενα έγγραφα του ΕΟΑΝ
που έχουν συνταχθεί «στις 12/6/2019» και «στις 11/06/2019», συγκεκριµενοποιεἰ
τάχα ελλείψεις και προβλήµατα του φορέα µας, ενὼ αναφέρει ρητά ὁτι «Ἡ
παραπήνω κριτική του ΕΟΑΝ εντοπίζεται και σε ἄλλα ἐγγραφα που έχουµε στή

διάθεσή µας, πολλά απὀ τα οποία έχουν κοινοποιηθεἰ προς τήν εταιρία».
Αναφορικἁ µε τα ανωτέρω, τονίζεται ὅτι στον Φορέα µας ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ έγγραφα απὀ τον ΕΟΑΝ που να έχουν συνταχθεί εἰτε «στις

12/6/2019» εἶτε «στις 11/6/2019».
Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω αναφερόμενα στα προαναφερθέντα σχόλια της
ιστοσελίδας σας εἶναι όλως ανακριβή, ατεκµηρίωτα και αναπὀδεικτα,

στόχος

τους

δε, εἶναι, σε συνδυασμὀ

µε το συνολικὀ

περιεχόµενο

του

δημοσιεύματὸς σας, η συκοφαντικἡ δυσφήµηση του Φορέα µας, η βάναυση
και δημόσια προσβολή της προσωπικότητας και επαγγελματικής µας
και η µείωσ
αξιοπιστἰας και του
έργου µας.
4. Στη συνέχεια ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει;

᾿

«Ενδεικτικά, στο προαναφερόµενο ἐγγραφο µε ἡμεροµηνία 12/06/2019, ο ΕΟΑΝ
εντοπίζει ζητήματα και στο διοικητικὀὸ κομμάτι. Συγκεκριµένα, αναφἑρει ὅτι δεν
προκύπτει συμμὀρφωση του φορέα µε συγκεκριμένες απαιτήσεις τής νομοθεσίας,
καθώς;

»
.
»
ο.

Δεν υπήρχει δἐσµευσήη του φορέα σε επίσημο ἐγγραφό τοῦ, σχετικά µε τή µη
διανοµή κερδών και τοὺς λόγους λύσης και εκκαθἠρισής τοῦ
Δεν έχει κατατεθεί ἐγγραφο του φορέα, όπως αντίγραφο μετοχολογίου, απὀ το οποίο
να πιστοποιούνται οι μἐτοχοί τοῦ
Δεν έχουν κατατεθεί τα αναγκαία ἐγγραφα για κάθε µέτοχο που να βεβαιώνουν την
μή ὑπαρξη κωλυμάτων
Δεν υπήρχει δέσμευση Ίου φορέα σχετικἁ µε τη δυνατότητα συµµετοχής στο
µετοχικὀ του σχήμα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου «παραγωγοὺ συσκευασιών»
εκδηλώσει ενδιαφέρον και εφὀσον καλύπτει τις απαιτήσεις του νόµου».

Ο συντάκτης του άρθρου, αλλά και οποιοσδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται για
την αλήθεια και ὀχι για τη συκοφαντικἡ δυσφήμιση του Φορέα µας, µπορεί
να διαπιστώσει την πλήρη συμμὀρφώση του Φορέα µας µε όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα µε µία απλἠ ανἀάγνώση του Ὀπάρχοντος Κωδικοποιημένου
Καταστατικού του Φορέα µας, το οποίο αποτελεί δημόσιο έγγραφο ποὺ έχει
ανακοινωθεί µε την υπ’ αριθμ. 1719353/02.10.20195 απόφαση του ΓΕΜΗ και

εἶναι
δημοσιευμένο
και
αναρτηµένο
στον
ιστότοπο
του
(π4ρ8:/ / νυνυνν.Ὀιδίπεεστεσίςαγ.οτ/ ρα εΙσγ/ 8 πουν/ 8586901000).

