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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών
οργανώσεων στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ δήλωσαν σήμερα την παραίτησή τους στον πρόεδρο του
ΕΟΑΝ.  Η παραίτηση ήταν η μόνη επιλογή μετά την έγκριση του εξαετούς επιχειρησιακού σχεδίου του
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». H  έγκριση αυτή
δόθηκε χωρίς να εξεταστεί επί της ουσίας η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και η δυνατότητα
να πετύχει στόχους ανακύκλωσης, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της αρμόδιας διεύθυνσης
εναλλακτικής διαχείρισης του ΕΟΑΝ, και χωρίς να κατατεθούν από τον πρόεδρο του ΕΟΑΝ δεδομένα που
τεκμηριώνουν ότι το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης του
επιχειρησιακού σχεδίου, βάσει των όσων προβλέπει η νομοθεσία.

Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ εισηγήθηκε την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης μεταθέτοντας στο μέλλον τον έλεγχο της βιωσιμότητάς του. Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία του ΔΣ
του ΕΟΑΝ αποφάσισε την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, και άρα τη λειτουργία του συστήματος για τα
επόμενα έξι έτη, χωρίς να είναι σε θέση να τεκμηριώσει το αξιόπιστο και βιώσιμο αυτού του σχεδίου και άρα του
συστήματος. Ο ΕΟΑΝ θα μπορούσε να είχε διεξάγει τον έλεγχο από την πρώτη στιγμή που δέχτηκε την
τελευταία έκδοση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ήτοι από τον Μάιο του 2020.
Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ επέλεξε πρώτα να εγκρίνει και μετά να ελέγξει το σύστημα.

Αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ εισηγήθηκε και πέτυχε την έγκριση του
επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης παρότι βάσει της εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης
εναλλακτικής διαχείρισης, το σύστημα αδυνατεί για χρόνια να πετύχει στόχους και δεν πληροί τουλάχιστον τρεις
από τους έντεκα όρους της υπουργικής απόφασης με την οποία είχε εγκριθεί το μακρινό 2009. Ο πρόεδρος του
ΔΣ αγνόησε επίσης όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ με τις οποίες βεβαιώνονταν πως το
σύστημα δεν κατέθετε αξιόπιστα στοιχεία και πως λειτουργούσε με αδιαφάνεια.

Μέσα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ο ΕΟΑΝ βγαίνει βαθύτατα τραυματισμένος, με συντριπτική ζημιά
στο κύρος και την αξιοπιστία του. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπογράφουν την παρούσα επιστολή
αδυνατούν να συμμετέχουν στην περαιτέρω υπονόμευση της ήδη πάσχουσας ανακύκλωσης.

Με εκτίμηση,
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