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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 165η/06.03.2020
ΘΕΜΑ 1: «Τροποποίηση της με αριθμό 1843/5-7-2019 απόφασης ανανέωσης έγκρισης του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIΚA ΑΕ
ως προς α) διόρθωση του Πίνακα των κατηγοριών των ελαστικών του όρου Γ.4 της απόφασης ανανέωσης
έγκρισης, β) αλλαγή μέσου βάρους της κατηγορίας Γ ελαστικών, γ) επανέλεγχο και τροποποίηση των
όρων Γ.20iii και Γ.20iv της απόφασης ανανέωσης έγκρισης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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 με τις
διατάξεις του 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» και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170/08-11-2017) «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. Τη 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 τη με αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ.:922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» και στη
συνέχεια με τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 (ΦΕΚ.:1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) Απόφαση του
Υπουργού

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας

με

θέμα

«Τροποποίηση

της

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/04.12.2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07.12.2018)».
3. 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
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
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5. Τον 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.)
6. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α’/5.3.2004) με θέμα «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»
7. Την ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων
συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
8. Την ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057 Β’/18.9.2015) «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»
9. Την ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454 Β’/9.8.2016) 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
10. 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»
11. Την με αριθμό 106157/2004 (ΦΕΚ 1145 Β’) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων «’Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών
“ECO-ELASTIKA”».
12. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 804/22.12.2011 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της ανανέωσης της έγκρισης
του ΣΣΕΔ μεταχειρισμένων ελαστικών «ECO-ELASTIKA AE».
13. Την με αριθμό πρωτ. οικ 917/30.04.2015 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της τροποποίησης του
επιχειρησιακού σχεδίου του Σ.Ε.Δ. «ECO-ELASTIKA AE» ως προς την αναπροσαρμογή (μείωση) των
χρηματικών εισφορών.
14. Την με αριθμό πρωτ. οικ:1843/5.7.2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για α) την έγκριση της υπέρβασης
του ποσοστού 35% της παρ.14 του αρθ. 4Α του ν. 2939/2001, που αφορά το ειδικό αποθεματικό του
Φορέα β) την έγκριση κατά την παρ.1 του αρθ. 23 του ν. 4496/2017 και γ) την ανανέωση της έγκρισης
του ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων «ECOELASTIKA AE»
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15. Το από 31/7/2019 έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά
με την απόφαση ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA AE (αρ.πρωτ. Οικ: 1843/5.7.2019 απόφαση
ΔΣ που ελήφθη στην 142η συνεδρίαση της 14.03.2019 με αρ. πρ. του ΔΣ: 142.2)»
16. Το από 04/10/2019 (αρ. πρωτ. 2479/04-10-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Υποβολή προς αξιολόγηση σχεδίου συμβάσεων ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ ECOELASTIKA
(σημείο 9 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης)-Αίτημα επίσπευσης διόρθωσης του πίνακα των κατηγοριών
ελαστικών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΣΕΔ (σημείο 4 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης)»
17. Το από 10/12/2019 (αρ. πρωτ. 3029/11-12-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Διόρθωση απόφασης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA αρ. πρωτ.Οικ: 1843/5.7.2019
απόφαση ΔΣ ως προς τον Πίνακα Κατηγοριών (σημείο Γ.4 απόφασης)»
18. Το από 10/12/2019 (αρ. πρωτ. 3030/11-12-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Επαναξιολόγηση απόφασης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA (αρ. πρωτ.Οικ: 1843/5.7.2019
απόφαση ΔΣ που ελήφθη στην 142ησυνεδρίαση της 14.03.2019 με αρ. πρ. του ΔΣ: 142.2)»
19. Το από 18/12/2019 (αρ. πρωτ. 3092/18-12-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Υποβολή προς αξιολόγηση σχεδίων τροποποίησης συμβάσεων με μονάδες αξιοποίησης (σημείο 12
Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης)»
20. Το από 18/12/2019 (αρ. πρωτ. 3118/19-12-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τα αιτήματα διόρθωσης- τροποποίησης της ανανέωσης της
έγκρισης στου ΣΣΕΔ ECOELASTIKA»
21. Το από 30/12/2019 (αρ. πρωτ. 3164/31-12-2019) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εγγράφου μας της 18/12/2019 - Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τα αιτήματα
διόρθωσης- τροποποίησης της ανανέωσης της έγκρισης στου ΣΣΕΔ ECOELASTIKA»
22. Το από 03/01/2020 (αρ. πρωτ. 60/07-01-2020) έγγραφο του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ προς τον ΕΟΑΝ
«Υποβολή προς αξιολόγηση σχεδίων τροποποίησης ηλεκτρονικών συμβάσεων με κατόχους (σημείο 7v. &
7vi. Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης)»
23. Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΟΑΝ στις 09-01-2020, όπου συζητήθηκαν τα
ανωτέρω
24. Το με αριθμό πρωτ. 3164/15-01-2020 έγγραφο του ΕΟΑΝ προς την ECOELASTIKA «Υποβολή αιτήματος
τροποποίησης όρων απόφασης ανανέωσης έγκρισης»
25. Το από 21/01/2020 (αρ. πρωτ. 173/21-01-2020) έγγραφο της ECOELASTIKA AE προς τον ΕΟΑΝ «Αίτημα
τροποποίησης όρων της Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης του ΣΣΕΔ μεταχειρισμένων ελαστικών
Ecoelastika – Απάντηση στο από 15/1/2020 με αρ. πρωτ. 3164 έγγραφο της υπηρεσίας σας»
26. Τη με αριθμό 725/03-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο:
«Τροποποίηση της με αριθμό 1843/5-7-2019 απόφασης ανανέωσης έγκρισης του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIΚA ΑΕ
ως προς α) διόρθωση του Πίνακα των κατηγοριών των ελαστικών του όρου Γ.4 της απόφασης ανανέωσης
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έγκρισης, β) αλλαγή μέσου βάρους της κατηγορίας Γ ελαστικών, γ) επανέλεγχο και τροποποίηση των
όρων Γ.20iii και Γ.20iv της απόφασης ανανέωσης έγκρισης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Την τροποποίηση και αντικατάσταση του Πίνακα των κατηγοριών ελαστικών του πεδίου εφαρμογής
του φορέα ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIKA ΑΕ του όρου Γ.4 της με αρ.
πρωτ. οικ: 1843/05-07-2019 απόφασης ανανέωσης έγκρισής του ως εξής:
Κατηγ.

