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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 182η/14.06.2021
ΘΕΜΑ 2: «Αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου για τροποποίηση της απόφασης έγκρισης

οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο « ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και λήψη απόφασης
τροποποίησης σχετικά με την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ.».
.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’), «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 και ισχύει
2. Το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’/28.1.2004), «Mέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής -

αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 5
«Ανακύκλωση προϊόντων συσκευασίας», όπως ισχύει
3. Το 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)», όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου
51 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159 ‘Α) και από την παράγραφο 7 του άρθρου 89 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ
92 Α’)
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 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»,
όπως ισχύει
6. Το Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α’), «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»
7. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
8. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), «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»
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10. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των
εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων».
11. Την 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 τις
υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 (ΦΕΚ
1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 (ΦΕΚ 331/ΥΟΔΔ/04.05.2020) Αποφάσεις
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
12. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΕΔ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),

τα οποία αποφασίστηκαν στη 19η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ (19 Ιουνίου 2011), νυν ΕΟΑΝ.
13. Την υπ΄αριθ. 72.5.1/18-4-2016 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους

όρους έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ για την ανάληψη υποχρέωσης αποκατάστασης ανενεργών
λατομικών χώρων (άρθρο 51 του ν.4280/2014)
14. Την υπ΄αρ. πρωτ. 138.3/26.03.2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ ΨΨ54446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ/ 28-

03-2019) 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.
15. Την υπ΄αρ. πρωτ. 162.3/27.01.2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ ΩΨΣ046Ψ8ΟΖ-2ΒΧ / 20-02-

2020) για «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».
16. Την υπ΄αρ. πρωτ. 169.4/12.6.2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: Ω29346Ψ8ΟΖ-ΕΤ5/29-6-2020)

για τη «Συμπλήρωση της 162.3/27-01-2020 απόφασης ΔΣ, με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης
έγκριης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ», που
αφορά α) στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ και β) στην τροποποίηση των
εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του».
17. την υπ’ αρ. πρωτ. 175.1/03-12-2020 απόφαση ΔΣ με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης

οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και λήψη απόφασης
τροποποίησης σχετικά με: α) την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ, β) την προσθήκη
προαιρετικής εφαρμογής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων παραγωγής σκοροδέματος, γ) την
προσθήκη επιπλέον κωδικών ΕΚΑ στην κατηγορία των αυτοδιαχειριζόμενων ΑΕΚΚ»
18. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 537/4-2-2021 υποβολή φακέλου ΕΣ για επέκταση της γεωγραφικής

εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις ΠΕ: Μαγνησίας, Λακωνίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Νάξου,
Σύρου, Τήνου και Πάρου
19. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 627/8-2-2020 υποβολή του παραρτήματος του φακέλου ΕΣ για την επέκταση

της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις ΠΕ Μαγνησίας, Λακωνίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας, ΚέαςΚύθνου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Πάρου
2

ΑΔΑ: 9Η3Ι46Ψ8ΟΖ-ΝΑΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα,
τηλ. 2108647420,
email:info@eoan.gr

20. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 661/9-2-2021 επιστολή του ΕΟΑΝ για συμμόρφωση με τον όρο Α.3.4 της

απόφασης τροποποίησης της έγκρισης του ΣΣΕΔ με αρ. πρωτ. 175.1/3-12-2020
21. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 831/19-2-2021 υποβολή συμβάσεων συνεργασίας με μονάδες ΑΕΚΚ στις ΠΕ

Αργολίδας, Θεσπρωτίας, Κω, Λήμνου, Πρέβεζας και αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των
υπόλοιπων στοιχείων
22. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1696/13-4-2021 καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας της μονάδας

επεξεργασίας ΑΕΚΚ με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ με το φορέα ΣΣΕΔ της ΑΝΑΚΕΜ
Α.Ε.
23. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1718/14-4-2021 υποβολή σύμβασης συνεργασίας με μονάδα στην ΠΕ

Βοιωτίας και εκθέσεων αυτοψίας στις μονάδες ΑΕΚΚ στις ΠΕ Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας,
Κω, Λήμνου, Πρέβεζας
24. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1727/14-4-2021 υποβολή έκθεσης αυτοψίας στην ΠΕ Βοιωτίας – Ορθή

Επανάληψη
25. την υπ’ αριθ. 179.3/14-4-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με τίτλο «Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ.

