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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 171η /16.07.2020
ΘΕΜΑ 2: «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής

Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που οργανώνει και
λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» σχετικά με: α) την υπέρβαση του ορίου της
υποχρέωσης της παρ. 13 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το διοικητικό
κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, β) την υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 14
του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, γ)
την συμμόρφωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017,δ) την ανανέωση της έγκρισης
οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με
τις διατάξεις του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α’/8.11.2017), «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».
2.
Το 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.
3.
Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13.2.2012), «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», όπως
ισχύει και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).
4.
Τη με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018 (ΦΕΚ 5459/Β/2018) ΚΥΑ, Τροποποίηση της H.Π.
23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ ’’σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184).
5.
Την Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) ΚΥΑ «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»
6.
Την με αριθμό 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) ΥΑ «Κανονισμός για τη διαδικασία
ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και
άλλων προϊόντων».

1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΑΔΑ: Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 2108647420,email:info@eoan.gr
7.
Την με αριθμό 181504/2016 (ΦΕΚ 2454 Β’/9.8.2016) ΥΑ με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και
σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)- Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής
των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8.
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»
9.
Το ν.4685/2020 ( ΦΕΚ Α' 92/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», άρθρο 85
10.
Την με αριθμό 39200/2015 (ΦΕΚ 2057 Β’/18.9.2015) ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές …» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
11.
Την με αριθμό 41624/2057/E103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
12.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/699 (18-04-2017) «για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για
τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην
αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος»
13.
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07.12.2018) απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./04.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 (ΦΕΚ
1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./04.05.2020) αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14.
Την υπ΄ αριθ. οικ. 116764 (ΦΕΚ 317 Β’/20.2.2009) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «’Έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης φωτιστικών
ειδών και λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»»
15.
Την υπ’ αριθ. οικ 623/11.6.2012 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της τροποποίησης του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φωτιστικών
ειδών και λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» ως προς τις κατηγορίες που θα διαχειρίζεται (ΑΔΑ:
Β4ΛΞ46Ψ8ΟΖ-ΠΓΕ)
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16.
Την υπ’ αρίθ. οικ. 279/26.2.2013 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της τροποποίησης του
φακέλου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» ως προς τη χρηματική
εισφορά για τα φωτιστικά (πολύφωτα) (ΑΔΑ: ΒΛΛ046ΨΟΖ-ΝΜΚ)
17.
Την υπ’ αρίθ. οικ. 1318/23.6.2017 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της τροποποίησης των
χρηματικών εισφορών ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» (ΑΔΑ: ΩΡΨΛ46ΨΟΖ-ΞΤΑ)
18.
Την από 29-9-2014 «Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με δ.τ. DELOITTE η οποία
αφορά το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» για τα έτη 2011 και 2012
19.
Την έκθεση αποτελεσμάτων του Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου για τα έτη 2013, 2014 και
2015 στο ΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, η οποία υποβλήθηκε με το ΥΣ 16/20-2-2017 στο ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. από την
Ομάδα Διενέργειας Ελέγχου, που συστάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1526/26.2.2016 απόφαση του
Προέδρου του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ.
20.
Τα υπ’ αρ. πρωτ. 2418/27.10.2017 αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» για ανανέωση της
έγκρισης του φορέα, με επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο
21.
Την 39869/30.05.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί επιβολής προστίμου στην εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης
ανανέωσης έγκρισής, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη συζήτηση του θέματος 5 της
ημερήσιας διάταξης της 69ης/22.2.16 συνεδρίασής του και την καταβολή του προστίμου στη ΔΟΥ ΦΑΕ
Αθηνών, σύμφωνα με το 16228/14-06-2016 διπλότυπο είσπραξης, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ε.Ο.ΑΝ.
22.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 1587/8.5.2018 αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ προς έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου
και επέκταση της δραστηριότητας διαχείρισης όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ, προς ανανέωση της έγκρισης
του φορέα ΣΣΕΔ για το διάστημα 2019-2024 και προς αποδοχή και έγκριση των προσαρμογών και
τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4496/2017.
23.
