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Αξ. πξση. 193/Δ.Ο.ΑΝ./30.01.2013 

ΠΡΟ: Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο 

(Δ.Ο.ΑΝ.)                                        

Τπφςε: Γεληθνχ Γηεπζπληή,  

θ. Αδακάληηνπ θνξδίιε 

ΚΟΙΝ.: 1) Πξφεδξν θαη Μέιε Γ.. Δ.Ο.ΑΝ. 

        2) Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΤΠΔΚΑ,  

            θ. ηαχξν Καιαθάηε 

       3) Γεληθή Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑ,  

                θ. Μάξσ Δπαγγειηδνχ 

 

ΘΔΜΑ : Καηάξηηζε Μεηξψνπ Τπφρξεσλ/ Πξνηάζεηο 

 

Αμηφηηκε Κχξηε θνξδίιε, 

Με αθεηεξία ηηο αλαθνηλψζεηο – πξνηάζεηο ζαο γηα ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ Τπφρξεσλ, ζηε 

ζπλάληεζε ηεο 11εο/10/2012, ζπεχδνπκε εμ’ αξρήο λα ζαο ζπγραξνχκε θαη λα 

επηδνθηκάζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπο, φπσο θάλακε θαη ζηελ ζπλάληεζε, παξνπζία ησλ 

εθπξνζψπσλ φισλ ησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

Όπσο επαλεηιεκκέλσο φινη έρνπκε επηζεκάλεη θαη ν Δ.Ο.ΑΝ. πξψηνο απ’ φινπο, έλαο απφ 

ηνπο ζνβαξφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ πζηεξήζεηο θαη «δηαθξίζεηο» ζηελ 

πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο θαη λφκηκεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ 

ρψξα καο είλαη θαη ε έιιεηςή Μεηξψνπ Παξαγσγψλ.  

Έηζη δπφκηζε ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηεο παξ. 9 ηνπ Ν. 2939/2001 (Άξζξν 5 ηνπ              

Ν. 3854/2010), πηζηεχνπκε θαη εζείο ζπκθσλείηαη θαηά ηηο αλαθνηλψζεηο ζαο, φηη ε έθδνζε 

ηεο ζρεηηθήο Τ.Α. θαη θπξίσο ε έλαξμε θαηάξηηζεο, ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα ζεζπηζηνχλ γηα ηε λνκηθή ηζρχ ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ 

πρέπει να ολοκληρωθεί ενηός ηοσ έηοσς 2013. 

Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία θαη 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα γηα θάζε απφβιεην, πξέπεη εμ’ αξρήο λα ζπκθσλήζνπκε φηη ην 

πεξηερφκελν ηεο Τ.Α. απφ άπνςε αξρψλ, δηαδηθαζίαο, θαλφλσλ ηήξεζεο θαη ζπλεπεηψλ 

πξέπεη λα είλαη ΔΝΝΙΑΙΟ για όλα ηα απόβληηα. Πεξαηηέξσ ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ θαη ε ρξνληθή αθεηεξία θαηά ηελ νπνία απηφ ζα 

ιάβεη ηελ δένπζα θαη πξνβιεπφκελε λνκηθή ηζρχ (ζα) δηαθέξεη απφ απφβιεην ζε 

απφβιεην. 
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Απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν απφ ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαη εληνπίζηεθε, σο πξφβιεκα 

αιιά θαη ιχζε, απ’ φινπο ηνπο παξηζηάκελνπο ζηελ ζπλάληεζε ηεο 11εο/10/2012. 

Γηα παξάδεηγκα ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ ιφγσ 

θχζεο, εκπεηξίαο θαη «ειηθίαο», αλαδεηνχλ θαη νξζψο, ηελ «ηαπηφηεηα» ηνπο θαη ην πεδίν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Απηφ, σο πξφβιεκα, δεκηνπξγεί αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ θαη ηδίσο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηνπ.    

Όκσο απηή ε θαηάζηαζε ζε ΚΑΜΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ή ιφγν αλαβνιήο θαη θαζπζηέξεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ 

Παξαγσγψλ πζζσξεπηψλ, ην νπνίν (Μεηξψν) αθνξά κφλν ιίγεο εθαηνληάδεο 

επηρεηξήζεηο, γλσζηέο νη πεξηζζφηεξεο θαη κπνξεί λα θαηαξηηζηεί κε κεγάιε πιεξφηεηα 

εληφο νιίγσλ κελψλ, δειαδή ΔΝΣΟ ηνπ 2013. 

