


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΝ & ΑΛΛΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ 

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 2108627444 

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Αθήνα,    22122011 

Αριθ. Πρωτ. οικ. 804 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ιοικητικό Συβούλιο του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. έχοντας υπόψη: 

1) Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων  Ίδρυση Εθνικού Οργανισού  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 νοοθεσίας για την εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισό 
Εναλλακτικής  ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) 
και άλλες διατάξεις». 

3) Π 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των εταχειρισένων ελαστικών των οχηάτων. Πρόγραα για την εναλλακτική 
διαχείρισή τους» 

4) Την Υ.Α υπ΄αρ. 116570/2009 (ΦΕΚ 408 Β) «Κανονισός για τη διαδικασία 
ανανέωσης των εγκρίσεων συστηάτων ατοικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων» 

5) Tο από 30.3.2010 αίτηα του συλλογικού συστήατος εναλλακτικής διαχείρισης 
εταχειρισένων ελαστικών «ECOELASTIKA AE» (α.π. ΠΣ 149027/ 
31.3.2010), ε το οποίο διαβιβάσθηκε φάκελος ε σκοπό την ανανέωση της 
έγκρισης του συστήατος.  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τακτική Συνεδρίαση 23η  

Ηεροηνία: 23112011  

Αρ. Θέατος Ηερήσιας ιάταξης: 4 

Θέα 4: «Ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού συστήατος 
εναλλακτικής διαχείρισης εταχειρισένων ελαστικών  
“ECOELASTIΚA ΑΕ”». 
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6) Το από 8.11.2011 αίτηα της «ECOELASTIKA AE» ε το οποίο υπεβλήθη στον 
Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. τροποποιηένος φάκελος (α.π. ΕΟΕΣΑΠ 645/8.11.2011) για 
την ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού συστήατος εναλλακτικής 
διαχείρισης εταχειρισένων ελαστικών «ECOELASTIKA AE». 

7) Την από 18.11.2011 εισήγηση της υπηρεσίας του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. για την 
ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού συστήατος εναλλακτικής διαχείρισης 
εταχειρισένων ελαστικών «ECOELASTIKA AE». 

 

Αποφασίζουε οόφωνα 

την ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού συστήατος εναλλακτικής διαχείρισης 
εταχειρισένων ελαστικών «ECOELASTIKA AE» ε τους ακόλουθους όρους και 
προϋποθέσεις: 

1. Το σύστηα υποχρεούται να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο, όπως αυτό 
περιγράφεται στον τροποποιηένο φάκελο για την ανανέωση της έγκρισης του 
συστήατος και σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξή του τα επόενα έτη και έως το 
τέλος της εξαετούς έγκρισής του να διασφαλίζει την βελτίωση των σηερινών 
ποσοστών αξιοποίησης /ανακύκλωσης. 

 
2. Το σύστηα οφείλει να συνεργάζεται (νοική δέσευση συνεργασίας) ε 

αδειοδοτηένους συλλέκτες εταφορείς και εγκαταστάσεις (ονάδες 
επεξεργασίας/ αξιοποίησης, αποθήκευσης). 

 
3. Το σύστηα οφείλει να συνεργάζεται (νοική δέσευση συνεργασίας) ε τις 

αδειοδοτηένες εγκαταστάσεις, ενώ τυχόν άρνηση συνεργασίας ε συγκεκριένη 
εγκατάσταση πρέπει να αιτιολογείται. 

 
4. Το σύστηα υποχρεούται εντός ενός εξαήνου από την ανανέωση της έγκρισής 

του να εξετάσει τη δυνατότητα διάθεσης των υλικών επεξεργασίας ή την 
ενεργειακή αξιοποίηση αυτών, σε συνεργασία ε τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και να 
υποβάλλει σχετική έκθεση στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. 

 
5. Το σύστηα υποχρεούται εντός ενός έτους από την ανανέωση της έγκρισής του, 

να επανεξετάσει τα στοιχεία κόστους λειτουργίας του, λαβάνοντας υπόψη και 
την προαναφερόενη στο σηείο 4 της παρούσας έκθεση, και κατ΄ επέκταση τις 
χρηατικές εισφορές και να υποβάλλει νέο επιχειρησιακό σχέδιο στον 
Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Μεταξύ των άλλων, στον εν λόγω φάκελο θα πρέπει να 
συπεριλαβάνεται τεκηριωένο σχέδιο εφαρογής νέας πολιτικής τιών ε τις 
ονάδες ηχανικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσατική 
τελική επεξεργασία και αξιοποίηση. Επιπλέον θα πρέπει να συπεριλαβάνεται 
τεκηριωένη εκτίηση για τη συνολική ποσότητα εταχειρισένων ελαστικών 
που παράγονται στη χώρα. 

 
6. Το σύστηα θα πρέπει να αναθέσει σε ανεξάρτητους διαπιστευένους φορείς την 

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων ηχανικής επεξεργασίας– αποθήκευσης σε ότι 
αφορά στην τήρηση ελάχιστων προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας 
περιβάλλοντος, συπεριλαβανοένων όρων για την πυρασφάλεια. Η τήρηση 
των εν λόγω όρων θα είναι και προϋπόθεση για την συνεργασία ε τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις.  
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7. Το σύστηα, πέραν των προβλεπόενων από τη νοοθεσία ετησίων εκθέσεων, 
οφείλει να υποβάλλει σε εξαηνιαία βάση στοιχεία στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π για την 
πρόοδο της ανάπτυξής του. 

 
8. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης είναι έξι χρόνια, αρχής γενοένης 

από την 23η Νοεβρίου 2011 και πορεί να ανανεώνεται ε τροποποίηση ή 
αναθεώρηση της προβλεπόενης ελέτης, κατόπιν έγκρισης του ιοικητικού 
Συβουλίου του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. 

 
9. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης του συστήατος και ε την 

επιφύλαξη των προβλεπόενων στο άρθρο 6 παρ. 4 του Π 109/2004, ο 
Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. πορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήατος. 
Προς τούτο ο Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. απαιτεί υποβολή τροποποιηένου φακέλου από το 
σύστηα.  

Η ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΟΥ .Σ. 

 

ΚωνσταντίαΑικατερίνη Λαζαρίδη 
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