Τα υπ’ αρ. πρωτ. 1845/29.5.2018 αίτημα έγκρισης σχεδίου απομείωσης του ειδικού αποθεματικού
του φορέα ΣΣΕΔ για το διάστημα 2018-2023 και 1846/29-5-2018 αίτημα έγκρισης – ανοχής υπέρβασης του
διοικητικού κόστους λειτουργίας του φορέα ΣΕΔ για το έτος 2018
24.
Τα υπ’ αρ. πρωτ. 1587/9.7.2018 και 2587/2.8.2018 έγγραφα του Ε.Ο.ΑΝ. και τα υπ’ αρ. πρωτ.
2587/20.7.2018 έγγραφο του φορέα ΣΣΕΔ
25.
Τα υπ’ αρ. πρωτ. 3837/19-11-2018, 4105/07-12-2018, 4293/28-12-2018 και 572/21-02-2019
έγγραφα του φορέα ΣΣΕΔ καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 811/14-3-2019 αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ προς έγκριση
του επιχειρησιακού σχεδίου και επέκταση της δραστηριότητας διαχείρισης όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ,
προς ανανέωση της έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ για το διάστημα 2019-2024 και προς αποδοχή και έγκριση
των προσαρμογών και τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4496/2017
26.
Τη υπ’ αρ. πρωτ. 812/14.3.2019 υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και
Μελετών του ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE»
27.
Την εισήγηση της υπηρεσίας κατά την 142 η/14.3.2019 συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά
με α) τη μετάβαση στον ανοιχτό κατάλογο ΗΗΕ, β) τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων ΗΗΕ και γ)
λοιπούς όρους στις πρότυπες συμβάσεις προσχώρησης των παραγωγών ΗΗΕ στους φορείς ΣΣΕΔ για τα
ΑΗΗΕ
28.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 1547/6.6.2019 έγγραφο του φορέα ΣΣΕΔ με απαντήσεις στις από 17.5.2019
παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες στάλθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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29.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 2587/21.10.2019 αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» για ανανέωση της
έγκρισης του φορέα, με επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.
30.
Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2587/20.12.2019 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ., με παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος
επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου.
31.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 631/16.01.2020 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 136/16-01-2020) αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» για ανανέωση της έγκρισης του, με επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.
32.
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/7-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο: «
Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» σχετικά με: α) την υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 13 του άρθρου 4 Α
του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, β) την
υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 14 του άρθρου 4 Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που
αφορά το ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, γ) την έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4496/2017, δ) την ανανέωση και τροποποίηση της έγκρισης ως προς το πεδίο εφαρμογής»
33.
Την υπ΄ αρ. 163.1/14-02-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με την οποία ζητήθηκε η
συμπλήρωση/αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η επανυποβολή του μέχρι 03-04-2020,
λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και των μελών του ΔΣ.
34.
Τη με αρ. πρωτ. 1071/03-04-2020 υποβολή του τελικού αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου
(Ε΄υποβολή) του φορέα ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.
35.
Τη με αρ. πρωτ. 1304/30-04-2020 υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του φορέα ΣΣΕΔ
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για το έτος 2019
36.
Τη με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 2168/25-06-2020 υποβολή της επικαιροποιημένης ετήσιας απολογιστικής
έκθεσης του φορέα ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για το έτος 2019
37.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 2343/6-07-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα ΣΣΕΔ με απαντήσεις στο υπ΄αρ.
πρωτ. 2282/2-07-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ε.Ο.ΑΝ..
38.
Την υπ΄αριθ. πρωτ. 2486/13-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης
«Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» σχετικά με: α) την υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 13 του άρθρου 4Α
του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, β) την
υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που
αφορά το ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, γ) την συμμόρφωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4496/2017, δ) την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ».
39.
Τη με αριθμό πρωτ. 2610/20.07.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Πληροφορικής της κατάθεσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ του ΕΟΑΝ συνολικού ποσού
44.640 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από το ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE που αφορά την ανανέωση
έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ ΑΕ, σύμφωνα με τη παρ. 9, του άρθρ. 4Β, του ν. 2939/2001 όπως
ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α. Την έγκριση του αιτήματος του φορέα ΣΣΕΔ για υπέρβαση του ποσοστού του ειδικού αποθεματικού του
άρθρου 5 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) από το όριο του 35% που ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 4Α
του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, για τα πρώτα δύο έτη ισχύος της απόφασης ανανέωσης της έγκρισης του
ΣΣΕΔ.
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Β. Την έγκριση του αιτήματος του φορέα ΣΣΕΔ για υπέρβαση του διοικητικού κόστους λειτουργίας του,
κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, για τα πρώτα τρία έτη ισχύος της
απόφασης ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ.

