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-/ ·Μ υ  Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
•ί^ΦΥΣΗ WWF ΕΛΛΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 119- 

121, με ΑΦΜ 090247275, ΔΟΥ Δ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενου,

ΠΡΟΣ

Το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 66, με ΑΦΜ 
090073105, ΔΟΥ IB Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

I. Με το από 29.12.2022 εξώδικο που επιδόθηκε σ’ εμάς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Πλαστικών Ελλάδος αναφέρεται σε «παραπλανητική και ψευδή» διαφήμιση 
προβληθείσα από το VVWF Ελλάς στις 2.9.2022, σχετική με την προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας από τα πλαστικά, καθώς και σε εν γένει παράνομη συμπεριφορά 
μας, που έγκειται στην παρουσίαση δήθεν ψευδών στοιχείων αναφορικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους 
οργανισμούς που διαβιούν σ’ αυτό.

Κατά πρώτον, η αναφορά σας χαρακτηρίζεται από αοριστία, καθώς δεν αναφέρεται 
συγκεκριμένα με ποιο μέσο προβλήθηκε το εν λόγω διαφημιστικό μήνυμα, δεν 
παρέχεται κάποιος σύνδεσμος (link) από πλευράς σας, ώστε να γνωρίζουμε σε ποια 
δημοσίευση αναφέρεστε, ενώ κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ουδέν σχετικό 
δημοσίευμα υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης (www.wwf.gr).

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι ο προβληματισμός για την πλαστική ρύπανση και την 
απειλή που αυτή προκαλεί για το περιβάλλον και την άγρια ζωή βασίζεται 
αποκλειστικά σε επιστημονικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται και 
από λαμβάνοντες τις αποφάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Περιβαλλοντική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανισμούς, όπως το περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα του ΟΗΕ και πλείστες όσες περιβαλλοντικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.

II. Η πλαστική ρύπανση είναι ένα μείζον ζήτημα που απειλεί τη θαλάσσια και χερσαία 
ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2019 είναι σε ισχύ η οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά 
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, 
όπου μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση ορισμένων πλαστικών ειδών μιας 
χρήσης, τον περιορισμό στη χρήση τους και τη βελτίωση της 
ανακυκλωσιμότητας. Είναι το μέγεθος του προβλήματος τέτοιο, που οδήγησε σε ένα 
ιστορικό ψήφισμα κατά την Περιβαλλοντική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNEA), 
για τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου για τον τερματισμό της πλαστικής 
ρύπανσης με τη μορφή παγκόσμιας συμφωνίας.

http://www.wwf.gr


Σε πρόσφατη έκθεσή ίου1 το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) επιχειρεί 
μια παγκόσμια αξιολόγηση της πλαστικής- ρύπανσης και των θαλάσσιων 
απορριμμάτων, καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις τους για το περιβάλλον και το κλίμα. Τους ίδιους 
προβληματισμούς μοιράζεται και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που σε πρόσφατη έκθεσή του2 για τις προοπτικές των πλαστικών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνει πως ο σημερινός κύκλος ζωής των πλαστικών 
απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ‘κυκλικός’ και συνεπώς περιβαλλοντικά 
βιώσιμος.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, «[η] ενέργεια και οι ορυκτές 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και μεταφορά πλαστικών και τη 
διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων δημιουργεί ένα μεγάλο και αυξανόμενο 
αποτύπωμα άνθρακα» (στοιχεία του 2020)3. Μάλιστα, σε πρόσφατη επιστημονική 
μελέτη σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλαστικών εντός της ΕΕ, 
αναφέρεται ότι «η [πλαστική] συσκευασία συμβάλλει στο 27,9% του συνολικού 
αποτυπώματος (...), το οποίο κυριαρχείται από τρία πολυμερή (LDPE, ΡΡ και ΡΕΤ)»:4

