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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 162η/27.01.2020
ΘΕΜΑ 3:«Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», που αφορά α) στην επέκταση της
γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ και β) στην τροποποίηση των εισφορών των υπόχρεων
διαχειριστών του».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001), «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 τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του ν.3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 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» και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170/0811-2017) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229 (ΦΕΚ.:729/Υ.Ο.Δ.Δ./7.12.2018) Απόφαση του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ.:922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019)
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» και στη συνέχεια με τη με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335

(ΦΕΚ.:1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019)

Απόφαση

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/04.12.2018
απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07.12.2018)».
3. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24 Α): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).
4. Τις διατάξεις του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α): «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 52, «Μεταλλεία –Λατομεία».
5. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α): «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 40, «Θέματα σχετικά με απόβλητα
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13.7.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτόδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Την Υ.Α. 116570/2009 (Φ.Ε.Κ. 769 Β): «Κανονισμός για τη διαδικασία αρχικής χορήγησης,
ανανέωσης, τροποποίησης και ανάκλησης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.».
8. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» .
9. Την ΠΥΣ 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174 Α’/15.12.2015), «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
10. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των ΣΕΔ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ), τα οποία αποφασίστηκαν στη 19η συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (19 Ιουνίου
2011), νυν Ε.Ο.ΑΝ.
11. Την Απόφαση 72.5.1/18-4 2016 του ΔΣ του ΕΟΑΝ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ για την ανάληψη της υποχρέωσης αποκατάστασης ανενεργών
λατομικών χώρων.
12. Την με αριθ. πρωτ. 1383/26-3-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ α) για την έγκριση κατά την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, και β) την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ, με
ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειάς του στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας,
Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου και χορήγηση επάρκειας για την
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων.
13. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1357/20-05-2019 υποβολή τεύχους αίτησης επέκτασης της
γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στις Π.Ε. Κέρκυρας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου
και Εύβοιας.
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14. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1684/20-06-2019 επιστολή με την οποία υπεβλήθη τροποποιημένος
φάκελος μετά συμπληρωματικών στοιχείων και τροποποίηση της ζητούμενης επέκτασης
γεωγραφικής εμβέλειας στους Ν. Εύβοιας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μυκόνου και
Αττικής καθώς και την προσθήκη τιμών στον κατάλογο εισφορών.
15. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1785/01-07-2019 επιστολή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ με την οποία
υπεβλήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία για τον φάκελο επέκτασης.
16. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2150/23-08-2019 επιστολή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ με την οποία
υπεβλήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία στον με αρ. πρωτ. 1357/20-05-2019 φάκελο
τροποποίησης επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ.
17. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2631/29-10-2019 επιστολή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ με την οποία
υπεβλήθησαν διευκρινιστικά και τροποποιητικά στοιχεία σχετικά με τον φάκελο τροποποίησης
επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ, όπου ζητείται επιπλέον επέκταση στην Π.Ε.
Γρεβενών.
18. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 201/23-01-2020 επιστολή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ με την οποία
υπεβλήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία για τον φάκελο επέκτασης.
19. Το με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 202/23-01-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
ΑΝΑΚΕΜ με το οποίο υπεβλήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία για τον φάκελο επέκτασης.
20. Τις με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 211/24-01-2020 και 219/27-01-2020 επιστολές του φορέα ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ
Ε.Π.Ε. προς τον ΕΟΑΝ.
21. Τη με αριθμό 9/24-1-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με θέμα:
«Εισήγηση προς το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», που αφορά α)
στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Εύβοιας, Κέρκυρας, Ηρακλείου,
Ρεθύμνου, Αττικής, Μυκόνου και Γρεβενών και β) στην τροποποίηση των εισφορών των
υπόχρεων διαχειριστών του».
22. Το γεγονός ότι το ΣΣΕΔ δεν καλείται να καταβάλλει επιπλέον ανταποδοτικό τέλος για τους νέους
Νομούς, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 4β παράγραφος 9 του Ν. 4496/2017 έχει ήδη καλύψει το
ανώτατο ποσό που αντιστοιχεί σε ΣΣΕΔ εθνικής εμβέλειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α. Την τροποποίηση της απόφασης ανανέωσης της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Κ.Κ.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», με επέκταση της γεωγραφικής
εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αττικής, Μυκόνου και Γρεβενών
και την αποδοχή τροποποίησης των χρηματικών εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του με
τους ακόλουθους όρους:
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Γενικά
1. Η παρούσα απόφαση συμπληρώνει και τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 1383/26-3-2019
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την α)
2. έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, και β) την ανανέωση της
έγκρισης του ΣΣΕΔ, με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειάς του στους
Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και
Χίου και χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων.
3. Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον τροποποιημένο/συμπληρωματικό
φάκελο επιχειρησιακού σχεδίου για την έγκριση της γεωγραφικής του επέκτασης, στο
βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
4. Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί και πριν τη λήξη της στις περιπτώσεις
που: α) το ΣΣΕΔ αιτηθεί τροποποίησης, β) ο ΕΟΑΝ αποφασίσει ότι χρήζει τροποποίησης
βάσει των διατιθέμενων στοιχείων επίδοσης του ΣΣΕΔ ή/και τροποποιήσεις της σχετικής
νομοθεσίας.
Σκοπός του ΣΕΔ - Διαχειριζόμενα ΑΕΚΚ
5. Μέσω του ΣΣΕΔ μπορούν να υπόκεινται σε διαχείριση μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ με κωδικούς
ΕΚΑ οι οποίοι περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων
εγκαταστάσεων.
Γεωγραφική Εμβέλεια
6. Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.):
Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Αττικής, Μυκόνου και Γρεβενών.
7. Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκταση του είναι οι Π.Ε.:
Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ζακύνθου, Ημαθίας,
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,
Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μυκόνου, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων & Χίου.
8. Προϋπόθεση για τη διατήρηση της γεωγραφικής του εμβέλειας, αποτελεί η ύπαρξη
συμβάσεων συνεργασίας του ΣΣΕΔ με νόμιμα λειτουργούσες μονάδες επεξεργασίας
ΑΕΚΚ ανά νομό, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσας απόφασης.
9. Για τη διεύρυνση της γεωγραφικής του εμβέλειας και σε άλλες περιοχές, το Σύστημα θα
πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τον ΕΟΑΝ και να προσκομίσει τα απαραίτητα
στοιχεία (ΑΕΠΟ νέων εγκαταστάσεων, οικονομοτεχνικά στοιχεία, κλπ).
Συνεργασία Φορέα ΣΣΕΔ με Υπόχρεους Διαχειριστές ΑΕΚΚ
10. Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως
εξής:
Κατηγορίες ΑΕΚΚ

