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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
(Ε.Ο.ΑΝ.) 

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8647420, φαξ: 210-8665988 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Αθήνα, 27-01-2017 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. έχοντας υπόψη: 

- Το Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού  Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».  

- Το 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». 

- Το 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.) 

- Το Π.Δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και Κανονισμός 

Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού » (Α΄154) 

- Το Π.Δ. 170/2008 «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων ((Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)» (Α΄228) 

- 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.» 

- Το άρθρο 3 της ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-9-2015): «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

41624/2057/2010 ΚΥΑ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «…» και άλλες 

συναφείς διατάξεις» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τακτική Συνεδρίαση 79η  
Ημερομηνία: 24/10/2016 

Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 4 
Θέμα 5°: «  Παρουσίαση φακέλου και λήψη απόφασης 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.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», που αφορά 

στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Ν. 

Ροδόπης,  Έβρου, Καστοριάς και Λέσβου»                     
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- Τις υπ’ αριθ. 51515/26/11/2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 872/30.11.2015) και 15033/22.3.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

178/01.04.2016 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 182/05.04.2016) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)». 

- 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)»  

- Το άρθρο 40 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Β) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 

- Το άρθρο 51 του Ν. 4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/08.08.2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

- 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. 

- 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 

- Την με αρ. πρωτ. 1183/19.10.2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την Έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε.) 

- Την με αρ. πρωτ. οικ. 924/30-04-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε. στις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και 

Χανίων και την τροποποίηση των εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του. 

- Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 957/19-04-2016 υποβολή φακέλου για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε. στην Π.Ε. Ροδόπης. 

- Την με α.π. ΕΟΑΝ 1205/24-5-2016 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε. στην ΠΕ Έβρου. 

- Την με α.π. ΕΟΑΝ 2079/22-09-2016 υποβολή αναθεωρημένου φακέλου για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στις Π.Ε. Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς και 

Λέσβου και η με α.π. ΕΟΑΝ 2079/17-10-2016 επιστολή του ΕΟΑΝ για αποστολή διευκρινίσεων 

επί του υποβαλλόμενου φακέλου.  

- Την με α.π. ΕΟΑΝ 2261/20-10-2016 υποβολή νέου αναθεωρημένου φακέλου για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στις Π.Ε. Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς και  Λέσβου. 

- Την με ημ/νία 20-10-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ προς το ΔΣ αυτού, επί του 4ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης της 79ης Συνεδρίασης αυτού. 

- Τα με α.π. ΕΟΑΝ 82/17-1-2017 και 140/23-1-2017 έγγραφα του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με τα οποία 

απαντήθηκαν ικανοποιητικά οι παρατηρήσεις και αποστάλθηκαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.  

- Επιβεβαιώθηκε η κατάθεση του ανταποδοτικού τέλους υπέρ του ΕΟΑΝ η οποία έγινε στις 16-01-2017. 

Αποφασίζει 

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.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.»,, που αφορά στην 

επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ, με τους ακόλουθους όρους: 
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Γενικά  

1. Η παρούσα απόφαση συμπληρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αρχικής έγκρισης του ΣΣΕΔ, 

με α. π. ΕΟΑΝ οικ.1183/19-10-2012, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την με α.π. οικ. 924/30-

04-2015 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ.  

2. 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. 

3. 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.   

Γεωγραφική Εμβέλεια 

4. Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.): Ροδόπης, 

Έβρου, Καστοριάς και Λέσβου. 

5. Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκταση του είναι οι Π.Ε.: Δράμας, 

Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, 

Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής και Χανίων.  

6. 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.    

7. 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). 

Διαχειριζόμενα ΑΕΚΚ 

8. Μέσω του ΣΣΕΔ μπορούν να υπόκεινται σε διαχείριση μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ με κωδικούς ΕΚΑ οι 

οποίοι περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων. 

Χρηματικές εισφορές Υπόχρεων Διαχειριστών 

9. Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως εξής: 

Κατηγορίες ΑΕΚΚ 
Αντιστοίχιση με 
κωδικούς ΕΚΑ 

Ενδεικτική ανάλυση με 
κωδικούς ΕΚΑ / Επεξηγήσεις 

Εισφορά Υπόχρεου 
(€/tn) 

Μεμονωμένα ρεύματα 
αποβλήτων 

17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 

 Δωρεάν 

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

 1,33 
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Απόβλητα εκσκαφών 
17 05 04 

17 05 06 

 3,02 

Ποσότητα >10.000 tn και 
έγγραφη σύμφωνη γνώμη της 
μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

1,33 

Απόβλητα καθαίρεσης (μικτά 
ρεύματα αποβλήτων) 

17 09 04 
17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 
17 05 04, 17 05 06 3,02 

Απόβλητα κατεδάφισης 
(καθαρά) 

17 01 02 
17 01 03 
17 02 01 

 

7,54 

17 09 04 
17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 
17 05 04, 17 05 06 

Απόβλητα κατεδάφισης – 
αποκατάστασης (με πολλές 
προσμίξεις) 

17 09 04 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 
17 08 02 

12,89 

Απόβλητα ανακαίνισης 17 09 04 
17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 
17 02 02, 17 02 03, 17 08 02 29,55 

10. Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των 

ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους. 

11. 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. 

Συνεργασία ΣΣΕΔ με Υπόχρεους Διαχειριστές ΑΕΚΚ 

12. Το ΣΣΕΔ οφείλει να δίνει στους συνεργαζόμενους διαχειριστές ΑΕΚΚ Βεβαίωση Παραλαβής για 

τα ΑΕΚΚ που παραδίδουν στις συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις. 

13. 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 ΣΣΕΔ με Εγκαταστάσεις  

14. 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.   

15. 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. 

16. 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. 
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Αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων 

17. Το ΣΣΕΔ δεν έχει αιτηθεί στον ΕΟΑΝ την επέκταση της έγκρισής του σε ότι αφορά στην 

αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων. 

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.  

Υποβολή στοιχείων προς ΕΟΑΝ 

20. 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.  

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

Εκπλήρωση χρηματικών υποχρεώσεων προς ΕΟΑΝ 

24. 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  

25. 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  

26. Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και αντικαθιστά την απόφαση αρχικής έγκρισης του ΣΣΕΔ, με 

αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ οικ.1183/19-10-2012, και ως εκ τούτου ισχύει έως τη λήξη της αρχικής 

έγκρισης του ΣΣΕΔ ήτοι στις 19-10-2018. 
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27. 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. 

28. Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση 

απόφασης ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ, εφόσον το ΣΣΕΔ αιτηθεί εγκαίρως 

την ανανέωση της λειτουργίας του, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της, υποβάλλοντας 

προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
Δημήτρης Πολιτόπουλος 
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