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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
(Ε.Ο.ΑΝ.) 

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

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Αθήνα, 23-4-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 147.3   

 

 
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. 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». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τακτική Συνεδρίαση 147η /  23.4.2019 

 
Θέμα 3ο : Απόφαση για: 

α) την έγκριση συμμόρφωσης 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 « ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου, Φωκίδας και Κύθνου 
και 

 γ) την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών (εισαγωγή νέας κατηγορίας), σε 
συνέχεια συζήτησης από το ΔΣ 145/5.4.2019. Λήψη απόφασης. 
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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. 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.). 

13. 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. 

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

έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ για την ανάληψη της υποχρέωσης αποκατάστασης ανενεργών 

λατομικών χώρων 

15. Την με αρ. πρωτ. 66/18-01-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την Έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» (ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ) με γεωγραφική 

εμβέλεια τις γεωγραφικές ενότητες: Αν. Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας. 

16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 426/26-04-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

17. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 686/5-04-2017  Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ για την επέκταση της 

γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ AEKK ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. για την τροποποίηση των χρηματικών 

εισφορών των διαχειριστών ΑΕΚΚ που συμμετέχουν στο ΣΕΔ και την δυνατότητα 

αποκατάστασης δημόσιων ανενεργών λατομικών χώρων 

18. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 873/5-7-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ ελήφθη απόφαση για 

την επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας στην Π.Ε. Μαγνησίας. 

19. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2219/13-10-2017 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου 

επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

ΣΑΝΚΕ 

20. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 97/18-1-2018 υποβολή φακέλου τροποποιημένου φακέλου 

επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

ΣΑΝΚΕ 

21. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1977/8-6-2018 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ και για την 
επέκταση της γεωγραφικής τους εμβέλειας στις Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας, Κορίνθου, 
Φθιώτιδας και Φωκίδας και αίτημα τροποποίησης χρηματικών εισφορών 

22. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 155/15-1-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ και για την 
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επέκταση της γεωγραφικής τους εμβέλειας σε επιπλέον τρεις (3)  Π.Ε., ήτοι τις Π.Ε. Αχαΐας, 
Αρκαδίας και Κύθνου 

23. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 184/17-1-2019 υποβολή (κατόπιν παρατηρήσεων της Υπηρεσίας) 
ενιαίου φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής 
απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
αιτήματα 

24. Το με αριθ. πρωτ. 1977/17-1-2019 έγγραφο του ΕΟΑΝ με θέμα «Παρατηρήσεις επί του 
φακέλου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» 

25. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 368/31-1-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ κατόπιν των 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 

26. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 768/7-3-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ κατόπιν των 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 

27. Την από 2-4-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας 
28.  Την 145.4/5-4-2019  Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ 

29. Την με αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1160/19-4-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ κατόπιν των 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 

30. Την από 12-4-2019  νέα εισήγηση της Υπηρεσίας 
31. Το γεγονός ότι η Αρχική Απόφαση Έγκρισής του ΣΕΔ έληξε την 18-1-2018 

32. Την από 25-4-2019 καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τον Φορέα ΣΣΕΔ στον ΕΟΑΝ 

 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

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 (ΑΕΚΚ) που οργανώνει  και  λειτουργεί ο  φορέας 

ΣΣΕΔ με την επωνυμία « Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Κεντρικής 

Ελλάδος ΕΠΕ» (ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ) συμμορφώνεται με τις  απαιτήσεις του 

ν .  2939/2001 όπως ισχύει  μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 

4496/2017,  και  

Β.  την ανανέωση της υπ΄ αριθμ.  πρωτοκόλλου 66/18.1.2012  έγκρισης 

του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 

αποβλήτων εκσκαφών και κατασκευών και κατεδαφίσεων( ΑΕΚΚ) 

που οργανώνει  και λειτουργεί  ο  φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμέα « 

Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Κεντρικής  Ελλάδος -  ΕΠΕ» (ΣΑΝΚΕ 

–  ΕΠΕ),   όπως αυτή έχει  τροποποιηθεί  με τις  υπ΄ αριθμ. 

