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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
(Ε.Ο.ΑΝ.) 

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

 
Αθήνα, 16-4-2019 

Αριθ. Πρωτ.: 146.4  
 Αρ. Πρ. οικ.: 1845/5-7-2019 

 
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.) 

 
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. 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.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τακτική Συνεδρίαση 146η / 16.4.2019 

 
Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 4  

 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 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ 
στις Π.Ε. Νάξου, Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Φλώρινας και Τρικάλων 
και γ) την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών (εισαγωγή νέας κατηγορίας). , σε 
συνέχεια συζήτησης από το ΔΣ 145/5.4.2019. 
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8. 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)»  
 

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» 

 
10. Τις υπ’ αριθ. 51515/26/11/2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 872/30.11.2015), 15033/22.3.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

178/01.04.2016 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 182/05.04.2016), 826/197/8.01.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 7/11.01.2018) 
και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/58467/8233/06.09.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 513/14.09.2018) αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί της συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

 
11. 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. 

 
12. Την με αρ. πρωτ. 717/07.12.2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την έγκριση του ΣΣΕΔ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 1949/05-11-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την έγκριση της 
επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε. στις Π.Ε. Δράμας, 
Ηρακλείου, Καβάλας και την τροποποίηση των εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του. 

14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 174/17-01-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την έγκριση της 
επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε. στους Νομούς Ροδόπης, 
Ξάνθης και Σερρών. 

15. Την με αρ .πρωτ. ΕΟΑΝ 1429/3-7-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την έγκριση της 
επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε. στο Νομό Έβρου. 

16. Την με α. π. ΕΟΑΝ 1752/14-8-2017 υποβολή φακέλου για την ανανέωση της Απόφασης 
αρχικής έγκρισης και την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ Α.Ε. 
στις Π.Ε. Καστοριάς, Λήμνου, Λέσβου και Σάμου. 

17. Το με α. π. ΕΟΑΝ 1752/1-11-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπηρεσίας για αποστολή 
συμπληρωματικών στοιχείων επί του εξεταζόμενου φακέλου  

18. Το με α. π. 189/14-11-2017 (α. π. ΕΟΑΝ 2647/14-11-2017) έγγραφο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ 

19. Το με α. π. ΕΟΑΝ 2787/1-12-1017 έγγραφο της υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί του 
αναθεωρημένου φακέλου 

20. Το με α. π. 192/11-12-2017 (α. π. ΕΟΑΝ 2927/12-12-2017) έγγραφο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ με 
συμπληρωματικά στοιχεία επί των ως άνω παρατηρήσεων. 

21. Την με αρ. πρωτ. 512/9-2-2018 υποβολή φακέλου για την επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ στην Π.Ε. Τρικάλων 

22. Το με αρ. πρωτ. 203/12-2-2018 έγγραφο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ ΑΕ (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 
535/13/2/2018) με το οποίο απεστάλησαν επικαιροποιημένα τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.1 τοθ Άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010 

23. Τα με αρ. πρωτ. 758/7-3-2018 1025/21-3-2018 έγγραφα του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ με τα οποία 
απεστάλησαν απέστειλε επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν των παρατηρήσεων της 
υπηρεσίας. 
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24. Την υπ’ αριθ. ΕΟΑΝ 1175/3-4-2018 κατάθεση τροποποιητικού φακέλου για την ανανέωση της 
απόφασης έγκρισης και την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΝΑΒΕ στις Π.Ε. 
Καστοριάς, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου και Τρικάλων 

25. Το από 3/7/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο της υπηρεσίας με το οποίο απεστάλησαν 
παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου 

26. Το με αρ. πρωτ. 2651/25-7-2018 έγγραφο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ με τα οποία απεστάλησαν 
επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία ως κατόπιν των παρατηρήσεων της υπηρεσίας. 

