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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 171η /16.07.2020
ΘΕΜΑ 3: «Αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» για το αίτημα
επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ που οργανώνει και λειτουργεί και τροποποίησης των
χρηματικών εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του και λήψη απόφασης τροποποίησης της απόφασης
ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’), «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.
2. Το 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. Το 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)», όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 51
του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159 ‘Α) και από την παράγραφο 7 του άρθρου 89 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’)
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), «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. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 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»,
όπως ισχύει.
6. Το 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. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
8. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), «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».
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10. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων
συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
11. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./7.12.2018) Απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 (ΦΕΚ
1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 (ΦΕΚ 331/ΥΟΔΔ/04.05.2020) Αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
12. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΣΕΔ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα
οποία αποφασίστηκαν στη 19η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ (19 Ιουνίου 2011), νυν ΕΟΑΝ.
13. 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.
14. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1160/19-04-2019 υποβολή φακέλου αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου
για την ανανέωση της αρχικής απόφασης έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» κατόπιν των
έγγραφων παρατηρήσεων του ΕΟΑΝ.
15. Την με αριθμό 147.3/23-4-2019 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΑ2Ω46Ψ8ΟΖ-ΘΚΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ α) για 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 εμβέλειάς του στις ΠΕ Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου, Φωκίδας και Κύθνου και γ) την
τροποποίηση των χρηματικών εισφορών (εισαγωγή νέας κατηγορίας).
16. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 70/08-01-2020 κατάθεση φακέλου για την επέκταση εμβέλειας του ΣΣΕΔ
ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
17. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 297/31-01-2020 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την επέκταση
εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
18. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 470/13-02-2020 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων (νέα μονάδα ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας) για την επέκταση εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
19. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 880/16-03-2020από 16/03/2020 κατάθεση επικαιροποιημένου φακέλου για
την επέκταση εμβέλειας του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ».
20. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1212/22-04-2020 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, επικαιροποιημένου
φακέλου (Εποπτικό Όργανο) για την επέκταση εμβέλειας του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ».
21. Το με αρ. πρωτ. 1708/25-05-2020 έγγραφο παρατηρήσεων του ΕΟΑΝ επί του υποβληθέντος φακέλου
επέκτασης γεωγραφικής εμβέλειας.
22. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2038/19-06-2020 κατάθεση συμπληρωμένου φακέλου για την επέκταση
εμβέλειας του φακέλου Ε.Σ. του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ».
23. Την με αρ. πρωτ ΕΟΑΝ 2143/24-06-2020 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων επί του
υποβληθέντος φακέλου με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2038/19-06-2020
24. Το με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2214/30-06-2020 έγγραφο με το οποίο ο ΕΟΑΝ ζήτησε συμπληρωματικά
στοιχεία επί του κατατεθέντος συμπληρωμένου φακέλου για την επέκταση εμβέλειας του φορέα.
25. Τις με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2301/03-07-2020 και 2412/09-07-2020 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων
του φορέα.
26. Το γεγονός ότι ο φορέας ΣΣΕΔ δεν καλείται να καταβάλλει επιπλέον ανταποδοτικό τέλος για τις νέες
ΠΕ, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 4β παράγραφος 9 του Ν. 4496/2017 έχει ήδη καλύψει το ανώτατο
ποσό που αντιστοιχεί σε ΣΣΕΔ εθνικής εμβέλειας.
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27. Την από 2446/10.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο «Αξιολόγηση
του υποβληθέντος φακέλου του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» για το αίτημα επέκτασης της
γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ που οργανώνει και λειτουργεί και τροποποίησης των χρηματικών
εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του και λήψη απόφασης τροποποίησης της απόφασης
ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Την τροποποίηση της με αριθμό 147.3/23.04.2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση ανανέωσης της έγκρισης
λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την
επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ
Ε.Π.Ε.» επανακαθορίζοντας του όρους έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας με ταυτόχρονη α) επέκταση
της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θήρας,
Λακωνίας, Μήλου, Ρεθύμνου και Ροδόπης και β) τροποποίηση των χρηματικών εισφορών των υπόχρεων
διαχειριστών, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
Α. ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Α.1 Γενικά
Α.1.1

