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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ε.Ο.ΑΝ.)
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8647420, φαξ: 210-8665988
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 30-04-2018
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1381
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 114η
Ημερομηνία: 13/4/2018
Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 4
Θέμα 4°: « 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.
Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη :
1. 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».
2. 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».
3. 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.)
4. 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».
5. Η 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)»
6. 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.
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7. Η 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
8. 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.) με εμβέλεια
στους Ν. Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.
9. 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. στους Ν. Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης
και Χανίων και την τροποποίηση των εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του.
10. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 175/27-01-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την επέκταση της
γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε. στους Ν. Ροδόπης, Έβρου,
Καστοριάς και Λέσβου.
11. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2269/18-10-2017 υποβολή φακέλου για την επέκταση της
γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στους Ν. Φλώρινας, Αχαΐας και
Κεφαλληνίας
12. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2269/5-12-2017 επιστολή της υπηρεσίας για αποστολή
συμπληρωματικών στοιχείων επί του υποβληθέντος φακέλου από το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ
13. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 181/12-1-2018 επιστολή με την οποία υπεβλήθησαν
συμπληρωματικά στοιχεία και τροποποιημένος φάκελος για την επέκταση της γεωγραφικής
εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στους Ν. Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας.
14. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 334/31-1-2018 επιστολή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ με την οποία
δηλώνεται η συμμόρφωση του συστήματος με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4496/2017
15. Το γεγονός ότι η Αρχική Απόφαση Έγκρισής του ΣΕΔ λήγει στις 19-10-2018
16. Την με αριθ. πρωτ 55/27-2-2018 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 629/27-2-2018) επιστολή με την οποία
απεστάλησαν επικαιροποιημένα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 του
άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08-2010).
17. Την με ημ/νία 23-02-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ προς το ΔΣ αυτού, επί του 4ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης της 111ης Συνεδρίασης αυτού.
18. Τα με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 724/6-3-2018, 817/9-3-2018 με τα οποία το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ
απέστειλε επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία με σκοπό την κάλυψη των παρατηρήσεων και
συστάσεων της υπηρεσίας, που διατυπώθηκαν στην ως άνω εισήγηση.
19. Τον έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων συμπληρωματικών στοιχείων από την υπηρεσία
μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η πληρότητα και η επάρκεια τους
20. 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
Την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στους Νομούς Φλώρινας,
Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας, κατά τροποποίηση της απόφασης αρχικής έγκρισης με αρ. πρωτ.
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οικ. 1183/19-10-2012 όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με τις με αρ. πρωτ. οικ. ΕΟΑΝ 924/30-4-2015
και αρ. πρωτ. οικ. ΕΟΑΝ 175/27-1-2017 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ως προς τον όρο 1 της
ενότητας «Γενικά», τους όρους 4 και 5 της ενότητας «Γεωγραφική Εμβέλεια» και τον όρο 26 της
ενότητας «Διάρκεια ισχύος απόφασης», οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:
Γενικά
1.

Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει την απόφαση αρχικής έγκρισης του
ΣΣΕΔ με α. π. ΕΟΑΝ οικ. 1183/19-10-2012, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την α. π.
ΕΟΑΝ οικ. 175/27-1-2017 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ. Δεν ενέχει θέση ανανέωσης
της αρχικής έγκρισης και δεν απαλλάσσει το ΣΕΔ από την υποχρέωση υποβολής
αναθεωρημένου φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 4α
και 4β του Ν. 2939/2001 όπως προστέθηκαν με το Άρθρο 4 του Ν. 4496/2017 σε
συνδυασμό με το Άρθρο 23 του νόμου αυτού.

Γεωγραφική εμβέλεια
4. Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στους Νομούς Φλώρινας, Αχαΐας,
Λάρισας και Κεφαλληνίας.
5. Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκταση του είναι οι νομοί:
Έβρου, Δράμας, Ημαθίας, Χανίων, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας,
Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας, Λέσβου, Καστοριάς
και Κεφαλληνίας.
Διάρκεια ισχύος απόφασης
26. Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει την απόφαση αρχικής έγκρισης με
αρ. πρωτ. 1183/19-10-2012, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με τις με αρ. πρωτ. οικ.
924/30-4-2015 και αρ. πρωτ. οικ. 175/27-1-2017. Ισχύει δε έως την έγκριση του νέου
επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ στα πλαίσια συμμορφώσεως με τις
διατάξεις του Ν. 4496/2017 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 19-10-2018 (λήξη
διάρκειας αρχικής έγκρισης).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. οικ. 1183/19-10-2012 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΑΝ για
την αρχική έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με τις με αρ.
πρωτ. οικ. 924/30-4-2015 και αρ. πρωτ. οικ. 175/27-1-2017 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτρης Πολιτόπουλος
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