Γ. Τη συμμόρφωση κατά το άρθρο 23, του νόμου 4496/2017 και την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης
και λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, υπό τον φορέα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE με τους ακόλουθους όρους:

Α. ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Α.1 ΓΕΝΙΚΆ
Α.1.1 Με την παρούσα απόφαση ανανεώνεται η έγκριση λειτουργίας του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., η οποία είχε αρχικά εγκριθεί από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ το 2009 (ΥΑ 116764, ΦΕΚ 317Β/20-2-2009) για τη διαχείριση φωτιστικών και
λαμπτήρων (κατηγορία 5 του Παρ. ΙΑ του ΠΔ 117/2004).
Α.1.2 Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον αναθεωρημένο φάκελο του
επιχειρησιακού του σχεδίου (σχετικό 32), στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Α.2 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ
Α.2.1 Μέσω του ΣΣΕΔ θα γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 23615/2014 (1184 Β’).
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) κατατάσσεται στις κατηγορίες του
παραρτήματος ΙΙΙ της ανωτέρω ΚΥΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1

Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας

2

Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των
100 cm2

3

Λαμπτήρες

4

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:
Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και
εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια
και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός
παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων.
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις
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κατηγορίες 1 έως 3.

5

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από
50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής:
Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός
αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές
αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων.
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις
κατηγορίες 1 έως 3 και 6.

6

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm).

Α.3 ΦΟΡΈΑΣ ΣΣΕΔ – ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
Ν.2939/2001,ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΎΕΙ
Α.3.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Α
του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.3.2 Απαγορεύεται η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους του, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.3.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται ή τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
από τη νομοθεσία με βάση τη νομική του μορφή, και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η
απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον
ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Α.3.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελεί ο ίδιος εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να
διαθέτει σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 7 του
άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Α.3.5 Μέτοχοι του φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά οι παραγωγοί ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι μετοχές του ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Α.3.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια
δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική του σύνθεση και να προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4Γ του ν. 2939/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.3.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν συντρέχουν για τους μετόχους του τα
ασυμβίβαστα της παρ. 3 και τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001
ως ισχύει και να μεριμνά, όταν απαιτείται, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων
ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.3.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα
της παρ. 5 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει και να προβαίνει, όταν
απαιτείται, στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 4Α του
νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.9 Ο φορέας ΣΣΕΔ εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου ο οποίος υποστηρίζεται από
τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του
φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ.
σύμφωνα με την περίπτωση ζ) της παρ. 6 του άρθρου 4Β του νόμου 2939/2001 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.3.10 Ο φορέας ΣΣΕΔ εξαιρείται από την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 4Α του
Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στο διοικητικό κόστος
λειτουργίας του, για τα πρώτα τρία έτη από τη έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
Α.3.11 Ο φορέας ΣΣΕΔ εξαιρείται από την υποχρέωση της παραγράφου 14 του άρθρου 4Α του
Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , που αφορά το κατά το άρθρο 5 του ν.
3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδικό αποθεματικό του φορέα ΣΣΕΔ, για τα δύο πρώτα έτη από την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Α.3.12 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εφαρμόζει Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και
Μελετών εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του
άρθρου 4Α του Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.13 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει:
α) τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
από τον τελικό χρήστη σε ειδικούς κάδους με κατάλληλη επισήμανση, προκειμένου:
- τα απόβλητα αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις
διαχείρισης αποβλήτων, και
- να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, η διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ως μεικτών αστικών αποβλήτων και έτσι τα εν λόγω απόβλητα να ανακυκλώνονται σε
υψηλό ποσοστό.
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β) την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία και ανάκτηση των
συλλεγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5Α της ΚΥΑ
23615/2014 (1184 Β’).
Α.3.14 Ο φορέας ΣΣΕΔ μεριμνά ώστε να έχει διαθέσιμο στην έδρα του το σύνολο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγγράφων και εν γένει στοιχείων που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωσή του και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προς συμμόρφωσή
του με τις απαιτήσεις του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.

Α.4 ΣΤΟΧΟΘΕΣΊΑ ΣΣΕΔ
Α.4.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ, οργανώνοντας τις εργασίες συλλογής ΑΗΗΕ όπως αυτές προσδιορίζονται
στην ενότητα Α.7.2 οφείλει κατ΄ελάχιστον να επιτύχει ανά έτος του κάτωθι στόχους
συλλογής ΑΗΗΕ:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Συλλογή (%)
65%
65%
65%
65%
65%
65%
Το ως άνω ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ προκύπτει ως ο λόγος του βάρους της συνολικής
ποσότητας ΑΗΗΕ που συλλέχθηκε μέσω του ΣΣΕΔ ένα δεδομένο έτος προς το μέσο ετήσιο
βάρος του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά από τους συμβεβλημένους με τον φορέα ΣΣΕΔ
παραγωγούς (ΡοΜ) κατά τα τρία προηγούμενα έτη.
Α.4.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει οργανώνοντας τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης όπως αυτές
προσδιορίζονται στην ενότητα Α.7.3, να επιτυγχάνει κάθε έτος ισχύος της παρούσας, τους
κάτωθι στόχους ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και στόχους
ανάκτησης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, για τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά και αποστέλλονται
για επεξεργασία μέσω των συμβεβλημένων με τον φορέα ΣΣΕΔ επιχειρήσεων:
Στόχος
Ανακύκλωσης
&
Προετοιμασίας
για
επαναχρησιμοποίηση
(%)

Στόχος Ανάκτησης
(%)

80

85

70

80

3. Λαμπτήρες

80

-

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός

80

85

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός

55

75

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός
πληροφορικής
και

55

75

Κατηγορία ΑΗΗΕ

1.

2.