Κατά τη Eurostat, το πλαστικό αποτελεί το δεύτερο πιο συνηθισμένο είδος αποβλήτων 
συσκευασίας στην ΕΕ σε ποσοστό 19,5%, ενώ η αύξηση που σημειώθηκε το 2020 
ανέρχεται στο 26,7% σε σύγκριση με το 2009,5 καθιστώντας τα πλαστικά μια συνεχώς 
αυξανόμενη απειλή,6 με μόλις το 38% τών πλαστικών συσκευασιών να 
ανακυκλώνονται (στοιχεία του 2020),7 και περίπου το 25% των παραγόμενων 
πλαστικών αποβλήτων να υφίσταται υγειονομική ταφή.8

Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή και 
ανακύκλωάη χάρτινων προϊόντων και συσκευασιών είναι άνευ νοήματος, αφού τα δύο 
υλικά έχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο παράγονται,

1 United Nations Environment Programme (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of 
marine litter and plastic pollution. Nairobi, σε https://www.unep.orq/resour&es/pollution-solution-qlobal: 
assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
2 OECD (2022), Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, 
O ECD Publishing, Paris, https://doi.orq/10.1787/de747aef-en
3 European Environment Agency. Plastics, the circular economy and Europe's environment —  A priority 
for action. EEA Report No 18/2020. Ανάκτηση από: https://www.eea.europa.eu/publications/plastics- 
the-circular-economv-and
4 Andrea Martino Amadei, et al., Modeling the EU plastic footprint: Exploring data sources and littering 
potential,
Resources, Conservation and Recycling. Volume 178, 2022, 106086. Ανάκτηση από: 
https://doi.ora/10.1016/i.resconrec.2021.106086
5 Eurostat, Packaging waste statistics. Ανάκτηση από: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php?title=Packaqing waste statistics#Waste generation by packaging material
6 «Μια αυξανόμενη περιβαλλοντική και κλιματική ανησυχία» και κατά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος, βλ. EEA News σε https://www.eea.europa.eu/hiohlights/plastics-environmental-concern
7 Eurostat, Plastic packaging waste: 38%  recycled in 2020. Ανάκτηση από: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221020-1
8 Επικαιρότητα - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πλαστικά απόβλητα και ανακύκλωση στην ΕΕ: γεγονότα και 
αριθμητικά στοιχεία, Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2022. Ανάκτηση από:
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/societv/20181212STQ21610/plastika-apovlita-kai-
anakuklosi-stin-ee-qegonota-kai-arithmitika-stoicheia
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^Ιρκυκλώνονται, κλττ. Για παράδειγμα, τα πλαστικά μπουκάλια χρειάζονται πολλές 
'^ε^άδες χρόνια για να αποσυντεθούν.9

/Atjfaiia, όσον αφορά τη χρήση των πλαστικών στον τομέα της υγείας, αυτή δεν 
Σχετίζεται με τη χρήση και διάθεση των πλαστικών μιας χρήσης από τους πολίτες, ενώ 
?1ιφίσταται διάκριση μεταξύ αστικών στερεών αποβλήτων (μέρος των οποίων 
αποτελούν τα πλαστικά) και ιατρικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν μόλις το 0,1% 
του συνόλου των αποβλήτων, και είναι ειδικά και επικίνδυνα απόβλητα10.

III. Ειδικότερα όσον αφορά τις θαλάσσιες χελώνες, η επιχειρηματολογία μας έχει 
ισχυρή επιστημονική βάση και θεμελιώνεται στις πλέον έγκυρες και πρόσφατες 
σχετικές έρευνες, τις οποίες άλλωστε προβάλλουν και οι διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με το μεγάλο πρόβλημα της θαλάσσιας 
ρύπανσης που προκαλείται από πλαστικά.