Α.1.2

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 147.3/23-04-2019 (Ορθή επανάληψη)
Απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ για την ανανέωση έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του
φορέα ΣΣΕΔ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.». και επανακαθορίζονται συνολικά οι όροι έγκρισης οργάνωσης και λειτουργία του
ΣΣΕΔ.
Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον φάκελο αναθεωρημένου επιχειρησιακού του
σχεδίου για την ανανέωση της έγκρισής του (σχετικό 14) όπως συμπληρώθηκε με τον φάκελο
έγκρισης της γεωγραφικής του επέκτασης και την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών των
υπόχρεων διαχειριστών του (σχετικά 22,23,25), 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 μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κωδικούς ΕΚΑ του κεφαλαίου 17 του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων
εγκαταστάσεων.

Α.2.2

Στα ανωτέρω απόβλητα δεν περιλαμβάνονται:
α) τα AEKK που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,
β) υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και
έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνα,
γ) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και
εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την
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εκμετάλλευση των λατομείων,
δ) χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους
κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.
Α.2.3

Μέσω του ΣΣΕΔ δύναται να γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από την κοπή και το
πριόνισμα πέτρας με κωδικό ΕΚΑ 01 04 13 και των αποβλήτων σκυροδέματος και λάσπης
σκυροδέματος με κωδικό ΕΚΑ 10 13 14 σε προαιρετική και όχι σε υποχρεωτική βάση.

Α.3 Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ
Α.3.1

Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ):
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θήρας, Λακωνίας, Μήλου, Ρεθύμνου και
Ροδόπης.

Α.3.2

Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκτασή του είναι:
α) η Περιφέρεια Αττικής,
β) οι Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
γ) οι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
δ) οι Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορίνθου και Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ε) η Π.Ε. Θήρας, Κύθνου και Μήλου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
στ) η Π.Ε. Ζακύνθου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ζ) η Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
η) η Π.Ε. Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης
θ) η Π.Ε. Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Α.3.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας πρέπει να προσκομίσει
στον ΕΟΑΝ αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με τουλάχιστον μία από τις δηλούμενες μονάδες
για κάθε μία από τις ανωτέρω ΠΕ και εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας πρέπει
να προβεί σε ελέγχους των νέων συμβεβλημένων μονάδων και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα
του ελέγχου στον ΕΟΑΝ.

Α.4 Φορέας ΣΣΕΔ – Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με το Ν.2939/2001 ως ισχύει
Α.4.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως
εκάστοτε ισχύει.

Α.4.2

Απαγορεύεται η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους του, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.3

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
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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 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.4.4

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 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.5

Μέτοχοι του φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά οι διαχειριστές ΑΕΚΚ, νομικά πρόσωπα
που οργανώνονται αποκλειστικά από διαχειριστές ΑΕΚΚ ή οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και η ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με τους διαχειριστές ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4Α του νόμου
2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.6

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν συντρέχουν για τους μετόχους του 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
ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.7

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 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.8

Το κατ’ άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδικό αποθεματικό του φορέα ΣΣΕΔ δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το τέλος του έτους το 35% επί των εσόδων του τρέχοντος έτους
λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΕΟΑΝ σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 4Α
του ν. 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.4.9

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.5 Στοχοθεσία ΣΣΕΔ
Α.5.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει, να επιτυγχάνει ανά έτος και ανά Περιφερειακή Ενότητα, τους ποσοτικούς
στόχους που προβλέπονται στο φάκελο επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας (σχετικά 22,
23,25) διαχωρισμένους σε στόχους διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και στόχους ανάκτησης
Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Α.5.2

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προσαρμόσει τη στοχοθεσία του, όταν ο ΕΟΑΝ αναπτύξει ενιαίο τρόπο
εκτίμησης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και επιμερισμού επίτευξης των στόχων στα ΣΣΕΔ που
δραστηριοποιούνται ανά ΠΕ.