Εξοπλισμός
θερμότητας

ανταλλαγής

Οθόνες κι εξοπλισμός που
περιέχει οθόνες με επιφάνεια
μεγαλύτερη των 100 cm2
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τηλεπικοινωνιών

Ο στόχος της ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ανά κατηγορία
ΑΗΗΕ προκύπτει ως ο λόγος του αθροίσματος των βαρών των ΑΗΗΕ που υποβλήθηκαν σε
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και των υλικών που προέκυψαν μετά την
ενδεδειγμένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ και εξήλθαν προς εγκαταστάσεις ανακύκλωσης προς
το βάρος των ΑΗΗΕ της συγκεκριμένης κατηγορίας που προέκυψε κατά το στάδιο της
ταξινόμησης (συλλεχθέντα).
Ο στόχος της ανάκτησης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ προκύπτει ως ο λόγος του αθροίσματος των
βαρών των ΑΗΗΕ που υποβλήθηκαν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και των
υλικών που προέκυψαν μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ και εξήλθαν προς
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και άλλης ανάκτησης προς το βάρος των ΑΗΗΕ της
συγκεκριμένης κατηγορίας που προέκυψε κατά το στάδιο της ταξινόμησης (συλλεχθέντα).
Α.4.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να:
- διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΣΕΔ όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων
παραγωγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.6 της παρούσας.
- συνεργάζεται με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εμπορικές επιχειρήσεις, εξειδικευμένα καταστήματα
που διακινούν ΗΗΕ, δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
για την εξασφάλιση της χωριστής και της ορθής συλλογής των ΑΗΗΕ.
- συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών
εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.7 της παρούσας.
Α.4.4

Σε περίπτωση μη επίτευξης ενός ή περισσότερων στόχων από τους ανωτέρω
αναφερόμενους, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τους
λόγους της απόκλισης καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες που δεσμεύεται ότι θα λάβει ο
για την κάλυψη της απόκλισης.

Α.5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΣΣΕΔ
Α.5.1 Ο φορέας έχει αναπτύξει δίκτυο συλλογής ΑΗΗΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προς
τούτο, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι το δίκτυο των σημείων συλλογής
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αναπτύσσεται επαρκώς σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.

Α.6 Συνεργασία με Υπόχρεους Παραγωγούς
Α.6.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων
των ενδιαφερόμενων υπόχρεων παραγωγών, με τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια
στο εμπόριο, οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων
προϊόντων.
Α.6.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ,
στη βάση πρότυπης σύμβασης ένταξης στην οποία λαμβάνονται υπόψη και
ενσωματώνονται οι όροι της ενότητας Α.6 της παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει
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να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης
σύμβασης ένταξης πριν τη θέση της σε εφαρμογή και να ενσωματώνει σε αυτήν τυχόν
παρατηρήσεις του ΕΟΑΝ σε θέματα αρμοδιότητάς του ή/και να ακολουθεί σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες του.
Α.6.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ελέγχει αν οι συμβεβλημένοι με αυτόν παραγωγοί τηρούν τους
όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ, καθώς και να ζητά από τους παραγωγούς ως
προϋπόθεση για τη συνέχιση της σύμβασης ένταξης το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την ΥΑ 181504/2016 ως εκάστοτε
ισχύει.
Α.6.4 Κατηγορίες και ύψος χρηματικών εισφορών: Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι
συμβεβλημένοι με τον φορέα παραγωγοί, ανά κατηγορία και υποκατηγορία ΗΗΕ, είναι οι
ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΗΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ
14-08-2018

ΥΠΟ Κ/ΡΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (€/ΤΝ)

ΑΠΟ 15-08-2018
1Α ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ

1Α

1Β ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1Β

10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1Γ

1 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1Δ

125,00

1 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1Ε

125,00

2. Οθόνες κι
εξοπλισμός που
περιέχει οθόνες με
επιφάνεια
μεγαλύτερη των 100
cm2

3Α ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ, 4Α
ΟΘΟΝΕΣ TV

2Α

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ

2B

3. Λαμπτήρες

5Α ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

4. Μεγάλου μεγέθους
εξοπλισμός*

1. Εξοπλισμός
ανταλλαγής
θερμότητας

180,00
100,00
250,00

254,24

160,00

3

1.000,00

1 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4Α

125,00

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ

4Β

160,00

4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4Γ

180,00

5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4Δ

187,00****

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

4Ε

101,70

7 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

4ΣΤ

220,00

8 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

4Ζ

200,00

9 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

4Η

152,54
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10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
4Θ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ)

5. Μικρού μεγέθους
εξοπλισμός**

6. Μικρού μεγέθους
εξοπλισμός
πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών***

4Ι

250,00

300,00

2 ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4ΙΑ

160,00

2 ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5Α

160,00

4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

5Β

180,00

5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

5Γ

187,00****

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

5Δ

101,70

7 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

5Ε

220,00

8 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

5ΣΤ

200,00

9 ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

5Ζ

152,54

10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

5Η

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ)

5Θ

1 ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

5Ι

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ

6

250,00

300,00
125,00

160,00

* Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm
** Καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm
*** Καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm
**** Οι εισφορές στην κατηγορία « Φωτιστικά Είδη» θα ισχύσουν από 01/01/2021.