831/19-2-2021 αιτήματος του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ για παράταση της προθεσμίας υποβολής, έως και την
30/4/2021, των υπολειπόμενων στοιχείων συμβάσεων και εκθέσεων ελέγχων, που ζητήθηκαν με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 661/9-2-2021 έγγραφο του ΕΟΑΝ»
26. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2000/28-4-2021 υποβολή σύμβασης συνεργασίας και έκθεσης αυτοψίας της

μονάδας ΑΕΕ στη Ρόδο, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΧΑΤΖΗΚΑΦΑΣ ΟΕ
27. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2331/19-5-2021 επιστολή του ΕΟΑΝ προς το φορέα ΣΣΕΔ σχετικά με τα

συμπληρωματικά στοιχεία για τη συμβεβλημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη Ρόδο
28. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2511/27-5-2021 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για συνεργαζόμενες

μονάδες στην αιτούμενη νέα γεωγραφική περιοχή εμβέλειας
29. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2522/27-5-2021 υποβολή πρόσθετων συμπληρωματικών στοιχείων για

συνεργαζόμενες μονάδες στην αιτούμενη νέα γεωγραφική περιοχή εμβέλειας
30. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2537/28-5-2021 υποβολή ενοποιημένου φακέλου επέκτασης γεωγραφικής

εμβέλειας στον οποίον συμπεριλαμβάνονται επιπλέον οι ΠΕ Ευρυτανίας και Ηλείας
31. τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 267/2-6-2021 ενημερωτική επιστολή του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

σχετικά με τη συνεργασίας του με μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Κω
32. Το γεγονός ότι το ΣΣΕΔ δεν καλείται να καταβάλλει επιπλέον ανταποδοτικό τέλος για τις νέες ΠΕ,

καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 4β παράγραφος 9 του Ν. 4496/2017 έχει ήδη καλύψει το ανώτατο
ποσό που αντιστοιχεί σε ΣΣΕΔ εθνικής εμβέλειας.
33. Τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2859/9-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο ο φορέας ΣΣΕΔ κατέθεσε

το με αρ. πρωτ. 232/8-06-2021 έγγραφό του με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τον υπ’ αρ.
πρωτ. 537/04.02.2021 φάκελο τροποποίησης επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ
Α.Ε.»
34. Τη με αρ. πρωτ. 2870/9-6-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο

«Αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου τροποποίησης της απόφασης έγκρισης οργάνωσης και
λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και λήψη απόφασης τροποποίησης
σχετικά με την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Την τροποποίηση της με αρ. 175.1/3-12-2020 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την τροποποίηση
της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του φορέα με την
επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε » και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ
Α.Ε.», σε ότι αφορά στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Μαγνησίας,
Λακωνίας, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Ευρυτανίας και
Ηλείας ως εξής:

Α. ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
α) Τροποποιείται η ενότητα Α.3 «Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ» ως εξής:
Α.3 Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ
Α.3.1 Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ):
Μαγνησίας, Λακωνίας, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου,
Τήνου, Ευρυτανίας και Ηλείας.
Α.3.2 Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκτασή του είναι:
Περιφέρεια

Περιφερειακές Ενότητες
ΠΕ Έβρου
ΠΕ Ροδόπης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης

ΠΕ Ξάνθης
ΠΕ Καβάλας
ΠΕ Θάσου
ΠΕ Δράμας
ΠΕ Θεσσαλονίκης
ΠΕ Ημαθίας
ΠΕ Κιλκίς

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕ Πέλλας
ΠΕ Πιερίας
ΠΕ Σερρών
ΠΕ Χαλκιδικής
ΠΕ Φλώρινας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕ Καστοριάς
ΠΕ Γρεβενών
ΠΕ Κοζάνης
ΠΕ Ιωαννίνων

Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΕ Πρεβέζης
ΠΕ Θεσπρωτίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΠΕ Λάρισας
ΠΕ Μαγνησίας
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ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΕ Αχαϊας
ΠΕ Ηλείας
ΠΕ Φωκίδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΕ Εύβοιας
ΠΕ Βοιωτίας
ΠΕ Ευρυτανίας

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το σύνολο
ΠΕ Αργολίδας
ΠΕ Λακωνίας
ΠΕ Χανίων

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ Ρεθύμνης
ΠΕ Ηρακλείου
ΠΕ Λασιθίου
ΠΕ Λέσβου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΕ Λήμνου
ΠΕ Χίου
ΠΕ Μυκόνου
ΠΕ Ρόδου
ΠΕ Κω
ΠΕ Άνδρου
ΠΕ Θήρας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΕ Κέας - Κύθνου
ΠΕ Μήλου
ΠΕ Νάξου
ΠΕ Πάρου
ΠΕ Σύρου
ΠΕ Τήνου
ΠΕ Κεφαλληνίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΠΕ Ζακύνθου
ΠΕ Κέρκυρας