Δμ’ άιινπ νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ άκεζε θαηάξηηζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ 

Παξαγσγψλ πζζσξεπηψλ έρνπλ αλαδεηρζεί κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ θαη ζαθή ηξφπν 

απφ ην ΓΔΓΑΠ ήδε απφ ην 2009 (βιέπε ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ ΤΓΔΤ ΑΔ) 

Έρνπλ επίζεο επηζεκαλζεί θαη απφ καο, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ ίδξπζε καο (βιέπε επηζηνιή 

καο 179/16.02.2012) 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο γλσξίδνπκε ΑΠΔΡΙΦΡΑΣΑ φηη ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΜΔ κε 

απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ ζηε ζπλάληεζε ηεο 11εο/10/2012 θαη έζεζαλ – δήηεζαλ ηελ 

χπαξμε μεηαβαηικής περιόδοσ, ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε Μεηξψνπ, γηα φια ηα 

απφβιεηα, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΚΤΑ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζε θάπνηα εμ απηψλ, 

αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο αλαιπηηθέο καο πξνηάζεηο ζην πεξηερφκελν ηεο ΤΑ ηεο παξ. 9 ηνπ Ν. 

2939/2001, γηα ηελ θαηάξηηζε Μεηξψνπ Παξαγσγψλ, απφ ηελ άπνςε αξρψλ, λνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, απηέο (νη πξνηάζεηο καο) έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 ηνλ Δ.Ο.ΑΝ. θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ηεξείηαη Μεηξψν Παξαγσγψλ απνβιήησλ 

αλά θαηεγνξία/ απνβιήηνπ πνπ έρεη ηε λνκηθή ηζρχ «Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ» 

 Η θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ, ζηελ ελαξθηήξηα πεξίνδν, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

Δ.Ο.ΑΝ. 

 Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο Παξαγσγφο απνθηά ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ, είηε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα είηε θαη ζε πεξηζζφηεξα πξντφληα δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 

Με ηελ αίηεζε ηνπ δειψλεη (Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986) ηα πξντφληα 

(αλαθπθιψζηκα πιηθά) ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο Δ.Ο.ΑΝ. θαηαξηίδεη θαη ηεξεί 

θαηάινγν αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο 

ηεο ΔΤΔ. 
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 Η εγγξαθή ελφο Παξαγσγνχ ζην Μεηξψν ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. γίλεηαη κφλνλ εθφζνλ ε 

αίηεζε ηνπ ζπλνδεχεηαη: 

 κε ππνγεγξακκέλε χκβαζε πλεξγαζίαο κε πζηήκαηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πξντφληα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

 κε Βεβαίσζε «Πεξηβαιινληηθήο Δλεκεξφηεηαο» ζπλνδεπφκελε απφ ηα 

αληίζηνηρα έληππα ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, γηα ην φηη έρεη θαηαβάιιεη ηηο 

ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ζην (α) χζηεκα (ηα), γηα ηνλ ρξφλν πνπ έρεη 

κεζνιαβήζεη απφ ηελ χλαςε ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο κε απηά. 

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ΚΤΑ, ηίζεηαη πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ ζηνλ Δ.Ο.ΑΝ. λα 

αλνίμεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ππφρξεσλ ζε Μεηξψν γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία/ 

είδνο αλαθπθιψζηκνπ πιηθνχ (π.ρ. κπαηαξίεο), ζεσξεί φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε 

επάξθεηα θαη πξνεηνηκαζία. 

Αληηζηνίρσο ηίζεηαη πξνζεζκία δχν (2) εηψλ ζηνλ Δ.Ο.ΑΝ. λα πεξαηψζεη ην Μεηξψν 

Παξαγσγψλ γηα φια ηα είδε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

 Σν Μεηξψν Παξαγσγψλ αλά Καηεγνξία απνβιήηνπ είλαη ζε ηζρχ δηαξθψο, θάζε 

θνξά σο έρεη, κε ηνπο Παξαγσγνχο πνπ λνκίκσο έρνπλ εγγξαθεί ζ’ απηφ. 

 Κάζε Παξαγσγφο αλαλεψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν, ππνρξεσηηθά θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο, ην αξγφηεξν έσο 28/02 εθάζηνπ έηνπο. 