Α.6.5 Υποχρέωση ένταξης σε ΣΣΕΔ των παραγωγών φωτοβολταϊκών πλαισίων: Η υποχρέωση
των παραγωγών φωτοβολταϊκών πλαισίων να συμβληθούν με το φορέα ΣΣΕΔ άρχεται από
το έτος έγκρισης του ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας
ΑΗΗΕ και αφορά όλα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά το εν
λόγω έτος.
Α.6.6 Αναπροσαρμογή χρηματικών εισφορών: Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων
παραγωγών ΗΗΕ προς το φορέα ΣΣΕΔ δύνανται να επανακαθορίζονται, με βάση τα
πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΕΟΑΝ.
Α.6.7 Αναδρομική εισφορά: Οι παραγωγοί ΗΗΕ που συμβάλλονται καθυστερημένα με το φορέα
ΣΣΕΔ, ενώ είχαν υποχρέωση ένταξης πριν από το έτος σύμβασης, καταβάλλουν στο φορέα
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ΣΣΕΔ αναδρομική εισφορά για τα τρία προηγούμενα της ένταξης τους έτη, με βάση τις
ισχύουσες κάθε φορά χρηματικές εισφορές του έτους ένταξης. Η ένταξη και καταβολή της
αναδρομικής εισφοράς δεν αναιρεί την υποχρέωση του παραγωγού για έλεγχο και πιθανή
επιβολή κύρωσης εκ μέρους του ΕΟΑΝ για όλα τα παρελθόντα έτη.
Α.6.8 Κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού: Ο φορέας ΣΣΕΔ εφαρμόζει έκπτωση 5% επί της τιμής
εισφοράς του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου για κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Α.7 Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
A.7.1 Εργασίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ
Α.7.1.1 Συλλογή ΑΗΗΕ: Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με συγκεκριμένα δίκτυα συλλογής οικιακών και μη
οικιακών ΑΗΗΕ , όπως αναλύεται στην υποενότητα Α.7.2
Α.7.1.2 Μεταφορά ΑΗΗΕ: Η μεταφορά των ΑΗΗΕ από τα σημεία συλλογής γίνεται από κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρείες και εγγεγραμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Κατά τη
μεταφορά πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ.
Α.7.1.3 Ταξινόμηση ΑΗΗΕ: Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες
εκτελούν εργασίες ταξινόμησης των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ ως προς τις κατηγορίες του
παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 23615/2014. Οι μονάδες που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες οφείλουν
να καταγράφουν τις ποσότητες των ΑΗΗΕ καθώς και λεπτομερή στοιχεία ανά κατηγορία τόσο κατά
την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από τη μονάδα και να τα υποβάλουν στον φορέα.
Α.7.1.4 Διαλογή - Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με κατάλληλες
αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες εκτελούν εργασίες διαλογής ως προς το δυναμικό
επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ και εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Οι
μονάδες οφείλουν να καταγράφουν λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά το βάρος των ΑΗΗΕ, των
κατασκευαστικών τους στοιχείων, των εν γένει υλικών και ουσιών κατά την είσοδο κι έξοδο από τις
εγκαταστάσεις τους καθώς και στοιχεία διάθεσης (πώλησης ή δωρεά) των συσκευών έτοιμων προς
διάθεση στην αγορά και να τα υποβάλουν στον φορέα.
Α.7.1.5 Επιλεκτική επεξεργασία ΑΗΗΕ: Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένες
μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 23615/2014. Στις μονάδες
επιλεκτικής επεξεργασίας εκτελούνται οι εργασίες απορρύπανσης με αφαίρεση των επικινδύνων
ουσιών που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, διαχωρισμού των υλικών (χειρωνακτικά και με μηχανικά μέσα)
και μηχανικής επεξεργασίας (όπως τεμαχισμός και κονιορτοποίηση).
Α.7.1.6 Ανάκτηση ΑΗΗΕ: Ο Φορέας ΣΣΕΔ παρακολουθεί και ελέγχει τα εξερχόμενα των μονάδων
επιλεκτικής επεξεργασίας ΑΗΗΕ και επιβεβαιώνει ότι αυτά προωθούνται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένους αποδέκτες, όπως μονάδες ανακύκλωσης, ανάκτησης ενέργειας, άλλης
ανάκτησης και διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας.