Α.5.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να:


διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΣΕΔ όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων
διαχειριστών ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.6 της παρούσας,



συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.7 της
παρούσας.
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Α.6 Συνεργασία με Υπόχρεους Διαχειριστές ΑΕΚΚ
Α.6.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων των
ενδιαφερόμενων υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ, με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Α.6.2

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ στο ΣΣΕΔ,
στη βάση πρότυπης σύμβασης ένταξης στην οποία λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι
όροι της παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ 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

Οι συμβεβλημένοι διαχειριστές ΑΕΚΚ μεταφέρουν με δική τους ευθύνη και κόστος τα ΑΕΚΚ από
το χώρο παραγωγής τους στις συνεργαζόμενες με το φορέα ΣΣΕΔ μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ,
και αναλαμβάνουν τη διαχείριση τυχόν επικίνδυνων ΑΕΚΚ και άλλων αποβλήτων που
εμπεριέχονται στα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας.

Α.6.4

Οι συμβεβλημένοι διαχειριστές ΑΕΚΚ που προβαίνουν σε «αυτοδιαχείριση» των αποβλήτων
εκσκαφών
που
παράγουν,
εξαιρουμένων
των
αποβλήτων
εκσκαφών
που
επαναχρησιμοποιούνται στο έργο στη φυσική τους κατάσταση, αναλαμβάνουν οι ίδιοι τόσο τη
επεξεργασία των αποβλήτων εκσκαφών (17 05 04) εντός των ορίων του έργου όσο και τη
διαχείριση τους εκτός των ορίων του έργου στην οποία περιλαμβάνεται η μεταφορά και η
επίχωση ή τελική απόθεση σε συγκεκριμένους και κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

Α.6.5

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ελέγχει αν οι συμβεβλημένοι με αυτόν διαχειριστές ΑΕΚΚ τηρούν
τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ, ιδίως σε ότι αφορά στην ποιότητα και
ποσότητα των παραγόμενων ΑΕΚΚ. Ειδικότερα κατά τη σύναψη σύμβασης του φορέα ΣΣΕΔ με
συλλέκτη – μεταφορέα ΑΕΚΚ, ο φορέας ΣΣΕΔ ελέγχει την καταχώρηση του συλλέκτη –
μεταφορέα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Α.6.5

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να παρέχει στους συμβεβλημένους διαχειριστές ΑΕΚΚ «Βεβαίωση
Παραλαβής» για τα ΑΕΚΚ που παραδίδουν στις συνεργαζόμενες με αυτόν εγκαταστάσεις.

Α.6.6

Κατηγορίες και ύψος χρηματικών εισφορών: Η κατηγοριοποίηση των χρηματικών εισφορών
για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και το ύψος αυτών θα πρέπει να ενισχύει την επιλεκτική
κατεδάφιση και την προδιαλογή των ΑΕΚΚ πριν την είσοδό τους σε μονάδες επεξεργασίας.

Α/Α

Είδος Αποβλήτων

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

2

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
ΜΕ

Αντιστοίχιση με
Κωδικούς ΕΚΑ

Περαιτέρω ανάλυση /
επεξήγηση

17 09 04

17 01 07, 17 06 04,
17 08 02

17 01 07

-

Εισφορά
Υπόχρεου
(€/tn)
7,8

17 01 07, 17 06 04,
17 09 04

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

10,8

17 01 07, 17 06 04,
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17 08 02, 17 02 01,
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ
3
17 09 04
17 02 02, 17 02 03,
17 04 07, 17 04 11
ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
17 05 06
4

ΕΡΜΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

1,9
17 05 08

-

5

ΧΩΜΑΤΑ - ΠΕΤΡΕΣ

17 05 04

μετά
30%

1,9
από

έκπτωση

αυτοδιαχειριζόμενα
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
6
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
ΑΟΠΛΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
7

8

ΤΟΥΒΛΑ,
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ,
ΜΑΡΜΑΡΑ

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

21,0

17 03 02

-

1,33
0,20

1,5
2,5

17 03 02
17 01 01
10 13 14

-

2,5

-

5,0

17 01 02
17 01 03
01 04 13
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
17 04 11

0,40

Α.6.7

Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των
ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Α.6.8

Όσον αφορά στα απόβλητα εκσκαφών (17 05 04), ο φορέας μπορεί να προβεί σε έκπτωση 30%
επί του ύψους της χρηματικής εισφοράς μετά από σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας
ΑΕΚΚ, αναλόγως της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών.