Μέσο
βάρος
(kg)

Α

8

Περιγραφή

Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)
Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη
από 17,5 ίντσες.
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική
(εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες

Β

50

Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη ή
ίση με 17,5 ίντσες.
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης με εξωτερική διάμετρο ως και
1400mm
Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική (εσωτερική)
διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες και με εξωτερική διάμετρο ως και 1400mm

Γ

4

Ελαστικά MOTO

Δ1

150

Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου* (Grader, Loader, RDT, ADT,
Crane, Mechanical Handling) με εξωτερική διάμετρο έως 1600mm

Δ2

100

Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως 1600mm
Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική διάμετρο από
1400mm έως 1600mm

*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική
διάμετρο έως και 1600mm
Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά
βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά.

2. Την τροποποίηση και αντικατάσταση των όρων Γ.20 iii και Γ.20 iv της με αριθμό πρωτ. οικ. 1843/5-72019 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων
ECOELASTIKA ΑΕ οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:
«Γ. 20 iii. να προβαίνει σε τακτικές επισκέψεις στις παλαιότερες κατασκευές με σκοπό την αποτύπωση
και καταγραφή της εκάστοτε κατάστασης των δαπέδων ασφαλείας, την υποβολή προτάσεων για την
αποκατάσταση/αντικατάσταση των φθαρμένων δαπέδων και να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση
αυτών (αποκατάσταση ή αντικατάσταση) μόνο στις περιπτώσεις που τα παλαιά δάπεδα είναι εκτός
προδιαγραφών των διατάξεων και των ορίων του κανονισμού REACH».
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«Γ.20 iv. να υποβάλει προτάσεις, εντός ενός εξαμήνου από την έναρξη της παρούσας, για τον
καλύτερο τρόπο διάθεσης των άχρηστων δαπέδων που προκύπτουν από αποξηλώσεις φθαρμένων
ελαστικών ταπήτων από σχολεία στα οποία κάνει δωρεές».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. οικ. 1843/5-7-2019 απόφαση Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα
ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.

Νικόλαος Χιωτάκης
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