Α.7.2 Οργάνωση Δικτύου Συλλογής ΑΗΗΕ
Α.7.2.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τον τελικό χρήστη σε ειδικούς κάδους με κατάλληλη
επισήμανση προκειμένου:
α) τα απόβλητα αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις
διαχείρισης αποβλήτων, και
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β) να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, η διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως
μεικτών αστικών αποβλήτων και έτσι τα εν λόγω απόβλητα να ανακυκλώνονται σε υψηλό
ποσοστό.
Α.7.2.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ διατηρεί ή/και πρόκειται να αναπτύξει δίκτυα συλλογής ΑΗΗΕ με τους ακόλουθους
φορείς / επιχειρήσεις:
α) ΟΤΑ Α΄ βαθμού
β) Καταστήματα λιανικού εμπορίου ΗΗΕ.
γ) Εμπορικές επιχειρήσεις
δ) Δημόσιους φορείς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπουργεία, δικαστήρια, μονάδες υγείας)
ε) Οργανισμούς, ΔΕΚΟ
στ) Υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Όπου η συνεργασία του φορέα ΣΣΕΔ με τους ανωτέρω γίνεται στη βάση συμβάσεων συνεργασίας,
ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. τις ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των
πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας πριν τη θέση τους σε εφαρμογή και να ενσωματώνει σε αυτές
τυχόν παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ. σε θέματα αρμοδιότητάς του ή/και να ακολουθεί σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες του.
Α.7.2.3

Συνεργασία με ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Στο πλαίσιο σύμβασης συνεργασίας,
α) οι ΟΤΑ από κοινού με το φορέα ΣΣΕΔ υποχρεώνονται:
α1) κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη την πληθυσμιακή
πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής,
ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ δωρεάν.
α2) να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του
τελικού χρήστη.
β) Ο φορέας ΣΣΕΔ αναλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις έναντι του ΟΤΑ:
β1) να παρέχει κάδους συλλογής διαφόρων διαστάσεων στα σημεία συλλογής που έχουν από
κοινού καθοριστεί.
β2) να απομακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το τελικό σημείο συλλογής.
β3) να υποβάλει εξαμηνιαία αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ.
β4) να υποβάλει ετήσια βεβαίωση διαχείρισης των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ, η οποία θα περιέχει
όλη την πληροφορία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ
β5) να αποδίδει τίμημα στους ΟΤΑ, ως κίνητρο για την επίτευξη μεγαλύτερης συλλογής των
ΑΗΗΕ.
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Α.7.2.4 Συνεργασία με καταστήματα λιανικού εμπορίου ΗΗΕ
Η συνεργασία γίνεται μέσω σύμβασης, βάσει της οποίας ο φορέας ΣΣΕΔ διαθέτει στα
συνεργαζόμενα καταστήματα τα κατάλληλα μέσα συλλογής τα οποία τοποθετούνται είτε εντός του
χώρου του καταστήματος είτε σε εξωτερικό φυλασσόμενο χώρο εκτός καταστήματος, προκειμένου
ο τελικός χρήστης να έχει τη δυνατότητα της δωρεάν απόρριψης μικρών συσκευών. Ο φορέας ΣΣΕΔ
αναλαμβάνει επιπλέον:
α) την απομάκρυνση των συλλεχθέντων από το σημείο συλλογής με δική του ευθύνη κι έλεγχο
β) να παρέχει στα συμβαλλόμενα καταστήματα ετήσια αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ,
Α.7.2.5 Συνεργασία με λοιπά δίκτυα συλλογής:
Ο φορέας ΣΣΕΔ τοποθετεί δωρεάν μεταλλικούς κάδους αποβλήτων λαμπτήρων και τροχήλατους
κάδους ΑΗΗΕ, όπου είναι εφικτό και αναλαμβάνει την απομάκρυνση των συλλεχθέντων σε δίμηνη
βάση ή και νωρίτερα εφόσον απαιτηθεί.

Α.7.3 Συνεργασία με επιχειρήσεις εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ
Α.7.3.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, στη βάση πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίας στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι όροι των υποενοτήτων Α.7.1
και Α.7.3 της παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ τις
ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας πριν τη θέση τους σε
εφαρμογή και να ενσωματώνει σε αυτές τυχόν παρατηρήσεις του ΕΟΑΝ σε θέματα αρμοδιότητάς
του ή/και να ακολουθεί σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του
Α.7.2.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική
διαχείριση ΑΗΗΕ, εφόσον αυτές:
α) διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την εταιρική τους νομιμοποίηση,
β) διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους
γ) έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
δ) ικανοποιούν, όπου αυτό έχει εφαρμογή, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην
ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014.
Α.7.2.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτόν εγκαταστάσεις όσον αφορά στις εισερχόμενες ποσότητες και στις
εξερχόμενες ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων και υλικών.
Α.7.2.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με αυτόν
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, προκειμένου να
διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι των πρότυπων συμβάσεων. Συνοπτική αναφορά / αποτίμηση
των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του φορέα.