Α.3.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ πρέπει να προσκομίσει στον ΕΟΑΝ, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με τις δηλούμενες μονάδες στη
γεωγραφική του εμβέλεια και εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης
έγκρισης να έχει προβεί στον έλεγχο των συμβεβλημένων νέων μονάδων και να έχει
κοινοποιήσει τα αποτελέσματά του στον ΕΟΑΝ. Ως παράρτημα της έκθεσης ελέγχου των
μονάδων θα περιλαμβάνεται και πλήρης φάκελος της περιβαλλοντικής (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ,
αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ κλπ) και λειτουργικής αδειοδότησης (γνωστοποίηση
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λειτουργίας με σχετικό αποδεικτικό υποβολής της ή έγκριση λειτουργίας) των
συνεργαζόμενων με το ΣΣΕΔ Μονάδων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε κάθε Π.Ε. που
δραστηριοποιείται. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του σχετικού φακέλου, ή μη πληρότητας
αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ δύναται με απόφασή του να ανακαλέσει την
έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στην αντίστοιχη Π.Ε..
Α.3.4

Προϋπόθεση για τη διατήρηση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ αποτελεί η ύπαρξη
συμβάσεων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με νόμιμα λειτουργούσες μονάδες επεξεργασίας
ΑΕΚΚ ανά ΠΕ, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση
που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, γίνει ανάκληση άδειας / έγκρισης
συνεργαζόμενης με το φορέα ΣΣΕΔ μονάδας με αποτέλεσμα αυτή να παύσει να λειτουργεί
νομίμως, ή γίνει καταγγελία της σύμβασης μεταξύ τους συνεργασίας, ο Φορέας ΣΣΕΔ οφείλει
να προσκομίσει εντός τριών μηνών σύμβαση συνεργασίας με άλλη νομίμως λειτουργούσα
μονάδα στην αντίστοιχη Π.Ε., άλλως αφαιρείται η έγκρισή του για την συγκεκριμένη ΠΕ.

β) Αναπροσαρμόζεται η παρ. Α.5.1 της ενότητας Α.5 «Στοχοθεσία ΣΣΕΔ» ως προς «τα σχετικά» ως εξής:
Α.5.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει, να επιτυγχάνει ανά έτος και ανά Περιφερειακή Ενότητα, τους ποσοτικούς
στόχους που προβλέπονται στο φάκελο επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας (σχετικό 30),
διαχωρισμένους σε στόχους διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και στόχους ανάκτησης
Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

γ) Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. Α.6.4 και διορθώνεται ο πίνακας της παρ. Α.6.7 της ενότητας
Α.6 «Συνεργασία με Υπόχρεους Διαχειριστές ΣΣΕΔ» ως προς τις περιγραφές των κωδικών ΕΚΑ και της
αριθμήσεις των κατηγοριών χρηματικών εισφορών, οπότε οι όροι Α.6.4 και Α.6.7 διαμορφώνονται ως
εξής:
Α.6.4

Α.6.7

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ελέγχει αν οι συμβεβλημένοι με αυτόν διαχειριστές ΑΕΚΚ τηρούν τους
όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ, ιδίως σε ότι αφορά στην ποιότητα και ποσότητα των
παραγόμενων ΑΕΚΚ.
Κατηγορίες και ύψος χρηματικών εισφορών: Η κατηγοριοποίηση των χρηματικών εισφορών για τη
διαχείριση των ΑΕΚΚ και το ύψος αυτών θα πρέπει να ενισχύει την επιλεκτική κατεδάφιση και την
προδιαλογή των ΑΕΚΚ πριν την είσοδό τους σε μονάδες επεξεργασίας.
Α/Α
Κατηγορίες ΑΕΚΚ

1-Α

1-Β
1-Γ

1-Δ

Απόβλητα
Εκσκαφών
Καθαρά
Γαιώδη
Απόβλητα
απόξεσης
ασφάλτου

Αντιστοίχιση
Εισφορά
Ανάλυση
με
με κωδικούς
Υπόχρεου
κωδικούς ΕΚΑ
ΕΚΑ
(€/tn)

Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ

Χώμα / Άμμος (ΚΑΘΑΡΟ)
17 05 04

1,20
Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός
από εκείνων που περιλαμβάνονται
στο 17 03 01

17 03 02

Απόβλητα
καθαίρεσης
άοπλου
σκυροδέματος

Σκυρόδεμα
17 01 01

Απόβλητα
παραγωγής

10 13 14

1,33

Απόβλητα
σκυροδέματος
λάσπης σκυροδέματος

και
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σκυροδέματος
(Προαιρετικά)

2-Α

2-Β

Απόβλητα
καθαίρεσης
(Μικτά
ρεύματα
αποβλήτων)
Απόβλητα
εκσκαφών
(Γαιώδη
Βραχώδη)

