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                Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ 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’ 170/08-11-2017) «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. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ/7.12.2018) απόφαση του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», 

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ 

922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019),ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και 

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./4.5.2020) αποφάσεις του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

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 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». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνεδρίαση 169η/12.06.2020 

ΘΕΜΑ 4: «Συμπλήρωση της 162.3/27-01-2020 απόφασης ΔΣ, με τίτλο «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». 
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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 αυτό-διοικητικών 

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. 

14. 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». 

15. 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.  
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16. Το με αρ. πρωτ 1405/11.05.2020 υπόμνημα της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του ΕΟΑΝ 

με θέμα «Αποτελέσματα διερεύνησης της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης ιδιοκτησίας Κ. Συρμακέζη.» 

17. Το με αρ. πρωτ. 82411/462-12.05.2020 με τίτλο «Παροχή στοιχείων, αναφορικά με την μονάδα 

προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 

ΑΕΚΚ ιδιοκτησίας Συρμακέζη Κων/νου στη θέση «Φυγόνδρα» της Τ.Κ. Άνω Βαθειάς της Δ.Ε. 

Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας». 

18. 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. 

 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 
 
 

Την συμπλήρωση της 162.3/27-01-2020 απόφασης ΔΣ ΕΟΑΝ με τίτλο «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 επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στην Π.Ε. Εύβοιας και 

με τους εξής πρόσθετους όρους που ισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη Π.Ε.: 

1) Να υπογραφεί και να κοινοποιηθεί στον ΕΟΑΝ εντός μηνός από την έγκριση επέκτασης του φορέα 

στην Π.Ε. Ευβοίας η προβλεπόμενη βάσει της απόφασης ανανέωσης της έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ 

ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ (138.3/15.3.2019 Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΑΝ, ΑΔΑ: ΨΨ5446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ) σύμβαση με τη μονάδα 

προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης Κ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ.  

 2) Να πραγματοποιηθεί από το φορέα ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ έλεγχος της μονάδας του Κ. Συρμακέζη, 

σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, για την τήρηση των όρων 

της σύμβασής της με το σύστημα καθώς και για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία των ΑΕΚΚ κατά τα άρθρα 10 και 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, 

όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου στον ΕΟΑΝ, εντός τριών 

μηνών από την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.  

 3) Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης γίνει ανάκληση κάποιας εκ των 

αδειών της μονάδας Κ. Συρμακέζη τότε ο Φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προσκομίσει εντός τριών μηνών 

σύμβαση συνεργασίας με άλλη μονάδα στην Π.Ε., άλλως η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί και θα 

αφαιρεθεί η έγκριση για την ΠΕ Ευβοίας.  
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Για τη λήψη της παρούσας απόφασης παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων 

εννέα (9) μέλη ψήφισαν υπέρ, ένα (1) μέλος παρών και ένα (1) μέλος κατά,  σύμφωνα με τα αναλυτικά 

αναφερόμενα στα πρακτικά της συνεδρίασης.   

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ. 

 

                                                                  Νικόλαος Χιωτάκης 
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