Α.8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ
ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ
Α.8. 1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ.
αναφορικά με τις ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανά είδος και
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κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς
και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.
Α.8.2 Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία αυτά κατά τις υποδείξεις του Ε.Ο.ΑΝ. ή/και
πρότυπων αναφορών που ο Ε.Ο.ΑΝ. αναπτύσσει και του γνωστοποιούνται.
Α.8.3 Για να εκτιμηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις παραγράφους Α.4.1 &
Α.4.2 της παρούσας λαμβάνονται υπόψη:
α) ως βάρος του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά, δηλώνεται το μεικτό βάρος κάθε ΗΗΕ,
συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αλλά εξαιρούμενης
της συσκευασίας, των ηλεκτρικών στηλών/συσσωρευτών, των οδηγιών, των εγχειριδίων, των μη
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των αναλώσιμων.
β) ως βάρος των ΑΗΗΕ που ανακυκλώθηκε δηλώνεται το βάρος των υλικών που προέρχονται από
ΑΗΗΕ τα οποία, μετά από την ενδεδειγμένη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 της ΚΥΑ
23615/2014, εισέρχονται σε διεργασία ανακύκλωσης.
γ) ως βάρος των ΑΗΗΕ που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, δηλώνεται το βάρος των
ολόκληρων συσκευών που έχουν καταστεί απόβλητα και των κατασκευαστικών στοιχείων ΑΗΗΕ που,
έπειτα από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την επισκευή, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία. Αν ολόκληρες συσκευές υπόκεινται σε προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση τα
κατασκευαστικά στοιχεία που αντικαθίστανται από νέα κατασκευαστικά στοιχεία αποτελούν
συνολικά ποσοστό μικρότερο από το 15 % του συνολικού βάρους της συσκευής, δηλώνεται ότι έχει
υποστεί προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση το συνολικό βάρος της συσκευής.
δ) ως βάρος των ΑΗΗΕ που ανακτήθηκε περιλαμβάνει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
την ανακύκλωση και κάθε άλλου είδους ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ενέργειας.

Α.9 ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
Α.9.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και με όποιο άλλο
τρόπο θεωρεί πρόσφορο, τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που έχουν ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από
αυτούς, τη δράση του φορέα, τους στόχους που επιδιώκει και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα,
β) τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του ΣΣΕΔ,
γ) την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης στο ΣΣΕΔ υπόχρεου
παραγωγού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά
εκδόσεις των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας με κάθε διαφορετική κατηγορία επιχείρησης
εμπλεκόμενης στην εναλλακτική διαχείριση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,
δ) την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών
που εφαρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να δημοσιοποιεί τις κατά περίπτωση
απαιτήσεις που θέτει για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τις
εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης καθώς και τα αντίστοιχα
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κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης παρόχων των σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών, έργων και
μελετών
ε) ενημερωμένο κατάλογο με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ο οποίος θα
περιέχει για κάθε επιχείρηση κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: στοιχεία επιχείρησης, το
είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, την περιβαλλοντική αδειοδότησή της,
τους κωδικούς αποβλήτων που διαχειρίζεται κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) καθώς
και τον αριθμό Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) αυτής.
Α.9.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων φορέων / επιχειρήσεων, το
οποιο να περιλαμβάνει τουλάχιστο τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον
προϋπολογισμό του κόστους τους (έκθεση ετήσιου προγραμματισμού).

Α.10 Συνεργασία με άλλους Φορείς ΣΣΕΔ
Α.10.1 Το ΣΣΕΔ δύναται να συνεργάζεται με άλλα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ, για την επίτευξη των στόχων του και
της εναλλακτικής διαχείρισης γενικότερα.
Α.10.2 Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ με ενσωματωμένες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, δεδομένου του
εκτελεστικού κανονισμού 2017/699/ΕΕ, ο φορέας οφείλει να ενημερώσει τους αντίστοιχους
υπόχρεους παραγωγούς για την υποχρέωση συμμετοχής τους σε ΣΣΕΔ ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών. Επιπλέον ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.ΑΝ. εντός τριμήνου από
την έναρξη ισχύος της παρούσας για τους συμβεβλημένους παραγωγούς του που διαθέτουν στην
αγορά ΗΗΕ με ενσωματωμένες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.
Α.10.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει, με την επιφύλαξη της Α.10.2, να συνεργάζεται με φορέα ΣΣΕΔ αποβλήτων
φορητών στηλών και συσσωρευτών, προκειμένου ο δεύτερος να αναλάβει την περαιτέρω
διαχείριση των αποβλήτων φορητών στηλών και συσσωρευτών που προκύπτουν από την
επεξεργασία των ΑΗΗΕ.