27. Την με αρ. πρωτ. 2957/30-8-2018 υποβολή φακέλου για την επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ στις Π.Ε. Λάρισας και Κυκλάδων 

28. Την με αρ. πρωτ. 3162/14-9-2018 υποβολή φακέλου για την επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ στην Π.Ε. Φλώρινας 

29. Το με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2651/1-10-2018 έγγραφο της υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί του 
αναθεωρημένου φακέλου 

30. Την υπ. αριθ. 3849/20-11-2018 υποβολή κατόπιν των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας νέου 
πλήρους φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής έγκρισης του ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ και την επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας στις Π.Ε. Νάξου, Καστοριάς, 
Λάρισας, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Φλώρινας και Τρικάλων  

31. Την με αρ. πρωτ. 3491/15-10-2018 και 3907/23-11-2018 υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων όσο αφορά τη συμμόρφωση του φορέα ΣΣΕΔ με τις απαιτήσεις του ν.4496/2017. 

32. Τον έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων συμπληρωματικών στοιχείων από την υπηρεσία 
μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η πληρότητα και η επάρκεια τους. 

33. Την με αρ. πρωτ. 927/27-3-2019 υποβολή αναθεωρημένου φακέλου Επιχειρησιακού Σχεδίου 
κατόπιν κατευθύνσεων που δόθηκαν από την υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση την 133.3/20-12-2018 Απόφαση του 
ΔΣ του ΕΟΑΝ κατά την οποία εξετάστηκε ο φάκελος άλλου ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.  

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

35. Την 145.5/5-4-2019 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ 

36. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1084/15-4-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου 
επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 
ΑΝΑΒΕ ΑΕ κατόπιν των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 

37. Την από 15-4-2019 νέα εισήγηση της Υπηρεσίας 

38. Το γεγονός ότι η Αρχική Απόφαση Έγκρισής του ΣΕΔ έληξε στις 7-12-2017 

39. Την από 21-6-2019 καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τον Φορέα ΑΝΑΒΕ στον ΕΟΑΝ 
 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α.  Τ ην κατά τ ις  μεταβατικές  δ ιατάξεις  της  παρ.  1  του άρθρου 23 του ν .  
4496/ 2017  έγκριση του αναθεωρημένου ε πιχειρησιακού σχεδί ου κατόπι ν  
της  δ ιαπίστωσης ότ ι  το  συλλογικό σύστημα εναλλακτικής  διαχείρ ισης  
(ΣΣΕΔ)  αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών  και  κατεδαφίσεων ( ΑΕΚΚ)  που 
οργανώνει  και  λε ιτουργεί  ο  φορέας ΣΣΕΔ με  την  επωνυμία « ΑΝΑΒΕ AE»  
συμμορφώνεται  με τ ις  απαιτήσεις  του ν .  2939/2001 όπως ισχύει  μετά την 
τροποποίησή του απ ό τον  Ν.  4496/2017,  

Β.  Τ ην ανανέωση της  υπ’  α.  π.  717/ 07.12 .2011 Απόφαση έγκρισης  του  
Συλλογικού  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρ ισης  (ΣΣΕΔ)  Αποβλήτων 
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Εκσκαφών Κατασκευ ών και  Κατεδαφίσεω ν που οργανώνει  και  λε ιτουργεί  
ο  φορέας ΣΣΕΔ με  την  επωνυμία « ΑΝΑΒΕ AE» ,  όπως αυτή ε ίχε  
τροποποιηθεί  με  τ ις  με  α.  π.  1949/5 -11 -2014,  174/ 17 -1 -2017  και  1429/3 -
7 -2017  αποφάσεις  του ΔΣ  του Ε . Ο.ΑΝ. ,  

Γ .  Τ ην επέκταση της  ήδη εγκεκριμένης  γεωγραφικής  εμβέλειας  του ΣΣΕΔ η 
οποία περιλαμβάνε ι  τ ις  Π. Ε  Δράμας,  Έβρου,  Ημαθίας,  Ηρακλείου,  
Θεσσαλονίκης,  Καβάλας Κιλκίς ,  Ξάνθης,  Πέλλας,  Πιερίας,  Ροδόπης,  
Σερρών,  Χαλκιδικής  στις  Π. Ε . ,  Νάξου,  Καστοριάς,  Λάρισας,  Λήμνου,  
Λέσβου,  Σάμου,  Φλώρινας  και  Τ ρικάλων.  

Δ.  Τ ην τροποποίηση των χρηματικών ε ισφορών (ε ισαγωγή νέας  κατηγορίας) .  
  