ΓΕΜΗ

Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω αναφερόμενα στα προαναφερθέντα σχόλια της
ιστοσελίδας σας εἶναι όλως ανακριβἠ, ατεκµηρίωτα και αναπὀδεικτα,
στόχος τους δε, εἶναι, σε συνδυασμὸ µε το συνολικὀ περιεχόμενο του
δηµμοσιεύματός σας, η συκοφαντικἡ δυσφήµηση του Φορέα µας, η βάναυση
και δημόσια προσβολή της προσωπικότητας και επαγγελματικής µας
φήμης και η µείῴση της αξιοπιστίας και του έργου µας.
5. Στη συνέχεια ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει:
«Καθώς δεν έχει εγκριθεί μέχρι τώρα το νέο επιχειρησιακὀ σχέδιο, ή Ανταποδοτική
Ανακύκλωση συνεχίζει να λειτουργεί µε το παλιό, εκείνο που θα έπρεπε να
αντικατασταθεί εδώ και χρόνια».
Τονίζεται ότι, κατά τον παρόντα χρόνο, ακόµη εκκρεμεί η συνεδρίαση του
Δ.Σ. του ΕΩΟΑΝ
µε σκοπὀὸ
την
παρουσίαση
του
αναθεωρηµένου
επιχειρησιακού σχεδίου του φορέα µας, προκειμένου να αξιολογηθεί
σύμφωνα µετα προβλεπόμενα στον ν. 2939/2001 και στον ν. 4496/2017. Η µη
έγκριση δε, τοῦ αναθεὠρηµένου επιχειρησιακού µας σχεδίου οφείλεται κατ΄
αποκλειστικότητα στον ΕΟΑΝ και το ἰδεο ισχύει και για το ἑτερο συλλογικό
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της Ἑλληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης, Εξάλλου, σὐμφῶνα µε την υπ΄ αριθμ. 399200/16.09.2015 κοινἠ
υπουργικἡ απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2057/158.09.2015), µετην οποία τροποποιήθηκε

η υπ΄ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινἠ υπουργική απόφαση, «Για το χρονικό
διάστηµα που μεσολαβεί μεταξύ τής εµπρόθεσµής υποβολής του Φμκέλου Ανανέωσης
και τής ολοκλήρωσης τής διαδικασίας αδιολὀγησής του µε την έκδοση τής σχετικής
Απόφασης, ή υφιστάμενη απόφαση ἐγκρισης διατηρείται σε ισχύ» (άρθρο 2
παρ. ὁ αυτής).
6. Ως προς όσα αναφέρονται στο επίμαχο άρθρο για τα αιτήματα του φορέα
µας για την εξαίρεση µελών του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, δὲον να επισημανθεί ὅτι τα
αιτἠὴματάἁ µας ήταν νόµιµα και βάσιμα, καθώς στο Δ.Σ. συμμετείχαν µέλη που
δεν παρείχαν τις απαιτούμενες εγγυήσεις αµεροληψίας. Προς αποκατάσταση
δε, της αλήθειας, αναφἑρεται ὅτι συνολικά ο φορέας µας κατέθεσε ἑδι (6)
αιτήσεις εξαίρεσης μελών του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ,
µε βάσιµους και
τεκμηριώμένους µε έγγραφα ισχυρισμούς, ενώ κοινοποΐησε εξώδικο στον
εποπτεύοντα οργανισμὀ και στα µέλη αυτο λόγω µη τἠρησης τὴς
προβλεπόμενης διαδικασἰας συνεδρίασης και λήψης απόφασης,
ῶς προς όσα αναφέρονται για την ανακοίνώση του ἘΟΑΝ περὶ βίαιης
διακοπής της απὀ 26.06.2019 συνεδρίασης, επισηµαΐνεται ὁτι ο φορέας µας

