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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
(Ε.Ο.ΑΝ.) 

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

 
Αθήνα, 15-3-2019 

Αριθ. Πρωτ.: 138.3   
 
 

 

 

Α 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν. 

4496/2017 ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 

 

 

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

1. Τον 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. Τον 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. Τον 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». 

 
4. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13.7.2010), «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. Τον 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.) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τακτική Συνεδρίαση 138η  

Ημερομηνία: 6/2/2019 
Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 3 

Απόφαση για α) την έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, 
και β) την ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Κ.Κ.) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, 
Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου και χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση 
ανενεργών λατομείων. 
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6. Τον 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. Τον 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». 

 
8. Τον 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). 

 
9. 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.» 

 
10. 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)»  

 
11. 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» 

 
12. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 729/7.12.2018), απόφαση του Υπουργού 

και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ενέργειας περί της συγκρότησης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

 
13. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των ΣΣΕΔ 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. 

 
14. Την Απόφαση 72.5.1/18-4 2016 του ΔΣ του ΕΟΑΝ σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ για την ανάληψη της υποχρέωσης αποκατάστασης 
ανενεργών λατομικών χώρων 

 
15. 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.) 
 

16. 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. 

 
17. 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. 
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18. 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 
 

19. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1381/30-04-2018 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. Αχαΐας,  Κεφαλληνίας, 
Λάρισας και Φλώρινας. 

 
20. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1580/8-5-2018 υποβολή φακέλου για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στους Ν. Ιωαννίνων και Λασιθίου  
 

21. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2112/18-6-2018 υποβολή συμπληρωματικού φακέλου για την 
επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. στο Ν. Χίου 

 
22. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2537/17-7-2018 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου 

επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 
ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ 

 
23. Το με αριθ. πρωτ. 2112/8-10-2018 έγγραφο του ΕΟΑΝ με θέμα «Παρατηρήσεις επί του 

φακέλου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ» 
 

24. Τα με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3566/23-10-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 
ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4Α του 
νόμου 2939/2001 όπως ισχύει 

 
25. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3651/31-10-2018 υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

 
26. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3703/6-11-2018 υποβολή τροποποιημένου φακέλου Ε.Σ.  του ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ ΑΝ. Α. ΚΕ. Μ. κατόπιν των σχετικών παρατηρήσεων που διατυπωθήκαν από τον ΕΟΑΝ.  
 

27. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3831/19-11-2018 υποβολή αναθεωρημένου φακέλου του ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. με την προσθήκη αιτήματος για επέκταση σε επιπλέον τέσσερις (4) Π.Ε. και 
συγκεκριμένα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ζακύνθου, της Κοζάνης και της Φωκίδας. 

 
28. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 4096/6-12-2018 υποβολή συμπληρωματικού φακέλου του ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ.  για την χορήγηση τεχνικής επάρκειας αποκατάστασης λατομείων  
 

29. Την από 17-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας για α) την έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 
23 του ν. 4496/2017, β) την ανανέωση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Κ.Κ.) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου και 
χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση λατομικών χώρων» 

 
30. Την 133.3/20-12-2018  Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, περί αναβολής λήψης απόφασης, επί της 

ανωτέρω εισήγησης με τις αναφερόμενες σε αυτή παρατηρήσεις. 
 

ΑΔΑ: ΨΨ5446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ



 4

31. Την με αριθ. πρωτ. 287/25-1-2019 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αναθεωρημένου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό (30).  

 
32. Την από 4-2-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
33. Την από 21-3-2019 καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τον Φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ.  στον ΕΟΑΝ. 
 

Αποφασίζει 

Α. Την κατά τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, έγκριση του 
αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου, κατόπιν της διαπίστωσης ότι το Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων που 
οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΕΜ AE» συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, 

Β. Την ανανέωση της υπ’ αρ. 1183/19.10.2012 Απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων που 
οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΕΜ AE», όπως αυτή είχε 
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 924/30-04-2015, 175/27-01-2017 και 1381/30.4.2018 
αποφάσεις του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. 

Γ. Την επέκταση της ήδη εγκεκριμένης γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ η οποία περιλαμβάνει τις 
Π.Ε. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, 
Λάρισας, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων και 
επιπλέον στις νέες Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, 
Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου. 

Δ. Την χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις τελούν υπό τους κάτωθι όρους: 

1. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς ότι η συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν. 
2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017, θα είναι συνεχόμενη και θα διαρκεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νόμιμης λειτουργίας του, έχοντας προς τούτο ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμα στα γραφεία του το σύνολο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωσή του αυτή. 

2. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υλοποιήσει το αναθεωρημένο επιχειρησιακό του σχέδιο 
(σχετικό 31), στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα. Το αναθεωρημένο 
επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με την παρούσα , η μη τήρηση δε αυτού, επισύρει πλην των 
άλλων, τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 20Α, παρ5 του Ν.2939/2001, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί. 

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

Κατηγορίες ΑΕΚΚ 

Αντιστοίχιση 
με 

κωδικούς 
ΕΚΑ 

Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ 
Εισφορά Υπόχρεου 

(€/tn) 

Απόβλητα καθαίρεσης 
(μεμονωμένα ρεύματα 

17 04 01 
17 04 02 

 Δωρεάν 
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υλικών) 17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 

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

 1,33 

Απόβλητα καθαίρεσης (μικτά 
ρεύματα αποβλήτων) 

17 05 04* 

17 05 06*  

3,02 

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

17 05 04, 17 05 06 

Απόβλητα κατεδάφισης 
(καθαρά) 

17 01 02 
17 01 03 
17 02 01 

 

7,54 
17 09 04 

17 01 07 

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 

            * Για ποσότητες μεγαλύτερες των 10.000 τόνων η τιμή μετά από σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας ορίζεται στο 1,33 

4. Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των 
ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους. 

5. Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ δύνανται να 
επανακαθορίζονται κατά την κρίση του Ε.Ο.ΑΝ., με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας 
του ΣΣΕΔ και των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων. 

6. Το ΣΣΕΔ οφείλει να δίνει στους συνεργαζόμενους διαχειριστές ΑΕΚΚ Βεβαίωση Παραλαβής   για 
τα ΑΕΚΚ που παραδίδουν στις συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις. 

7. Τα πρότυπα σύμβασης με τους υπόχρεους διαχειριστές ΑΕΚΚ και μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ και οι ισχύουσες κάθε 
φορά εκδόσεις τους θα υποβάλλονται στον ΕΟΑΝ προς εξέταση και έγκριση. 

8. Ειδικότερα η χορηγούμενη επάρκεια για την αποκατάσταση των ανενεργών λατομικών χώρων 
τελεί υπό τους εξής όρους : 

I. Το ΣΣΕΔ δύναται να προβαίνει σε αποκατάσταση ανενεργών λατομείων που 
ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α> και στα Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τους όρους 
των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 3040/2011, όπως αντικαταστάθηκαν 
από το άρθρο 51 παρ.11 του Ν.4280/2014 και εκάστοτε ισχύουν. 

II. Οι δαπάνες των μελετών και των εργασιών αποκατάστασης καθώς και της 
επίβλεψης της αποκατάστασης βαρύνουν το ΣΣΕΔ ΑΕΕΚ. 
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III. Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΑΝ για την 
ανάληψη της υποχρέωσης αποκατάστασης κάθε συγκεκριμένου λατομικού 
χώρου και στην συνέχεια να προσκομίζει: 

α. Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης 

β. Αναλυτικό τρόπο ελέγχου της αποκατάστασης του χώρου και 

γ. Ετήσια ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία για την πρόοδο της 
αποκατάστασης 

IV. Στην περίπτωση που στα διοικητικά όρια του νομού στον οποίο υπάρχει το 
ανενεργό λατομείο λειτουργούν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα συστήματα, 
τα οποία ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου λατομικού 
χώρου, το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ θα συμπράττει με τα λοιπά ενδιαφερόμενα εγκεκριμένα  
συστήματα για τον σκοπό αυτόν. 

9. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει παραβάσεις 
της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, και είναι υποχρεωμένος να 
υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών. 

10. 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. 

11. Η παρούσα απόφαση ισχύει για έξι (6) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο 
διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

12. Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί και πριν τη λήξη της στις περιπτώσεις που:  

α) ο φορέας ΣΣΕΔ αιτηθεί τροποποίησης στη βάση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης,  

β) στην περίπτωση τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας που επιφέρει αλλαγές 
στους τιθέμενους όρους   

γ) διαπιστωθεί από τον ΕΟΑΝ, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ή μετά από έλεγχο, 
ότι δεν συντρέχουν ορισμένοι όροι έγκρισης οι οποίοι όμως επιδέχονται τροποποίησης  

δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται σκόπιμο από τον ΕΟΑΝ 

13. 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 την  περαιτέρω 
ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της σύμφωνα με 
την ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’) ή σύμφωνα με την νομοθεσία που θα ισχύει κάθε φορά, 
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ. 

 
 

Δημήτρης Πολιτόπουλος 
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