 Η εγγξαθή (ζε ηζρχ) ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. πηζηνπνηείηαη απφ απηφλ 

(ηνλ Δ.Ο.ΑΝ.) κε ηελ θαηάιιειε ΒΔΒΑΙΩΗ θαη έρεη ηζρχ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 Η παξαπάλσ Βεβαίσζε δελ επαξθεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Τπφρξενπ ζε Γεκφζην 

Γηαγσληζκφ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ρνξεγείηαη Διδική Βεβαίωζη Δγγραθής ζηο 

Μηηρώο ΚΑΙ εκπλήρωζης ηων σποτρεώζεων καηαβολής ηης Υρημαηικής 

Διζθοράς πνπ έρεη ηζρχ ηξεηο (3) κήλεο. 

Η ρνξήγεζε ηεο Δηδηθήο Βεβαίσζεο πκκεηνρήο ζε Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο 

(πξνκεζεηψλ θ.ιπ.) γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.ΑΝ. ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

πξνζθφκηζεο: 

  ηεο ππνγεγξακκέλεο χκβαζεο πλεξγαζίαο κε πζηήκαηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πξντφληα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

 ηεο Βεβαίσζεο «πεξηβαιινληηθήο ελεκεξφηεηαο» ζπλνδεπφκελε απφ ηα 

αληίζηνηρα έληππα ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, γηα ην φηη έρεη θαηαβάιιεη ηηο 

ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ζην (α) χζηεκα (ηα) γηα ηνλ ρξφλν πνπ έρεη 

κεζνιαβήζεη απφ ηελ χλαςε ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο κε απηά. 

Η Δηδηθή Βεβαίσζε κπνξεί λα ρνξεγείηαη γηα Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο, γηα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, αλ πξνζθνκηζηνχλ ηα αλσηέξσ απφ ην χζηεκα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππφςε πξντφλ, ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη ν Παξαγσγφο λα 



ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΩΡΔΤΣΩΝ   

Δ.Π.ΔΝ.ΓΙ.Τ Re-Battery Α.Δ. 
 

 

  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΩΡΔΤΣΩΝ – RE-BATTERY A.E. 

19o τλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθοσ, Ασπρόπσργος, ΤΚ. 19 300  

Τηλ. 210 5575075, 210 8645883, Fax: 210 5574133, email: info@re-battery.gr, site: www.re-battery.gr 

    4 

πξνζθνκίζεη ζρεηηθά έγγξαθα απφ ΟΛΑ ηα πζηήκαηα κε ηα νπνία έρεη ζπλάςεη 

χκβαζε πλεξγαζίαο. 

 Παξαγσγφο πνπ δελ αλαλεψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ γηα 

δχν ζπλερείο εκεξνινγηαθέο ρξήζεηο ΓΙΑΓΡΑΦΔΣΑΙ απφ απηφ. Ο ζρεηηθφο 

ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ γηα θαλέλα άιιν ππφρξεν, εηκή 

κφλνλ γηα ηνλ ίδην, κε ην ίδην ΑΦΜ / Δηαηξηθή ή αηνκηθή επηρείξεζε, αλ επαλέιζεη θαη 

δεηήζεη ηελ επαλεγγξαθή ηνπ. 

Η επαλεγγξαθή Τπφρξενπ ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ, γίλεηαη ΜΟΝΟΝ αλ ν ίδηνο 

ηεθκεξηψζεη κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίζεη φηη είλαη «Πεξηβαιινληηθά 

Δλήκεξνο» κε ηα πζηήκαηα πνπ έρεη (είρε) ζπλάςεη χκβαζε πλεξγαζίαο, ή φηη ε 

κε επαλεγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ νθείιεηαη ζε ΠΑΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

(κεδεληθή άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο) ζην πξντφλ πνπ ν ίδηνο αλαθέξεηαη. 

 Η Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ ηνπ ΔΟΑΝ πνπ εθδίδεηαη κε 

δηάξθεηα ηζρχνο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην 

νηθείν Δπηκειεηήξην, θαηαρσξείηαη ζην ΓΔΜΗ θαη ζπληζηά ξεηή πξνυπφζεζε θαη 

λνκηθή δέζκεπζε γηα άζθεζε εηζαγσγηθψλ θαη εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σν Μεηξψν Παξαγσγψλ ηεξείηαη ειεθηξνληθά ζε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηηο ινηπέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ 

ηεξεί ν Δ.Ο.ΑΝ. θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 13 ηνπ Ν. 2939/2001. 

Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηπρφλ θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Παξαγσγψλ 

ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο κε εμαίξεζε ηε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ησλ 

Παξαγσγψλ ζ’ απηφ θαη ηνπ κνλαδηθνχ ηνπο αξηζκνχ, ηα νπνία αλαξηψληαη ζην 

δηαδίθηπν (ηζηνζειίδα ΔΟΑΝ).  

Ο Μνλαδηθφο Αξηζκφο είλαη αξηζκνδείθηεο πνπ ζρεδηάδεηαη θαη επηιέγεηαη, σο δνκή 

ζηνηρείσλ, γηα λα ππνδειψλεη ΑΜΔΩ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Μεηξψνπ 

θαη ηνπ Τπφρξενπ. 

 Η κε πξνζθφκηζε εθ κέξνπο ησλ ππφρξεσλ ηεο: 

 χκβαζεο πλεξγαζίαο (ζε ηζρχ) κε χζηεκα(ηα) Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

θαη 

 Βεβαίσζεο «Πεξηβαιινληηθήο Δλεκεξφηεηαο» απφ απηφ (α)/ (ην (α) χζηεκα 

(ηα))  

ή 

Η γλσζηνπνίεζε αλαιφγσλ δεδνκέλσλ ζηνλ Δ.Ο.ΑΝ. απφ ην (α) χζηεκα (ηα), γηα 

θάπνηνλ ΤΠΟΥΡΔΟ, 



ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΩΡΔΤΣΩΝ   

Δ.Π.ΔΝ.ΓΙ.Τ Re-Battery Α.Δ. 
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επηθέξεη ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΑ ηε δηαγξαθή ηνπ ΤΠΟΥΡΔΟΤ απφ ην ΜΗΣΡΩΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, εηδηθά ζην πξντφλ (αλαθπθιψζηκν πιηθφ) πνπ ηα σο άλσ πεξηζηαηηθά 

αθνξνχλ. 

Η απφθαζε ΓΙΑΓΡΑΦΗ αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδα ηνπ 

Δ.Ο.ΑΝ.) εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ή θαη λσξίηεξα 

αλ δηαηππσζεί θαηαγγειία πνπ λα αθνξά ζηε κε ζχλλνκε ζπκκεηνρή ή εθδήισζε 

πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ Τπφρξενπ ζε Γεκφζην Γηαγσληζκφ. 

ηελ πεξίπησζε δηαγξαθήο Τπφρξενπ απφ ην Μεηξψν Παξαγσγψλ γηα ιφγνπο κε 

θαηαβνιήο ηεο σθεινχκελεο Υξεκαηηθήο Δηζθνξάο απηφο ππνρξεψλεηαη λα 

θαηαβάιιεη πξφζηηκν ηθαλνχ χςνπο. Σν πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ θαηαλέκεηαη ηζφπνζα 

ζηνλ Δ.Ο.ΑΝ. θαη ην αληίζηνηρν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη εηζπξάηηεηαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

 Η δαπάλε ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ 

βαξχλεη ηνπο πφξνπο ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ν Δ.Ο.ΑΝ. κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κε 

πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαινγία ηνπ εηήζηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ ηνπο θαη γηα 

ζπλνιηθή δαπάλε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ εηήζηνπ χςνπο δηαρείξηζεο ηνπ 

Μεηξψνπ Παξαγσγψλ. 

Σν εηήζην χςνο δηαρείξηζεο ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ απνθαζίδεηαη ηεθκεξησκέλα 

απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. θαη θαηαρσξείηαη ζε Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ. 

 

Αμηφηηκε Κχξηε θνξδίιε, 

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο καο ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε απφ ζαο, ηα άιια 

πζηήκαηα θαη θάζε άιιν αξκφδην. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε ππνζηήξημε, ζπδήηεζε, εμεηδίθεπζε, ζην πιαίζην 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ (κηθξήο, επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο) πνπ ζαο έρνπκε δεηήζεη λα 

ζπγθξνηήζεηε κε εθπξνζψπνπο θαη άιισλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

                Με εθηίκεζε, 

 

 

 

Μαλψιεο Μπαιηάο 
 χκβνπινο ηξαγεγηθήο 

Αλαπηχμεο 

      