Α. 11 Πρόσθετοι Όροι
Α.11.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας να υποβάλει στον
ΕΟΑΝ προς έγκριση διαφοροποίηση του ύψους των χρηματικών εισφορών για το σύνολο των
κατηγοριών ΗΗΕ με βάση τον οικολογικό σχεδιασμό, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.
Α.11.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προσδιορίσει το ύψος του χρηματικού αντιτίμου που θα παρέχει στους
ΟΤΑ Α΄βαθμού για τη συλλογή των ΑΗΗΕ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα δίνουν κίνητρα
για τη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ και θα διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των ορεινών και
νησιωτικών ΟΤΑ. Εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να
καταθέσει στον ΕΟΑΝ την ανωτέρω μεθοδολογία προς έγκριση.
Α.11.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας να υποβάλει στον
ΕΟΑΝ προς έγκριση μεθοδολογία και κριτήρια υπολογισμού χρηματικού αντιτίμου στα σημεία
συλλογής ΑΗΗΕ, πλην των αναφερομένων στον όρο Α.11.2.
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Α.11.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ δεσμεύεται να υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων
φωτοβολταϊκών πλαισίων, προκειμένου να επαναεξετάσει το πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης
των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων και την υποβολή σχετικού φακέλου εντός δύο ετών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος και κατά τη διάρκεια
του πρώτου εξαμήνου αυτού, ο φορέας ΣΣΕΔ θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα δίκτυα συλλογής και
τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την απεγκατάσταση
των φωτοβολταϊκών πλαισίων, αναλαμβάνοντας ο ίδιος ο φορέας ΣΣΕΔ πλήρως το κόστος
διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, ανεξαρτήτως προέλευσης,
προκειμένου να εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα για την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και
τα αντίστοιχα διαχειριστικά κόστη. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλει τα σχετικά συμπεράσματα
στον ΕΟΑΝ μετά την πάροδο του εξαμήνου.
Α.11.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εντάξει στον προγραμματισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
δράσεις με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets)
σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ, με στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού κυρίως σε
θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χωριστής
συλλογής.

Α.12 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΟΑΝ
Α.12.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να αποδίδει ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ., το πρώτο δεκαήμερο του μηνός
Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ποσό ίσο με το 2% των ετήσιων χρηματικών εισφορών που
καταβάλλουν οι υπόχρεοι παραγωγοί, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.
Α.12.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση ετήσια απολογιστική
έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., έως την 30 η Απριλίου του επόμενου έτους, η
οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
Α.12.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση ετήσια έκθεση
προγραμματισμού για το επόμενο έτος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001,
όπως εκάστοτε ισχύει, και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., έως την 30 η Νοεμβρίου
του προηγούμενου έτους.
Α.12.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για αξιολόγηση τις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των
πρότυπων συμβάσεων ένταξης υπόχρεων παραγωγών και των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας
με σημεία συλλογής και τις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού πριν τη θέση τους
σε εφαρμογή.
Α.12.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στο Ε.Ο.ΑΝ. οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του
ζητηθεί σχετικά με την τεχνική του επάρκεια, την επίδοσή και την αποτελεσματικότητά του καθώς
και τα οικονομικά του στοιχεία.
Α.12.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει παραβάσεις της
κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και είναι υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών
καταγγελιών.
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Α.12.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και
απρόσκοπτη διεξαγωγή ελέγχων από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν κατόπιν
εντολής του Ε.Ο.ΑΝ.. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους
χώρους του, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η
διευκόλυνση δειγματοληψιών.
Α.12.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να καταχωρίζει στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών α) βεβαίωση ότι
βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύμβαση ένταξης με τον υπόχρεο παραγωγό εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την καταχώριση των στοιχείων και πληροφοριών από τον παραγωγό,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 181504/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, και β) δήλωση
στην οποία φαίνεται εάν διαπιστώνει ή όχι διαφορά μεταξύ των καταχωρημένων από τον παραγωγό
ποσοτήτων της έκθεσης του Ε.Μ.ΠΑ. και των ποσοτήτων που έχει δηλώσει στον φορέα για το έτος
αναφοράς.

Α.13 ΕΠΟΠΤΙΚΌ ΌΡΓΑΝΟ ΦΟΡΈΑ ΣΣΕΔ
Α.13.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συγκροτεί και να λειτουργεί Εποπτικό Όργανο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4Γ του Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.13.2 Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του
φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Α.13.3 Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ συγκροτείται από τρία άτομα, εκπροσώπους των υπόχρεων
παραγωγών, τα οποία εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να
διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των υπόχρεων παραγωγών στο Εποπτικό του Όργανο είναι
διαφορετικοί από τους εκπροσώπους των υπόχρεων παραγωγών στα όργανα διοίκησης του φορέα
ΣΣΕΔ.
Α.13.4 Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά κατ΄έτος στα γραφεία
του φορέα ΣΣΕΔ εντός του τρίτου τριμήνου του έτους (τακτική συνεδρίαση) και εκτάκτως εφόσον
κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση τέλεσης παράβασης ή εάν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης
υποβάλει σχετική αναφορά στον ΕΟΑΝ.

Β. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Β1. Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας
απόφασης επιβάλλεται διοικητική κύρωση σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 20Α του ν. 2939/2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το
βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

18

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΑΔΑ: Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 2108647420,email:info@eoan.gr
Γ1. Η παρούσα απόφαση έχει διάρκεια έξι (6) έτη και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». (diavgeia.gov.gr).
Γ2. 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
Γ3. 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 εγκαίρως την
ανανέωση της λειτουργίας του ΣΣΕΔ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της σύμφωνα με την ΥΑ
116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’) ή όπως κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.

Νικόλαος Χιωτάκης
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