17 09 04

–

4

5

6-Α
6-Β

7

Απόβλητα
κατεδάφισης –
αποκατάστασης
(με
πολλές
προσμίξεις)

Απόβλητα
Ανακαίνισης

Αυτοδιαχειριζ
όμενα
απόβλητα

Μέταλλα

Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
(πλέγμα), άσφαλτος, χώματα,
πέτρες, αμμοχάλικα
3,02
Απόβλητα εκσκαφών & ογκόλιθοι /
Μπάζα
εκσκαφών
(υλικά
βυθοκόρησης) & ογκόλιθοι

(*)17 05 04
(*)17 05 06

3
Απόβλητα
κατεδαφίσεων
(Καθαρά)

17 01 01 / 17
03 02 /17 04
05 / 17 05 04
/17 05 06

17 09 04

17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 01 07

7,54

Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα,
σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και
υψηλής
μηχανικής
αντοχής,
τούβλα, πλακίδια και κεραμικά.
Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα,
κεραμικά, ξύλο

17 09 04

17 01 01 / 17
04 05 / 17 05
04 / 17 05 06

Σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά,
ξύλο, γυαλί, χώμα, πλαστικό, γύψος

17 09 04

17 01 07 / 17
02 01 / 17 02
02 / 17 02 03
/ 17 08 02 / 12,89
17 05 04 / 17
05 06 / 17 04
02 / 17 04 05

Τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί,
μέταλλα, πλαστικό, χώμα, γύψος

17 09 04

17 01 02 /17
01 03 / 17
01 07 / 17 02
01, 17 02 02 29,55
/ 17 05 04,
17 08 02 / 17
06 04

17 05 04
17 03 02
17 01 01
17 01 07

Χώματα και πέτρες,
0,20

μείγματα ορεικτής ασφάλτου,
σκυρόδεμα, μείγμα σκυροδέματος,
τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών

17 04 01

Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

Αλουμίνιο

17 04 03

Μολυβδος

17 04 04

Ψευδάργυρος

17 04 05

0,40

Σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

Κασσίτερος

17 04 07

Ανάμεικτα μέταλλα

17 04 11

Καλώδια εκτός από εκείνα που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04
10
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* Ύστερα από σύμφωνη
*
γνώμη της Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η τιμή μπορεί να οριστεί σε
1,33€/tn
δ) Προστίθεται υποενότητα Α.7.4. «Συνεργασία φορέα ΣΣΕΔ με συλλέκτες – μεταφορείς ΑΕΚΚ» στην
ενότητα Α.7 «Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης» ως εξής:
Α.7.4
Α.7.4.1

Συνεργασία φορέα ΣΣΕΔ με συλλέκτες - μεταφορείς ΑΕΚΚ
Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με συλλέκτες - μεταφορείς ΑΕΚΚ, εφόσον:
α) αυτοί έχουν καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και διαθέτουν εν ισχύ
ασφαλιστήριο συμβόλαιο (παρ. 1β, άρθρου 85, ν.4685/2020)
β) τα χρησιμοποιούμενα οχήματα διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας και είναι
κατάλληλα εξοπλισμένα, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά / διάχυση των ΑΕΚΚ κα΄τα τη μεταφορά
τους (παρ. 6, άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010).

Α.7.4.2

Οι συλλέκτες – μεταφορείς οφείλουν να διαθέτουν κατά την μεταφορά των ΑΕΚΚ όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα που πιστοποιούν την προέλευση και το είδος των μεταφερόμενων ΑΕΚΚ και
να παρέχουν αντίγραφα αυτών στις μονάδες υποδοχής και στο ΣΣΕΔ.

ε) προστίθεται ενότητα Α.12 «Πρόσθετοι όροι» ως εξής:
Α.12 Πρόσθετοι Όροι
Α.12.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να
καταθέσει στον ΕΟΑΝ τροποποιημένες πρότυπες συμβάσεις συνεργάσιας με υπόχρεους
διαχειριστές ΑΕΚΚ, με συλλέκτες – μεταφορείς ΑΕΚΚ και με μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ώστε να
καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας.

Α.12.2

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να
καταθέσει στον ΕΟΑΝ αναθεωρημένη μελέτη για την εκτίμηση της σύνθεσης των διαχειριζόμενων
από το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ανά διαφορετική κατηγορία χρηματικών εισφορών, σε συνάφεια με τις
εκτιμήσεις της στοχοθεσίας του και με επαρκή αιτιολόγηση τυχόν διαφοροποιήσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμό 175.1/03-12-2020 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ:
ΨΥΜΙ46Ψ8ΟΖ-ΤΩΑ).
Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.

Νικόλαος Χιωτάκης
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