κοινοποίησε την απὀ 24.07.2019 εξὠδικη δήλωση, καθώς µε την ὡς άνω
ανακοίνωση αφήνεται να εννοηθεἰ ότι η εταιρεία µας δεν επιθυμεί να
ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. και να διεξαχθεί σε πλαίσιο νομιμότητας
και διαφάνειας. Αντιθἐτῶς, παρά τα όσα εσφαλμένῶς αναφέρονται σε βάρος
μας, εμείς καταβάλαµε κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσουµε τη
νομιμότητα της διαδικασίας που εἶναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε τα
συμφέροντά µας. Ἐξδ αυτού του λόγου, καταθέσαµε την υπ΄ αριθμ. πρῶτ.
1016/92/3/26.06.2019 μηνυτήρια αναφορά κατά τῶν μελών που συμμετείχαν
κατά την υπ΄ αριθµ. 153/26.06.2019 παράνομη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
ΕΟΑΝ και έλαβαν απόφαση αναφορικά µε τα υποβληθέντα απὀ την εταιρεία
µας αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω τἐλεσης του αδικήματος της παράβασης
καθήκοντος.
Ακολούθως,
καταθέσαε
την
υπ΄
αριθ.
πρωτ.
1057/9/45/09.07.2019 ἐγκληση κατά τῶν µελών του Δ.Σ. που συμμετείχαν
στην υπ΄ αριθμ. 155/ 09.07.2019 συνεδρἰαση, λόγω τέλεσης του αδικήματος της

παράβασης καθήκοντος, καθώς δεν απεστάλη στο φορέα µας σχετική
πρόσκληση για την ὡς άνω σουνεδρἱαση και η συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. του
ΕΩΑΝ έγινε χωρίς τη νόμιμη απαρτία.
7. Στη συνέχεια του άρθρου, ο συντάκτης αποκτά και δήθεν «προφητικὲς
Ικανότητες» γράφοντας ὅτι «Πηγές εκτίµήσαν στο ἱπδίάο ΦἱοΥ/ ὅτι ή απόφαση

εκείνου του ΔΣ ϐθᾳ ήταν απορριπτική».
Σημειώνεται ὁτι ο συντάκτης αναγράφει µια προδήλως ψευδἠ και
συκοφαντική εκτίµηση, καθὀσον σύμφωνα µε τον «Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας» (Νόμος 2690/1999, ὅπως ισχύει) για τη λήψη οποιασδήποτε
απόφασης πρέπει να προηγηθεἰ η διαδικασία της «προηγούμενης
ακρόασης του ενδιαφερομένου», σύμφωνα µε τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο
6του νόµου 2690/1999, ὁπώς ισχύει.
Ως εκ τούτου, ἦταν προφανὼς αδύνατον να ληφθεἰ απορριπτικἠ απόφαση,
καθόσον δεν εἶχε υπάρξει προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφερομένου,
δηλαδἠ στην περίπτωση αυτή του Φορέα µας.
δ. Κατά συνέπεια, όλα τα ανωτέρω
σχόλια της ιστοσελίδας σας εἶναι

αναπὀδεικτα,

στόχος
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δε,
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όλως ανακριβἡ, ατεκµηρίωτα και
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περιεχόµενο του δημοσιεὑματόὸς σας, η συκοφαντικἠ δυσφήµηση του Φορέα
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η
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και
µας
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μας,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και του

και
ἐργου

Και με την επιφύλαξη παντὸς νομίμου δικαιώματὸς µας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

εντονότατα για το Περιεχόμενο του ανωτέρω δημοσιεύµατος, το οποίο
οι οποίοι συνιστούν
ισχυρισμούς
περιέχει ψευδείς και ανακριβείς
διαστρέβλωση της πραγματικότητας και αναφέρονται µε σκοπὀὸ την
συκοφαντική µας δυσφήμιση, προσβάλλοντας βάναυσα και δημόσια την

επαγγελματική φήμη µας.
ΣΑΣΚΑΛΟΥΜΕ
Α. Να αποσύρετε τα εν λόγω άρθρο απὀ την ιστοσελίδα σας εντὸς εἰκοσι

τεσσάρων (24) ωρών.
Β. Να µην επαναλάβετε στο εξής ανάλογες µε τις ανωτέρω ενέργειες και να
απέχετε απὀ κάθε περαιτἐρώ δημοσίευση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο,
ψευδών, δοσφηµιστικὠν και συκοφαντικὠών ισχυρισμών για το φορέα µας.
ἀρνησής σας, επιφυλασσόµαστε να ασκήσουµε
µας ενώπιον τῶν ποινικὠν και πολιτικὼν

Άλλως, και σε περίπτωση
κάθε νόμιμο δικαἰωμά
δικαστηρίων.
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προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη
|
στην ἐκθεσή του.

Αθήνα, 17.02.2020
Ἡ δηλούσα δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της