Ενδεικτικά μόνο, αναφέρουμε τα παρακάτω αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών:

• Από το 2005, η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), έχει 
κατατάξει τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά και δίχτυα μέσα στους βασικούς 
κινδύνους, οι οποίοι, εάν δεν ελεγχθούν, θα οδηγήσουν σε μείωση, τοπική 
εξαφάνιση ή/και θα εμποδίσουν την ανάκαμψη των θαλάσσιων χελωνών.11 
Σύμφωνα με την IUCN, «[τ]α Θαλάσσια είδη καταπίνουν ή παγιδεύονται από 
πλαστικά σκουπίδια, τα οποία προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και θάνατο». 
Συνεχίζοντας, αναφέρεται ότι «[τ]α θαλάσσια άγρια ζώα, όπως τα θαλασσοπούλια, 
οι φάλαινες, τα ψάρια και οι χελώνες, μπερδεύουν τα πλαστικά απόβλητα με τη 
λεία τους, ενώ τα περισσότερα πεθαίνουν από ασιτία καθώς τα στομάχια τους 
γεμίζουν με πλαστικό. Υποφέρουν επίσης από αμυχές, μολύνσεις, μειωμένη 
ικανότητα κολύμβησης και εσωτερικές κακώσεις. Τα πλαστικά που επιπλέουν 
βοηθούν επίσης στη μεταφορά χωροκατακτητικών θαλάσσιων ειδών, απειλώντας 
έτσι τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και το τροφικό πλέγμα»12. Είναι προφανές ότι τα 
πλαστικά απορρίιιυατα κάθε είδους αποτελούν σοβαρή απειλή νια τη 
θαλάσσια £ωή και σαφώς νια το είδος θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta 
caretta). που βρίσκεται σήυερα αντιυέτωπη υε την εξαφάνιση 13

• Όπως επισημαίνουν Έλληνες ερευνητές σε πρόσφατη έρευνα για εντοπισμό 
πλαστικών σκουπιδιών σε εκβρασμένες θαλάσσιες χελώνες, «τα πλαστικά 
απορρίμματα έχουν καταστεί κύρια απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και 
την άγρια ζωή. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και είναι γνωστό

9 World Economic Forum, Top 25 recycling facts and statistics for 2022. Ανάκτηση από: 
https://www.weforum.org/aaenda/2022/06/recvclinq-qlobal-statistics-facts-plastic-papsr/
10 Βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα ΥΠΕΝ σε: https://ypen. αον. qr/wp-
content/uploads/leaacv/Files/vpourqeio/Grafeio%20Tvpou/20200806 Enhmerotiko Shmeioma ESDA.p  
df
11 IUCN-SSC Marine Turtle Specialist Group, Major hazards to marine turtles (2005). Ανάκτηση από 
https://www.iucn-mtsq.orq/burninq-issues (τελευταία πρόσβαση 03.01.2023).
12 IUCN, Marine plastic pollution. Ανάκτηση από: https://www.iucn.org/resources/issues-brief/marine- 
plastic-pollution
13 Sarah E. Nelms, et al. Plastic and marine turtles: a review and call for research. ICES Journal of 
Marine Science. Volume 73, Issue 2, January/February 2016. Pages 165-181 . Ανάκτηση από: 
https://doi.orq/10 .1093/icesims/fsv165
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πως καταπίνουν πλαστικά».14 Στην έρευνα φαίνεται πως το 72% των χελωνών που 
εξετάστηκαν είχαν στο γαστρεντερικό τους σύστημα πλαστικά σκουπίδια.

• Σε πρόγραμμα που καλύπτει τη Μεσόγειο και τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, το 
85% των χελωνών περιείχαν απορρίμματα τα οποία είχαν καταπιεί15, ενώ έρευνες 
αποδεικνύουν ότι το 100% των χελωνών επηρεάζεται από την κατάποση 
απορριμμάτων.16

• Ο οργανισμός Sea Turtle Conservancy, ένας από τους εγκυρότερους παγκοσμίους 
οργανισμούς προστασίας των θαλάσσιων χελωνών σε όλο τον κόσμο, αναφέρει 
τη ρύπανση από πλαστικά ως τέταρτη, σε μια παράθεση 12 ανθρωπογενών 
απειλών, μετά από τη θήρευση για κατανάλωση, το παράνομο εμπόριο, και την 
παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία. Σημαντικό σημείο είναι η εκτίμηση ότι 1 
εκατομμύριο θαλάσσια ζώα (μεταξύ των οποίων θηλαστικά, καρχαρίες, χελώνες 
και πουλιά) σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλαστικά σκουπίδια στους ωκεανούς.

