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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 183η/29.07.2021
ΘΕΜΑ 1: «Τροποποίηση της με αριθμό 1843/5-7-2019 (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) απόφασης

ανανέωσης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)
Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ
ECOELASTIΚA ΑΕ, αναφορικά με τη διαδικασία συνεργασίας με τα σημεία συλλογής όπως
περιγράφεται στον όρο 7ii.».
.

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.

Τις διατάξεις του ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021) «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη
διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»

3.

Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2018)
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ
922/Υ.Ο.Δ.Δ./04.11.2019),

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335

(ΦΕΚ

1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019),

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./04.05.2020) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190 (ΦΕΚ
551/Υ.Ο.Δ.Δ./16.07.2021 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. 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
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5. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις.
6. 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
7. 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»
8. 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»
9. 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».
10. 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»
11. 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
12. 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
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Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»
13. Την με αριθμό 106157/2004 (ΦΕΚ 1145 Β’) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «’Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών “ECOELASTIKA”».
14. 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 «ECOELASTIKA AE».
15. 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. «ECOELASTIKA AE» ως προς την αναπροσαρμογή
(μείωση) των χρηματικών εισφορών.
16. Την με αριθμό πρωτ. οικ. 1843/05.07.2019 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»
17. Την με αριθμό πρωτ. 165.1/06.03.2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την 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
18. Το με αριθμό πρωτ. 4468/19.11.2020 αίτημα του φορέα για την τροποποίηση της διαδικασίας
συνεργασίας με τα σημεία συλλογής
19. Την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 28-05-2021 μεταξύ στελεχών του φορέα και
του ΕΑΟΝ, όπου συζητήθηκε το αίτημα
20. Η με αρ. πρωτ. 2460/1-06-2021 υποβολή στον ΕΟΑΝ των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας
της ECOELASTICA ΑΕ.
21. Το με αριθμό πρωτ. 2817/07.06.2021 έγγραφο του ΕΟΑΝ προς την ECOELASTIKA με θέμα
«Προτεινόμενη διαδικασία συνεργασίας με τα σημεία συλλογής»
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22. Το με αριθμό πρωτ. 2839/08-06-2021 έγγραφο της ECOELASTIKA AE προς τον ΕΟΑΝ
«Διαδικασία συνεργασίας με τα σημεία συλλογής»
23. Τη με αρ. πρωτ. 3596/19.07.2021 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο
«Τροποποίηση της με αριθμό 1843/5-7-2019 (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) απόφασης ανανέωσης
έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Μεταχειρισμένων
Ελαστικών Οχημάτων που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ECOELASTIΚA ΑΕ,
αναφορικά με τη διαδικασία συνεργασίας με τα σημεία συλλογής όπως περιγράφεται στον
όρο 7ii».
Αποφασίζει ομόφωνα
Την τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου Γ.7 ii της με αριθμό πρωτ. οικ. 1843/5-7-2019 Απόφασης
Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIKA ΑΕ ο οποίος
διαμορφώνεται ως εξής:
«Γ. 7 ii. Συνεργάζεται με συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και
συντήρηση ελαστικών και γενικότερα με τους σταθμούς επιδιόρθωσης οχημάτων τα οποία
αποτελούν και σημεία συλλογής του αποβλήτου (συνεργεία, βουλκανιζατέρ, βενζινάδικα) που
προβαίνουν σε αντικατάσταση ελαστικών ή άλλο τελικό αποδέκτη, ώστε τα μεταχειρισμένα
ελαστικά να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ο
φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις με τα εν λόγω σημεία στη βάση πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίας, των οποίων οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ. για
αξιολόγηση πριν τη θέση τους σε εφαρμογή.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. οικ. 1843/05-07-2019 Απόφαση Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ
ECOELASTIKA ΑΕ και η με αριθμό 165.1/06.03.2020 (ΑΔΑ: 688Ω46Ψ8ΟΖ-ΑΘΔ) απόφαση τροποποίησής της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ.
Γεώργιος Βρεττάκος
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