Οι ανωτέρω αποφάσεις  τελούν υπό τους  κάτωθι  όρους:  

1.  Ο φο ρέας  ΣΣΕΔ ο φείλε ι  να  δ ιασφαλ ίζε ι  συνεχώς  ό τ ι  η  συμμό ρφωσή το υ με 
τ ις  δ ιατ άξε ις  τ ου  ν .  29 39 /0 1 όπως τροποποιήθηκε  με  το  ν .  4496/17 θα ε ίναι  
συνεχόμενη και  θα δ ιαρκεί  καθό λη τη δ ιάρκεια  της  νόμ ιμης λε ιτο υργίας  το υ 
έχο ντ ας  προ ς το ύτ ο ανά πάσα στ ιγμ ή διαθέσιμ α στα γραφεία  το υ το  σύνο λο 
των δ ικαιολο γητ ικών πο υ απο δεικνύο υν τη συμμό ρφωσή το υ αυτή.  

2 .   Ο  φο ρέας  ΣΣΕΔ υπο χρεο ύται  να  υλ οπο ιήσει  το  αναθεωρημένο 
επιχε ιρησιακό  το υ σχέδιο ,  το  ο πο ίο  εγκρίνεται  με  την  παρούσα,  στο  βαθμό  
πο υ δεν έρχετ αι  σε αντ ίθεση με την  παρο ύσα.  Η μη τήρηση δε αυτού 
επισύρει  πλ ην  τ ων άλ λ ων τ ις  δ ιο ικητ ικές  κυρώσεις  το υ  άρθρο υ 20 α  παρ.  5  
του  ν .  2939/ 01  ό πως αυτό ς  έχε ι  τρο πο πο ιηθεί  και  ισχύει .  

3 .  Οι  χρημ ατ ικές  ε ισφο ρές  των υπό χρεων διαχε ιρ ιστών προ ς το  ΣΣΕΔ 
διαμ ο ρφώνο ντ αι  ως εξ ής :   

 

Κατηγορίες ΑΕΚΚ 
Αντιστοίχιση με 

κωδικούς 
ΕΚΑ 

Ανάλυση με 
κωδικούς ΕΚΑ 

Εισφορά Υπόχρεου 
(€/tn) 

Υλικά Εκσκαφών Καθαρά 
Γαιώδη 17 05 04  1,20 

Υλικά εκσκαφών αμμοχαλικώδη 17 05 04  2,30 

Υλικά Γενικών Εκσκαφών 17 05 04  4,10 

Υλικά Κατεδαφίσεων (καθαρά) 
Σκυρόδεμα 17 01 01  2,50 

Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς 
πολλά πρόσμικτα υλικά 17 01 07  8,90 

Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά 
πρόσμικτα υλικά 17 09 04 

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

04, 17 08 02 

11,80 

Μικτά Υλικά Κατεδαφίσεων 17 09 04  16,00 

Υλικά Ανακαινίσεων 17 09 04 
17 01 07, 17 02 01, 

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

25,00 
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17 06 04, 17 08 
02, 17 09 04 

Υλικά απόξεσης ασφάλτου 17 03 02  0,00 

Υλικά καθαίρεσης ασφάλτου 17 03 02  1,60 

Μάρμαρα 01 04 13  5,00 

Μέταλλα 17 04 07 
17 04 02, 17 04 03, 

17 04 05, 17 04 
06, 17 04 07 

0,00 

 

4.  Στ ις  ανωτέρω χρημ ατικές  ε ισφορές δεν  περιλ αμβάνεται  ο  ΦΠΑ και  τα  
έξ ο δα μετ αφο ράς  των ΑΕΚΚ  από το ν  χώρο  παραγωγής  τους  στην  
εγκατ άστ αση διαχε ίρ ισής  το υς .  

5 .  Οι  χρηματ ικές  ε ισφο ρές  των υπό χρεων διαχε ιρ ιστών προ ς  το  ΣΣΕΔ δύναται  
να  επανακαθο ρίζο ντ αι  κατ ά την  κρ ίση το υ  ΕΟΑΝ μ ε βάση τα  πραγμ ατ ικά 
στο ιχε ία λ ε ιτ ουργίας τ ου  ΣΣΕΔ και  των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων.  