A.6.9

Όσον αφορά στα «αυτό-διαχειριζόμενα» απόβλητα εκσκαφών (17 05 04), η χρηματική εισφορά
που καταβάλλει ο διαχειριστής καλύπτει το διοικητικό κόστος και το κόστος ελέγχων του ΣΣΕΔ.

Α.6.1

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το φορέα ΣΣΕΔ δύναται να
0 επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του ΣΣΕΔ και των
συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων, με τροποποίηση της παρούσας.
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Α.7 Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
Α.7.1

Συνεργασία φορέα ΣΣΕΔ με επιχειρήσεις εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

Α.7.1.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επιτέλεση του σκοπού του συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Α.7.1.2

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, στη βάση πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίας στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι όροι της υποενότητας Α.7.1
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

Συνεργασία φορέα ΣΣΕΔ με εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Α.7.2.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 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 και έχουν
καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ),
γ) ικανοποιούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 και επιπρόσθετα διαθέτουν ή έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης με
εγκατάσταση που διαθέτει πιστοποιημένη ζυγοπλάστιγγα για τις ανάγκες καταγραφής των
εισερχομένων και εξερχομένων από την εγκατάσταση επεξεργασίας.

Α.7.2.2

Κάθε συνεργαζόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ οφείλει:
α) να γνωστοποιεί στο φορέα ΣΣΕΔ τους κωδικούς ΕΚΑ των ΑΕΚΚ που μπορεί να παραλαμβάνει
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά αδειοδότηση / έγκρισή της,
β) να ενημερώνει άμεσα το φορέα ΣΣΕΔ για τους λόγους και το χρονικό διάστημα αδυναμίας
παραλαβής ΑΕΚΚ, εφόσον προκύψει,
γ) να ενημερώνει το φορέα ΣΣΕΔ σε μηνιαία τουλάχιστον βάση για το ισοζύγιο μάζας της
μονάδας, σε περίπτωση δε που η μονάδα συνεργάζεται και με άλλα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ να είναι σε θέση
να προσδιορίζει τις ροές εισερχομένων και εξερχομένων που προέρχονται από τη συνεργασία της
με τον συγκεκριμένο φορέα ΣΣΕΔ,
δ) να αποδέχεται τον απροειδοποίητο έλεγχο από τον φορέα ΣΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ με σκοπό ιδίως
την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων της υποενότητας Α.7.2.

Α.7.2.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτόν μονάδες επεξεργασία ΑΕΚΚ όσον αφορά στις εισερχόμενες ποσότητες
ΑΕΚΚ και στις εξερχόμενες ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων και προϊόντων.

Α.7.2.4

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με αυτόν
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι των
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πρότυπων συμβάσεων, ιδίως οι όροι της υποενότητας Α.7.2. Συνοπτική αναφορά / αποτίμηση
των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του φορέα.
Α.7.3

Επάρκεια αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων

Α.7.3.1

Ο φορέας ΣΣΕΔ δύναται να προβαίνει σε αποκατάσταση ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο
Δημόσιο, στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 40 του
Ν.3040/2011, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 51 παρ.11 του Ν.4280/2014 και εκάστοτε
ισχύουν.

Α.7.3.2

Οι δαπάνες των μελετών και εργασιών αποκατάστασης καθώς και της επίβλεψης της
αποκατάστασης βαρύνουν απευθείας τον φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, χωρίς δυνατότητα μετακύλισης του
κόστους αυτού σε έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Α.7.3.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΑΝ για την ανάληψη της
υποχρέωσης αποκατάστασης κάθε συγκεκριμένου λατομικού χώρου και στη συνέχεια να
προσκομίζει:
α. Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης
β. Αναλυτικό τρόπο ελέγχου της αποκατάστασης του χώρου
γ. ετήσια ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία για την πρόοδο της αποκατάστασης

Α.7.3.4

Στην περίπτωση που στα 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, ο φορέας ΣΣΕΔ θα συμπράττει με τους
λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς ΣΕΔ ΑΕΚΚ για το σκοπό αυτόν.