πρωτοκόλλου 426/26.4.2012,  686/5.4.2017 και 8 73/5.7.2017 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ,  

Γ.  Την επέκταση της ήδη εγκεκριμένης γεωγραφικής εμβέλειας του 

ΣΣΕΔ η οποία περιλαμβάνει  τις  Π.Ε. Αττικής,  Βοιωτίας ,  Εύβοιας  
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και Μαγνησίας στις περιφερειακές ενότητες Αρ καδίας,  Αχαΐας ,  

Κορίνθου,  Κύθνου και  Φωκίδας .  

Δ.  Την χορηγηθεί  σα επάρκεια για αποκατάσταση ενεργών λατομείων.  

Ε.  Την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών (εισαγωγή νέας 

κατηγορίας).  

   

Οι ανωτέρω αποφάσεις τελούν υπό τους κάτωθι όρους:  

1.  Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει  να  διασφαλίζει  συνεχώς ότι  η συμμόρφωσή του 

με τ ις  διατάξεις  του ν.  2939/01 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  4496/17  

θα ε ίναι  συνεχόμενη και  θα διαρκεί  καθόλη τη διάρκεια  της  νόμιμης 

λειτουργίας  του έχοντας  προς τούτο ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα 

γραφεία του το σύνολο των δικαιολογητικών που αποδε ικνύουν τη 

συμμόρφωσή του αυτή.  

2 .   Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται  να υλοποιήσει  το αναθεωρημένο 

επιχειρησιακό του σχέδιο,  το οποίο εγκρίνεται  με την παρούσα,   στο  

βαθμό που δεν έρχεται  σε αντίθεση με την παρούσα,    Η  μη τήρηση δε 

αυτού επισύρει  πλην των άλλων τις  διο ικητικές  κυρώσεις  του άρθρου 

20α  παρ.  5  του ν.  2939/01 όπως αυτός  έχει  τροποποιηθεί  κα ι  ισχύει .  

3 .  Οι χρηματικές  ε ισφορές  των υπόχρεων διαχειριστών προς  το ΣΣΕΔ 

διαμορφώνονται  ως εξής  βάσει  του πίνακα που έχει  κατατεθεί  από την  

υπηρεσία:    

 

Α/Α Είδος Αποβλήτων 
Αντιστοίχηση με 

Κωδικούς ΕΚΑ 
Ανάλυση με Κωδικούς ΕΚΑ 

Εισφορά 
Υπόχρεου (€/tn) 

1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

17 09 04 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02  

7,8 

17 01 07 - 

2 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

17 09 04 
17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 
17 04 07, 17 04 11 

10,8 

3 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ 

17 09 04 
17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 
17 02 01, 17 02 02,  17 04 07 

21,0 

4 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  17 05 06  - 

1,9 

ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 08 - 

5 

ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ  17 05 04 *,** 

- 1,9 

ποσότητα >10.000tn 
έκτπωση 30% με έγγραφη 
σύμφωνη γνώμη της 
μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

1,33 

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ    

17 03 02 - 1,9 
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6 

ΆΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 17 01 01, 10 13 14 - 

2,5 
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

17 03 02 - 

7 
ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, 
ΜΑΡΜΑΡΑ 

17 01 02, 17 01 
03, 01 04 13 

 - 5,0 

8 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ 
(ΜΕΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, 
ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 

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

0,40 

 

 *  Για  τ ι ς  πο σό τητ ε ς  με γαλύτ ερες  των  10 .0 00  τό νων  η  τ ιμή  μ ε τά  τη  σύμφωνη  

γνώ μη  της  ο μάδας  επ εξεργασ ίας  ο ρ ίζ ε τα ι  στο  1 ,3 3  ευρώ σύμφωνη  κα ι  έ γ γραφη 

γνώ μη  από  την  μονάδα  επεξ εργασ ίας  ΑΕΚΚ.   