Απόβλητα Μετάλλων

Αντιστοίχιση
με κωδικούς
ΕΚΑ
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07

Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ

Εισφορά Υπόχρεου
(€/tn)

0,40
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17 04 11
Αυτοδιαχειριζόμενα
απόβλητα
Απόβλητα εκσκαφών (καθαρά
γαιώδη)
Απόβλητα απόξεσης
ασφάλτου
Απόβλητα καθαίρεσης
άοπλου σκυροδέματος
Απόβλητα εκσκαφών (ΓαιώδηΗμιβραχώδη)

17 05 04

0,20

17 05 04

1,20

17 03 02
17 01 01
1,33
(*) 17 05 04
(*) 17 05 06
(*) 17 05 04
(*) 17 05 06

Απόβλητα καθαίρεσης (μικτά
ρεύματα αποβλήτων)

Απόβλητα κατεδάφισης
(καθαρά)

17 09 04
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 09 04
17 01 07

Απόβλητα κατεδάφισης –
αποκατάστασης (με πολλές
προσμίξεις)

17 01 01, 17 03 02, 17 04
05, 17 05 04, 17 05 06

17 09 04

3,02

7,54
17 01 01, 17 03 02, 17 04
05, 17 05 04, 17 05 06
17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 02 01, 17 02 02, 17
02 03, 17 08 02

12,89

17 01 02, 17 01 03, 17 02
01, 17 02 02, 17 02 03, 17
29,55
Απόβλητα ανακαίνισης
08 02
(*)ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης η τιμή μπορεί να οριστεί
σε 1,33€/tn
17 09 04

11. Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα
μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.
12. Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ δύνανται να
επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του ΣΣΕΔ και των
συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΑΝ.
13. Το ΣΣΕΔ οφείλει να δίνει στους συνεργαζόμενους διαχειριστές ΑΕΚΚ Βεβαίωση
Παραλαβής για τα ΑΕΚΚ που παραδίδουν στις συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις.
14. Τα πρότυπα σύμβασης με τους υπόχρεους διαχειριστές ΑΕΚΚ αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ και οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις τους
θα υποβάλλονται στον ΕΟΑΝ προς εξέταση.
Συνεργασία Φορέα ΣΣΕΔ με Εγκαταστάσεις
15. Το ΣΣΕΔ οφείλει να συνεργάζεται με εγκαταστάσεις που διαθέτουν όλες τις
απαιτούμενες άδειες για τη νόμιμη λειτουργία τους, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των συναπτόμενων μεταξύ τους συμβάσεων συνεργασίας.
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16. Τα πρότυπα σύμβασης με μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και άλλες μονάδες αποθήκευσης
και επεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού
σχεδίου του ΣΣΕΔ και οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις τους θα υποβάλλονται στον
ΕΟΑΝ προς εξέταση.
17. Το ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις όσο αφορά στις εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ
και στις εξερχόμενες ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων και προϊόντων.
Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης - Δημοσιοποίηση στοιχείων
18. Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τη δράση του, τους στόχους που επιδιώκει και τα
επιτευχθέντα αποτελέσματα, με όποιο τρόπο θεωρεί πιο πρόσφορο.
19. Το ΣΣΕΔ οφείλει να δημοσιοποιεί ενημερωμένο κατάλογο με τις συνεργαζόμενες
μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και τις λοιπές εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ καθώς και
με τους συνεργαζόμενους συλλογείς – μεταφορείς ΑΕΚΚ, ανά νομό ή περιφερειακή
ενότητα στην οποία έχει εγκριθεί να δραστηριοποιείται.
20. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων
φορέων / επιχειρήσεων.
Υποχρεώσεις προς ΕΟΑΝ - Υποβολή στοιχείων
21. Το ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ετήσιες
απολογιστικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του ΕΟΑΝ για
τη σύνταξη ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ.
22. Το ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ προς εξέταση τις τροποποιήσεις των πρότυπων
συμβάσεων συνεργασίας με διαχειριστές ΑΕΚΚ, ειδικότερα δε με συλλογείς –
μεταφορείς ΑΕΚΚ καθώς και με μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και άλλες εγκαταστάσεις
διαχείρισης ΑΕΚΚ.
23. Το ΣΣΕΔ κοινοποιεί στον ΕΟΑΝ προς ενημέρωση και έλεγχο όλες τις νέες και
τροποποιημένες συμβάσεις συνεργασίας που συνάπτει με εγκαταστάσεις διαχείρισης
ΑΕΚΚ, εντός μηνός από την υπογραφή τους, αλλά και τις καταγγελίες συμβάσεων και
όσες έληξαν χωρίς ανανέωση αλλά και τυχόν ανάκληση αδειών και εγκρίσεων από τις
αρμόδιες αρχές.
24. Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στο ΕΟΑΝ οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του
ζητηθεί σχετικά με την τεχνική του επάρκεια, την επίδοσή και την αποτελεσματικότητά
του καθώς και τα οικονομικά του στοιχεία.
25. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει
παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση και είναι
υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.
26. Ο φορέας ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή ελέγχων από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή από τρίτα πρόσωπα που
ενεργούν κατόπιν εντολής του Ε.Ο.ΑΝ.. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως
η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή
πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών.
Εποπτικό Όργανο Φορέα ΣΣΕΔ
27. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συγκροτεί και λειτουργεί Εποπτικό Όργανο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4Γ του Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
28. Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της
λειτουργίας του φορέα και ειδικότερα: α) το ασυμβίβαστο των μελών του ΔΣ, β) τον
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έλεγχο του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, γ) την έγκαιρη κατάθεση
των εκθέσεων του συστήματος προς τον ΕΟΑΝ, ε) την εξόφληση των χρηματικών
εισφορών προς ΕΟΑΝ.

Εκπλήρωση χρηματικών υποχρεώσεων προς ΕΟΑΝ
29. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι διαχειριστές
στο ΣΣΕΔ θα αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επιβολή κυρώσεων
30. Σε περίπτωση που το ΣΣΕΔ, παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της
παρούσας απόφασης ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική
διαχείριση γενικότερα ή την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ ειδικότερα, ο ΕΟΑΝ
δύναται, αναλόγως της κρισιμότητας της παράβασης, να απευθύνει οδηγίες ή
συστάσεις συμμόρφωσης, να εισηγηθεί διοικητικές κυρώσεις ή να λάβει νέα απόφαση
σχετικά με την έγκριση του ΣΣΕΔ.
Διάρκεια ισχύος απόφασης
31. Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει την με αρ. πρωτ. 1383/26-3-2019
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ α) για την έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4496/2017, και β) την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ, με ταυτόχρονη επέκταση της
γεωγραφικής εμβέλειάς του στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης,
Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου και γ) για τη χορήγηση επάρκειας για την
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων. Ως εκ τούτου ισχύει έως και τη λήξη της
ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ, ήτοι στις 28-3-2025.
32. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης του ΣΣΕΔ ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να
τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήματος, να εξετάζει τις χρηματικές
εισφορές και εν γένει τα οικονομικά στοιχεία του Συστήματος και να προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες.
33. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης ή ύστερα από διενέργεια
ελέγχου του Ε.Ο.ΑΝ. ότι ο φορέας ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το
επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους της παρούσας απόφασης, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς
όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΣΣΕΔ δεν
συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του.
34. Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση
απόφασης ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ, εφόσον ο φορέας ΣΣΕΔ
αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση της λειτουργίας του ΣΣΕΔ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες
πριν τη λήξη της σύμφωνα με την ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’) ή όπως κάθε φορά
ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 1383/26-3-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ
Νικόλαος Χιωτάκης
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