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(Ε.Ο.ΑΝ.)
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 11 -12-2014
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.2186

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 57η
Ημερομηνία: 29/09/2014
Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 5
Θέμα

5.1 «Παρουσίαση του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.» (δ.τ. «ΑΑΝΕΛ») για
επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) έχοντας υπόψη:
1) To N.2939/2001 (ΦΕΚ 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) To N.3854/2010 (ΦΕΚ 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) To N. 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) Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)»
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5) 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.
6) Την με αρ. πρωτ. οικ.2204/12.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ) Απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ
για την Έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
7) Την με αρ. πρωτ. 17/2014/17.03.2014 (α.π. ΕΟΑΝ 460/17.03.2014) αίτηση του ΣΣΕΔ
ΑΑΝΕΛ ΑΜΚΕ με την οποία διαβιβάσθηκε φάκελος για την επέκταση της γεωγραφικής
εμβέλειας του Συστήματος στις Π.Ε. Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς και Κέρκυρας.
8) Η με αριθ, πρωτ. 37/2014/26.05.2014 (α.π. ΕΟΑΝ 839/26.05.2014) κατάθεση
τροποποιημένου φακέλου επέκτασης του Συστήματος στις Π.Ε. Κέρκυρας και
Μεσσηνίας μετά από το υπ’ αριθ. 460/20.05.2014 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ.
9) Την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους έγκρισης στις 04.12.2014 (α.π. Ε.Ο.ΑΝ.
2142/05.12.2014).

Αποφασίζει
Την τροποποίηση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ.» με διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ. Α.Μ.Κ.Ε.» με επέκτασή του στις περιφερειακές
ενότητες Μεσσηνίας και Κερκύρας υπό τους ακόλουθους όρους:
1.

Το Σύστημα υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον τροποποιημένο /
συμπληρωματικό φάκελο για την έγκριση της γεωγραφικής επέκτασης του
συστήματος.

2.

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

3.

Η γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος μετά την επέκταση είναι οι Περιφερειακές
Ενότητας (πρώην Νομοί) Κερκύρας, Κυκλάδων, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 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).

4.

Μέσω του συστήματος μπορούν να διαχειρίζονται οι κωδικοί ΑΕΚΚ, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων.

5.

Το Σύστημα οφείλει να συνεργάζεται (νομική δέσμευση συνεργασίας) με
αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς και εγκαταστάσεις και να κοινοποιεί στον
ΕΟΑΝ προς ενημέρωση και έλεγχο όλες τις σχετικές νέες συμβάσεις, τις συμβάσεις
ανανέωσης συνεργασίας, τις καταγγελίες συμβάσεων και όσες έληξαν χωρίς
ανανέωση.
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6.

Το Σύστημα θα πρέπει να προσκομίσει όλες τις άδειες λειτουργίας των μονάδων
επεξεργασίας ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται, το αργότερο εντός ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

7.

Το Σύστημα οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
μονάδες όσο αφορά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες.

8.

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το Σύστημα δύνανται να
επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του Συστήματος και
των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.ΑΝ.

9.

Το σύστημα θα υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ετήσιες
εκθέσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητούνται από τον ΕΟΑΝ σχετικά με
την ανάπτυξη, λειτουργία και αποτελεσματικότητά του.

10. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι διαχειριστές
στο Σύστημα, θα αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η διάρκεια έγκρισης του ΣΣΕΔ «Α.Α.Ν.ΕΛ. Α.Μ.Κ.Ε.» είναι έξι έτη, αρχής γενομένης από
την 12η Δεκεμβρίου 2013, και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση
της προβλεπόμενης μελέτης, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.ΑΝ.
12. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης του συστήματος 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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Αγαπητίδης
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