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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ε.Ο.ΑΝ.)
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8647420, φαξ: 210-8627444
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 11-06-2012
Αριθµ. Πρωτ. οικ. 623

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 28η
Ηµεροµηνία: 27-03-2012
Αρ. Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 3
Θέµα 3: «Συζήτηση για τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης του
τροποποιηµένου επιχειρησιακού σχεδίου του εγκεκριµένου ΣΣΕ∆
“ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ”»
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις».
2) Το ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)
και άλλες διατάξεις».
3) Το Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις των οδηγιών …..».
4) Το Π∆ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) «Τροποποίηση του Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ Α΄82), σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108…» .
5) Την Υ.Α υπ΄αρ. 133480/14-11-2011 (ΦΕΚ 2711 Β) «Τροποποίηση του
παραρτήµατος ΙΒ του Π∆ 117/2004».
6) Τον µε α.π. Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) 707/2.12.2011 υποβληθέντα
φάκελο για την τροποποίηση του εγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου του
συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕ∆) φωτιστικών ειδών και
λαµπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω µε
τους υποβληθέντες, µετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας φακέλους, µε α.π.
Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) 770/16-12-2011 και 79/23-1-2012.
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7) Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 25ης συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) που πραγµατοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2012, για περαιτέρω
βελτίωση/ συµπλήρωση του µε α.π. . Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 79/23-1-2012
υποβληθέντος φακέλου του ΣΣΕ∆
8) Τον µε α.π. Ε.Ο.ΑΝ. 183/17-2-2012 υποβληθέντα τροποποιηµένο φάκελο του
ΣΣΕ∆ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
9) Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 26ης συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Ο.ΑΝ. που
πραγµατοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2012, για διευκρίνιση σηµείων του
υποβληθέντος (σχετ. 8) φακέλου.
10) Την µε α.π. Ε.Ο.ΑΝ. 275/16.3.2012 επιστολή του ΣΣΕ∆ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» η
οποία αποτελεί συµπλήρωµα του ανωτέρω µε απ. 183/17.2.2012 φακέλου και µε
την οποία διαβιβάζεται τροποποιηµένος φάκελος αναφορικά µε την τροποποίηση
του εγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου του συστήµατος.
11) Την από 23.3.2011 εισήγηση της υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ. για την τροποποίηση
του εγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕ∆ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».

Αποφασίζουµε οµόφωνα
Εγκρίνουµε την τροποποίηση του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του
Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) φωτιστικών ειδών και
λαµπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», στο εξής αναφερόµενο ως Σύστηµα, ως προς
τις κατηγορίες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΗΗΕ) που αυτό θα
διαχειρίζεται, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Οι κατηγορίες ΗΗΕ που θα διαχειρίζεται το Σύστηµα είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία ΗΗΕ
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