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 ΑΕΚΚ, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς
επεξεργασία καθώς και τις ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και υπολειμμάτων της
επεξεργασίας αυτής που οδηγήθηκαν σε εργασίες ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της
επίχωσης, 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.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 διαχειριστές ΑΕΚΚ που έχουν
ενταχθεί στο ΣΣΕΔ, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από
αυτούς, τη δράση του φορέα, τους στόχους που επιδιώκει και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
(παρ. 6, αρ. 4Β ν. 2939/2001, ως ισχύει),
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β) τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του ΣΣΕΔ,
γ) ενημερωμένο κατάλογο με τις συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται
στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, 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 (§6(η), αρ. 4Β ν. 2939/2001, ως ισχύει),
δ) την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης στο ΣΣΕΔ των υπόχρεων
διαχειριστών ΑΕΚΚ καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίας με κάθε διαφορετική κατηγορία εγκατάστασης εμπλεκόμενης στην εναλλακτική
διαχείριση ΑΕΚΚ.
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, που περιλαμβάνει τουλάχιστο τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και
τον προϋπολογισμό του κόστους τους (έκθεση ετήσιου προγραμματισμού). (§10, αρ. 4Α, του ν.
2939/2001, ως ισχύει).

Α.10 Υποχρεώσεις προς ΕΟΑΝ
Α.10.
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 τιμολόγησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου,
σύμφωνα με την περίπτωση β‘ της παρ. 1 και με το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 24Ε του
Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.10.
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 εκάστοτε 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.10.
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
30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Α.10.
4

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για αξιολόγηση τις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των
πρότυπων συμβάσεων ένταξης υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ και των πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίες με τις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ πριν τη θέση τους σε εφαρμογή.

Α.10.
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.10.
6

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει
παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, και είναι
υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.

Α.10.
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
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στους χώρους του και στους χώρους των συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, η παροχή
αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση
δειγματοληψιών.
Α.11 Πρόσθετοι όροι
Α.11.
1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει εντός διαστήματος δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
να καταθέσει στον ΕΟΑΝ τροποποιημένες πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας με υπόχρεους
διαχειριστές και μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της
παρούσας.
Α.12 Εποπτικό Όργανο Φορέα ΣΣΕΔ
Α.12.
1

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συγκροτεί και λειτουργεί Εποπτικό Όργανο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4Γ του Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.12.
2

Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας
του φορέα ΣΣΕΔ.

Α.12.
3

Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ συγκροτείται από τρία μέλη, συνεργαζόμενους με το
φορέα ΣΣΕΔ διαχειριστές ΑΕΚΚ, με τριετή θητεία. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι
εκπρόσωποι των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ στο Εποπτικό του Όργανο είναι διαφορετικοί
από τους εκπροσώπους των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ στα όργανα διοίκησης του φορέα
ΣΣΕΔ.

Α.12.
4

Σε περίπτωση τέλεσης παράβασης ή εάν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης υποβάλει σχετική
αναφορά στον ΕΟΑΝ.

Β. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Β.1 Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. 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
εκάστοτε ισχύει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας
του φορέα.
Β.2 Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ δεν έχει επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχε την υποχρέωση να
επιτύχει στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μπορεί να επιβληθεί διοικητική κύρωση σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από
τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς.
Γ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Γ.1

Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την με αριθ. πρωτ. 147.3/23-4-2019 Ορθή Επανάληψη
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ 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.», επανακαθορίζοντας συνολικά τους όρους έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ
με ταυτόχρονη επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειάς του στις ΠΕ Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου,
Φωκίδας και Κύθνου και τροποποίηση των χρηματικών εισφορών (εισαγωγή νέας κατηγορίας). Ως
εκ τούτου ισχύει ως και τη λήξη της ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ, ήτοι στις 21-05-2025.
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Γ.2

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.

Γ.4

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση της επόμενης 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

12