* *  Σε  π ερ ίπ τωση  πο υ η  δ ιαχ ε ίρ ιση  των  ΑΕΚΚ γ ί ν ε τα ι  από  το ν  παραγωγό  

προ βλέπε τα ι  0 ,2 0  ευρώ  ανά  τό νο  υπέρ  το υ  ΣΣΕ Δ .  

4.  Στις  ανωτέρω χρηματικές  ε ισφορές  δεν περιλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ και  τα  

έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από τον  χώρο παραγωγής τους  στην 

εγκατάσταση διαχείρισής τους .  

5 .  Οι χρηματικές  ε ισφορές  των υπόχρεων διαχειριστών  προς  το ΣΣΕΔ 

δύναται  να επανακαθορίζονται  κατά την  κρίση του ΕΟΑΝ 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  παραδίνουν οι  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 υποβάλλον ται  στον Ελληνικό Οργανισμό προς εξέταση και  

έγκριση.   

8 .  Ειδικότερα η χορηγηθείσα 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 ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους 

της παραγράφου 1.2 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 όπως αντικατεστάθησαν 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 ΑΕΚΚ.  

III. Tο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΑΝ για την 

ανάληψη της υποχρέωσης αποκατάστασης κάθε ανενεργού λατομικού χώρου και στη 

συνέχεια να προσκομίζει: 

•  αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης, 

•  αναλυτικό τρόπο ελέγχου της αποκατάστασης του χώρου και 

•  ετήσια ποσότητα και οικονομικά στοιχεία για την παράδοση της 

αποκατάστασης. 

ΑΔΑ: ΩΑ1346Ψ8ΟΖ-7ΩΦ



 

 6 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

IV. Στην περίπτωση που τα 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 το σκοπό 

αυτό. 

9.  Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται  να ενημερώνει  τον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης οποτεδήποτε διαπιστώσει  παραβάσεις  της  κείμενης 

νομοθεσίας  για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ και  ε ίναι  

υποχρεωμένος να υποβοηθάει  τον ΕΟΑΝ στη διερεύνηση σχετικών 

καταγγελιών.   

10.  Το ΣΣΕΔ κοινοποιεί  στον ΕΟΑΝ προς ενημέρωση και  έλεγχο όλες  τ ις  

νέες  και  τροποποιημένες  συμβάσεις συνεργασίας  που συνάπτει  με 

εγκαταστάσεις  διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός  μηνός από την υπογραφή τ ους  

αλλά και  τ ις  καταγγελίες  συμβάσεων και  όσες  έληξαν χωρίς  ανανέωση 

αλλά και  τυχόν ανάκληση αδειών και  εγκρίσεων από τις  αρμόδιες  αρχές .  

11.   Η παρούσα απόφαση ισχύει  γ ια 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  τροποποίηση στη βάση τεκμηριωμένης  

αιτ ιολόγησης.  

Β.  στην περίπτωση τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας  που 

επιφέρει  αλλαγές  στους  τ ιθέμενους  όρους .  

Γ.  διαπιστωθεί  από τον ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της  διοικητικής 

διαδικασίας  ή  μετά από έλεγχο  ότ ι  δεν συντρέχουν ορισμένοι  όροι  

έγκρισης  οι  οποίοι  όμως επιδέχονται  τροποποίησης.  

Δ.  σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται  σκόπιμο από τον  

Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.  

13.   Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί  να ισχύει  και  μετά τη λήξη της  μέχρι  

την έκδοση απόφασης ανανέωσης έγκρισης λειτουργίας  του ΣΣΕΔ εφόσον 

ο φορέας ΣΣΕΔ αιτηθεί  την περαιτέρω ανανέωση της  έγκρισης του ΣΣΕΔ 

τουλάχιστον τρεις  μήνες  πριν τη λήξη της  σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 116570/09  ΦΕΚ 769 τεύχος  Β  ή σύμφωνα με τη 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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