• Σύμφωνά με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Έξετερ, σχεδόν το 91% των 
θαλάσσιων γελωνών που παγιδεύτηκαν σε θαλάσσια απορρίυυατα 
βρέθηκαν νεκρές17. Οι χελώνες παγιδεύτηκαν σε πλαστικά δίχτυα, ιμάντες 
συσκευασίας, πλαστικό νήμα για μπαλόνια και χαρταετούς, πλαστικές 
συσκευασίες, ακόμα και σε πλαστικά δαχτυλίδια συσκευασίας ποτών και 
αναψυκτικών.

• Έρευνα που διεξήχθη από τον Οργανισμό Επιστημονικής και Βιομηχανικής 
Έρευνας της Κοινοπολιτείας και το Πανεπιστήμιο Sunshine Coast, διαπίστωσε ότι 
μια χελώνα είχε 22% πιθανότητα να πεθάνει αν έτρωγε μόνο ένα κομμάτι πλαστικό, 
ενώ εάν μια χελώνα είχε 14 πλαστικά αντικείμενα στο έντερό της, υπήρχε 
50% πιθανότητα να πεθάνει.18 Νέα έρευνα κάνει, επίσης, λόγο για πιθανές 
παρενέργειες στην εντερική χλωρίδα των θαλάσσιων χελωνών εξαιτίας των 
χημικών ή/και των παθογόνων που περιέχονται στα πλαστικά που καταπίνουν.19

14 Digka, Ν., et al. (2020). Evidence of ingested plastics in stranded loggerhead sea turtles along the 
Greek coastline, East Mediterranean Sea. Environmental Pollution, 114596.
doi: 10.1016/j.envpol.2020.114596
15 Marco Matiddi, et al. Loggerhead sea turtles (Caretta caretta): A target species for monitoring litter 
ingested by marine organisms in the Mediterranean Sea. Environmental Pollution, Volume 230, 2017. 
Pages 199-209. Ανάκτηση από: https://doi.Org/10.1016/i.envpol.2017.06.054
16,European Commission, Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear. 
SW D(2018) 254 final, PART 2/3. Ανάκτηση από: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST- 
9465-2018-ADD-3/en/pdf. Η κατάποση πλαστικού από θαλάσσιες χελώνες αναφέρεται πλέον για όλα τα 
είδη, βλ. Emily Μ. Duncan., ef al. Plastic Pollution and Small Juvenile Marine Turtles: A Potential 
Evolutionary Trap. Front. Mar. Sci., 02 August 2021. Sec. Marine Pollution. 
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.699521.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι περίπου το 52%  όλων των θαλάσσιων χελωνών έχουν φάει 
πλαστικό, βλ. W W F Australia, Plastic pollution is killing sea turtles: Here's how, 01 Jul 2021. Ανάκτηση 
από: https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-pollution-is-killing-sea-turtles-heres-how
17 Marine turtles dying after becoming entangled in plastic rubbish, University of Exeter, Research news, 
Date: 12 December 2017. Ανάκτηση από: https://www.exeter.ac.uk/news/research/title 629352 en.html 
(τελευταία πρόσβαση: 03.01.2023).
18 CSIRO, How much plastic does it take to kill a turtle? The risk that plastic pollution poses to the world’s 
declining sea turtle populations has been quantified for the first time, 2018. Ανάκτηση από: 
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/How-much-plastic-does-it-take-to-kill-a-turtle
19 Elena Biagi et al, Impact of Plastic Debris on the Gut Microbiota of Caretta caretta From Northwestern 
Adriatic Sea, Frontiers in Marine Science (2021). DOI: 10.3389/fm ars.2021.637030. Βλ.. επίσης, Bojan 
Lazar, Romana Gracan, Ingestion of marine debris by loggerhead sea turtles, Caretta caretta, in the 
Adriatic Sea. Marine Pollution Bulletin, Volume 62, Issue 1, 2011, Pages 43-47. Ανάκτηση από: 
https://doi.Org/10.1016/i.marpolbul.2010.09.013 .