6 .  Το  ΣΣΕΔ ο φείλ ε ι  να  δ ίνε ι  στο υς συνεργαζό μενο υς δ ιαχε ιρ ιστ ές  ΑΕΚΚ  
βεβαίωση παραλ αβής γ ια  τ α  ΑΕΚΚ  που παραδίνο υν ο ι  συνεργαζόμ ενες  μ ε 
αυτό  εγκατ αστ άσεις .  

7 .  Τα πρό τυπα σύμβασης  μ ε το υς  υπό χρεους  δ ιαχε ιρ ιστές  ΑΕΚΚ  και  τ ις   
μ ο νάδες  επεξεργασίας  ΑΕΚΚ  απο τελο ύν αναπό σπαστο  τμ ήμ α του  
επιχε ιρησιακο ύ σχεδίο υ  τ ου  ΣΣΕΔ και  ο ι  ισχύο υσες  κάθε  φορά εκδό σεις  
τους  θα υπο βάλ λο ντ αι  στο ν  Ελλ ηνικό Οργανισμ ό  προ ς  εξ έταση και  
έγκριση.   

8 .  Ο φο ρέας ΣΣΕΔ υπο χρεο ύτ αι  να  ενημερώνει  τ ο ν  Ελλ ηνικό Οργανισμ ό 
Ανακύκλωσης  ο πο τεδήπο τ ε δ ιαπιστώσει  παραβάσεις  της  κε ίμενης  
νο μο θεσίας  γ ια  τ ην  εναλ λακτ ική δ ιαχε ίρ ιση ΑΕΚΚ  και  ε ίναι  υποχρεωμένο ς 
να  υποβο ηθάει  το ν  ΕΟΑΝ στη δ ιερεύνηση σχετ ικών καταγγελ ιών.   

9 .  Το  ΣΣΕΔ κο ινοπο ιε ί  στ ο ν  ΕΟΑΝ προς  ενημέρωση και  έλ εγχο  ό λες  τ ις  νέες  
και  τ ρο πο πο ιημ ένες  συμβάσεις  συνεργασίας  πο υ συνάπτει  με  
εγκατ αστ άσεις  δ ιαχε ίρ ισης  ΑΕΚΚ  εντός  μ ηνό ς  από την  υπο γραφή τους  αλλ ά 
και  τ ις  κατ αγγελ ίες  συμβάσεων και  ό σες  έλ ηξ αν  χωρίς  ανανέωση αλ λ ά και  
τυχό ν ανάκλ ηση αδειών και  εγκρίσεων από  τ ις  αρμό διες  αρχές .  

10 .   Η  παρο ύσα από φαση ισχύει  γ ια  6  έτ η  από  την  ημ ερομ ηνία  ανάρτησής  της  
στο δ ιαδικτυακό  τό πο  Δ ΙΑΥΓΕ ΙΑ.   

11 .   Η  παρο ύσα από φαση δύναται  να  τρο πο πο ιηθεί  και  πριν  τη  λ ήξ η της  στ ις  
περιπτ ώσεις  πο υ:  

Α. ο φορέας ΣΣΕΔ αιτηθεί τροποποίηση 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. 
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Δ. σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται σκόπιμο από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Ανακύκλωσης. 

12.  Η  παρο ύσα από φαση εξ ακολ ουθεί  να  ισχύει  και  μετά τη  λ ήξ η της  μ έχρι  
την  έκδο ση από φασης  ανανέωσης  έγκρισης  λ ε ιτουργίας το υ  ΣΣΕΔ εφό σο ν ο  
φο ρέας  ΣΣΕΔ αιτ ηθεί  τ ην  περαιτέρω ανανέωση της  έγκρισης  το υ ΣΣΕΔ 
τουλ άχιστ ο ν  τ ρε ις  μ ήνες  πριν  τη  λ ήξ η τ ης  σύμ φωνα με  τ ην  υπουργική 
από φαση 116570/09 ΦΕΚ 769  τεύχο ς  Β  ή  σύμ φωνα μ ε τη  νο μο θεσία  πο υ 
θα ισχύει  κάθε  φορά υποβάλλ ο ντας  προ ς  το ύτο  τα  εκάστοτε  απαιτο ύμ ενα 
δικαιο λο γητ ικά.   

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ. 
 
 

Πολιτόπουλος Δημήτριος 
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