Είδος

Ηλεκτρικά µάτια
Ηλεκτρικές θερµάστρες
Ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα (ηλεκτρικά
καλοριφέρ)
Ηλεκτρικοί ανεµιστήρες
2. Μικρές οικιακές συσκευές
ΌΛΑ
3. Εξοπλισµός πληροφορικής και Αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες
τηλεπικοινωνιών
Τηλέφωνα
Ασύρµατα τηλέφωνα
4. Καταναλωτικά είδη
Ραδιόφωνα
Κάµερες µαγνητοσκόπησης
(βιντεοκάµερες)
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής
πιστότητας
5. Φωτιστικά είδη
ΌΛΑ
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά Τρυπάνια
εργαλεία
Εργαλεία για τη στερέωση µε βίδες,
καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή
τους και για παρόµοιες χρήσεις
9. Όργανα παρακολούθησης και ΌΛΑ
ελέγχου
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2. Το Σύστηµα υποχρεούται να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο και σε κάθε
περίπτωση η ανάπτυξή του τα επόµενα έτη και έως το τέλος της έγκρισής του να
διασφαλίζει την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
3. Ο ποσοτικός στόχος συλλογής ΑΗΗΕ, που υποχρεούται να επιτύχει το Σύστηµα,
θα πρέπει να διαµορφώνεται αναλογικά µε το µερίδιο των συµµετεχόντων
διαχειριστών στο εν λόγω Σύστηµα, σε σχέση µε τον εθνικό στόχο.
4. Το Σύστηµα έχει την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών που είναι ενσωµατωµένες σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισµό που αυτό διαχειρίζεται και απορρίπτονται από κοινού µε
αυτόν. Παράλληλα πρέπει να ενηµερώνει το αντίστοιχο/αντίστοιχα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για τις εν λόγω
ηλεκτρικές στήλες/ συσσωρευτές.
5. Το Σύστηµα µπορεί να συνεργάζεται µε άλλα εγκεκριµένα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση της
εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων.
6. Το Σύστηµα οφείλει να συνεργάζεται µε αδειοδοτηµένους συλλέκτες- µεταφορείς
και αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις (µονάδες επεξεργασίας, αποθήκευσης) ενώ
τυχόν άρνηση συνεργασίας µε συγκεκριµένη εγκατάσταση πρέπει να
αιτιολογείται.
7. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 10 του Π∆ 117/2004, σε συνδυασµό µε την παρ. 1
του άρθρου 10 του ιδίου Π∆ και την παρ. 5 της παρούσας απόφασης, θα πρέπει
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ, οι οποίες επεξεργάζονται τις κατηγορίες
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΗΗΕ) που εντάσσονται στο Σύστηµα ,
να συµβάλλονται µε αυτό. ∆εδοµένου ότι στον όρο «επεξεργασία»
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά την παράδοση των ΑΗΗΕ σε
µονάδα απορρύπανσης, αποσυναρµολόγησης, τεµαχισµού, αξιοποίησης ή
προετοιµασίας για διάθεση καθώς και οιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτελείται για την
αξιοποίηση και/ ή τη διάθεση των ΑΗΗΕ, θα πρέπει το Σύστηµα να συνεργάζεται
(νοµική δέσµευση συνεργασίας) µε όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα
διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
8. Πριν από ενδεχόµενη αύξηση των χρηµατικών εισφορών, συµπεριλαµβανοµένης
και της αύξησης της χρηµατικής εισφοράς των λαµπτήρων, το Σύστηµα οφείλει
να υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο µε επικαιροποιηµένα στοιχεία προκειµένου να
καταδείξει την αναγκαιότητα της αύξησης.
9. Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοροποίησης παραµέτρων κόστους όπως π.χ.
κόστους επεξεργασίας, το Σύστηµα οφείλει να επικαιροποιήσει το επιχειρησιακό
του σχέδιο.
10. ∆εδοµένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αναθεώρηση της Οδηγίας
2002/96/ΕΚ για τα ΑΗΗΕ, µετά την έκδοση της αντίστοιχης Οδηγίας, το
επιχειρησιακό σχέδιο του Συστήµατος θα πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα
δεδοµένα σύµφωνα και µε την παράγραφο 11 της παρούσας.
11. Το Σύστηµα, πέραν των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία ετησίων εκθέσεων,
θα υποβάλλει σε εξαµηνιαία βάση στον Ε.Ο.ΑΝ. στοιχεία για την πρόοδο της
ανάπτυξής του. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των άλλων, το Σύστηµα υποχρεούται να
υποβάλλει σε ετήσια βάση ισοζύγια µάζας ανά κατηγορία ΗΗΕ που διαχειρίζεται,
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τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία επεξεργασίας των εγκαταστάσεων
συνεργατών του.
12. Κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης του Συστήµατος και µε την επιφύλαξη των
προβλεπόµενων στο άρθρο 8 παρ. 4 του Π∆ 117/2004, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να
τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του Συστήµατος. Προς τούτο ο Ε.Ο.ΑΝ.
απαιτεί υποβολή τροποποιηµένου φακέλου από το Σύστηµα .
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη
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