https://doi.Org/10.1016/i.envpol.2017.06.054
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.699521
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-pollution-is-killing-sea-turtles-heres-how
https://www.exeter.ac.uk/news/research/title
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2018/How-much-plastic-does-it-take-to-kill-a-turtle
https://doi.Org/10.1016/i.marpolbul.2010.09.013


ν;Τ|» παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά του καταιγιστικού ερευνητικού ενδιαφέροντος 
' j i l j l  δημοσιευμένων στοιχείων για το θέμα. Δεν θεωρούμε τον οργανισμό σας ειδικό 
Jfetb θέμα, οπότε θα περιοριστούμε σε αυτές τις αναφορές.

' /μελέτη του National Research Council (Washington DC), στην οποία αναφερεστε, 
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η κατάποση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων 
αποτελεί επίσης πρόβλημα, αλλά οι παρούσες πληροφορίες δεν επιτρέπουν ποσοτικές 
εκτιμήσεις της ετήσιας θνησιμότητας που σχετίζεται με αυτά»20. Σημειώστε επίσης ότι η 
μελέτη αυτή είναι πολύ παλιά (1990), με αποτέλεσμα να θεωρείται ξεπερασμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία του τ^ε^^λλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP) «[σ]τις 
αρχές τΠζ δεκαετίας του η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που
παράγουμε αυξήθηκε περισσότερό μέσα σε μία μόνο δεκαετία από ό, τι τα προηγούμενα 
40 χρόνια».2*1 Μάλιστα, η ανακοίνωση του UNEP έχει τίτλο “Our planet is choking on 
plastic”, οπότε με βάση το σκεπτικό που εκφράζετε στο εξώδικό σας θεωρούμε λογικό 
να στείλετε εξώδικο και στον ΟΗΕ.

Επειδή το αναφερόμενο διαφημιστικό μήνυμα δεν κυκλοφορεί επί του παρόντος σε 
κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης, 
καθιστώντας το αντίστοιχο αίτημα περί αφαίρεσης του εντός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος απολύτως αβάσιμο.

Επειδή τα στοιχεία και οι απόψεις που υποστηρίζονται από τα μέλη μας και 
προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα μας 
στηρίζονται αποκλειστικά στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα της 
παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας καθώς και διεθνών οργανισμών και αποτελούν 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Επειδή θεωρούμε ότι μοναδικός σκοπός του εν εξωδίκου σας είναι ο εκβιασμός της 
περιβαλλοντικής μας οργάνωσης (SLAPP) με σκοπό την αποσιώπηση ενός 
προβλήματος που είναι πραγματικά σημαντικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά πως θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την απειλή των θαλάσσιων χελωνών από τη 
ρύπανση προκαλούμενη από πλαστικά, καθώς και θα επιμείνουμε στις προσπάθειες 
τόνωσης της συζήτησης γύρω από το πολύ σημαντικό ζήτημα των καταστροφικών 
επιπτώσεων των πλαστικών αποβλήτων για το περιβάλλον.

Σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι για λόγους διαφάνειας, πρόκειται να αναρτήσουμε στην 
ιστοσελίδα της οργάνωσης το εξώδικο που λάβαμε καθώς και την παρούσα απάντηση 
μας, προς ενημέρωση του κοινού και ως ευκαιρία συζήτησης γύρω από ένα υπαρκτό 
και πολύ σημαντικό πρόβλημα.

20 National Research Council. Decline of the Sea Turtles: Causes and Prevention (1990). Washington 
DC. Σελ. 77. Ανάκτηση από: https://nap.nationalacademies.Org/read/1536/chapter/8#76
21 UN environment programme, Our planet is choking on plastic. Ανάκτηση από: 
https://www.unep.ora/interactives/beat-plastic-pollution/

https://nap.nationalacademies.Org/read/1536/chapter/8%2376
https://www.unep.ora/interactives/beat-plastic-pollution/


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει στο σωματείο με την 
επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου, αρ. 66, Τ.Κ. 11528) και εκπροσωπείται νόμιμα, 
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
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