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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 195η/26.07.2022
26
ΘEΜΑ 12: «Τροποποίηση της με αριθμό 184.3/5-7-2019 (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) απόφασης
ανανέωσης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)
Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει που οργανώνει και
λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ECOELASTIΚA ΑΕ, σύμφωνα με το ν. 4819/2021».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ν. 4819/2021( ΦΕΚ 129/23.7.2021), «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων-Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ης 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.
2. Το κεφάλαιο Ε 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», ως ισχύει
3. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/04.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07.12.2018) 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 με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ
922/Υ.Ο.Δ.Δ./04.11.2019),
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019
(ΦΕΚ
1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/ 29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./04.05.2020),
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190/12.7.2021
(ΦΕΚ
551/Υ.Ο.Δ.Δ./16.07.2021),
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4883/369/18.1.2022 (ΦΕΚ 23/Υ.Ο.Δ.Δ./19.1.2022) ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022
(ΦEK
69/Υ.Ο.Δ.Δ./7.2.2022)
και
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/03-02-2022
(ΦΕΚ
141/Υ.Ο.Δ.Δ./01.03.2022) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. 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
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 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
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διαχείρισή τους», ως ισχύει
7. 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
8. Την με αριθμό 142.2/14.03.2020 Απόφαση Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ECOELASTIKA ΑΕ (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) περί της
ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ μεταχειρισμένων ελαστικών «ECOELASTIKA AE».
9. Η με αριθμό 165.1/06.03.2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 688Ω46Ψ8ΟΖ-ΑΘΔ) για την Τροποποίηση
της με αριθμό 142.2/14.03.2020 Απόφασης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων
Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIΚA ΑΕ (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) 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
10. Η με αριθμό 183.1/29.07.2021 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ6ΣΖ46Ψ8ΟΖ-ΡΗΤ) για την Τροποποίηση
της με αριθμό 142.2/14.03.2020 Απόφαση ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων
Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIΚA ΑΕ (ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) ως προς τη διαδικασία
συνεργασίας με τα σημεία συλλογής, τροποποιώντας τον όρο Γ.7.ii της απόφασης ανανέωσης
11. Το με α.π. 2950/14.06.2021 έγγραφο του ΕΟΑΝ με θέμα: «Υποβολή αιτήματος τροποποίησης
των όρων 20iv, 20v και 21 της απόφασης ανανέωσης έγκρισης»
12. Το με α.π. 6445/29.12.2021 αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4819/2021 της Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης
13. Το με α.π. 2946/06.06.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα με κατάθεση διευκρινίσεων
14. Το με α.π. 3023/06.06.2022, ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα σχετικά με τις αναδρομικές
εισφορές
15. Την κατάθεση εγγυητικής επιστολής με α.π. 867/17.02.2022, με βάση την παρ. 18 του αρ. 12
του ν. 4819/2021
16. Την με α.π. 3061/09.06.2022 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 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας
ΣΣΕΔ ECOELASTIΚA ΑΕ, σύμφωνα με το ν. 4819/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της με αρ. 142.2/14.03.2019 Απόφασης του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την ανανέωση
έγκρισης της λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ECO
ELASTIKA A.E. όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις με αρ. 165.1/06.03.2020 και 183.1./29.07.2021
Αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ, με βάση το ν. 4819/2021, ως εξής:
2
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Α. ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Α.1 Γενικά
Α.1.1

Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και αντικαθιστά την με αριθμό 142.2/14.03.2020 Απόφαση
του ΔΣ του ΕΟΑΝ περί Ανανέωσης Έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ECOELASTIKA ΑΕ (ΑΔΑ:
66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ) και τις με αριθμό 165.1/06.03.2020 (ΑΔΑ: 688Ω46Ψ8ΟΖ-ΑΘΔ) και
183.1/29.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΖ46Ψ8ΟΖ-ΡΗΤ) αποφάσεις τροποποίησής της

Α.1.2

Η παρούσα τροποποίηση αφορά στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ν.4819/2021 ως
ισχύει, την κατάργηση του όρου επί ειδικού αποθεματικού, την κατάργηση των όρων 20iii,
20iv, 20v & 21, καθώς και την κατάργηση του εποπτικού οργάνου

Α.1.3

Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον φάκελο αναθεωρημένου επιχειρησιακού
του σχεδίου για την ανανέωση της έγκρισής του (σχετικό 8), όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με τον φάκελο επιχειρησιακού σχεδίου (σχετικά 13) στο βαθμό που δεν
έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση [όρος
Για λόγους αναφοράς, εντός παρενθέσεως «[..]» σημειώνεται η αντιστοίχιση με τα σχετικά σημεία της αρχικής
απόφασης ανανέωσης έγκρισης 142.2/14.03.2020.

Α.2 Σκοπός του ΣΣΕΔ
Α.2.1
[σ.4]

Μέσω του ΣΣΕΔ θα γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων (αποβλήτων)
ελαστικών οχημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΠΔ 109/2004, με εξωτερική
διάμετρο έως 1600mm. Για τους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών
οχημάτων, τα ελαστικά που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του φορέα ΣΣΕΔ διακρίνονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγ.
Α

Μέσο
βάρος(kg)
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

3
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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 1600 mm
• Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική διάμετρο
από 1400mm έως 1600 mm

*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.

Α.2.2
[σ.5]

Μέσω του ΣΣΕΔ δύναται να γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων που κατατάσσονται στην 16 ομάδα του ΕΚΑ με κωδικό ΕΚΑ 16 01 03

Α.3 Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ
Α.3.1
[σ.8]

Η εμβέλεια του ΣΣΕΔ είναι πανελλαδική. Προς τούτο, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι
το δίκτυο των σημείων συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων αναπτύσσεται επαρκώς
σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας.

Α.5 Στοχοθεσία ΣΣΕΔ
Α.5.1
[σ.6]

Α.5.2
[σ.7]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να επιτύχει, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τους κάτωθι στόχους:
•

η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων απόβλητων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον το 90% των αποσυρόμενων ελαστικών,

•

η ανακύκλωση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να φθάνει
τουλάχιστον το 40% των αποσυρόμενων ελαστικών.

Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να:
i. διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων των ενδιαφερόμενων
υπόχρεωνπαραγωγών
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
συμβάσεωνσυνεργασίας, των οποίων οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις υποβάλλονται στον
Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση πριν τη θέση τους σε εφαρμογή.
iii. συνεργάζεται με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Οχημάτων στο Τέλος τους Κύκλου
Ζωής τους (ΟΤΚΖ), ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή
των μεταχειρισμένων ελαστικών
iv. συνεργάζεται με επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων. Η επιλογή και ανάθεση της συνεργασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα
v. συνεργάζεται με τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, τα οποία προκύπτουν από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων κατά τη
4
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διαδικασίααποκομιδής τους από τον ΟΤΑ. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις με
ΟΤΑ α’ βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας
απόφασης, στη βάση πρότυπης σύμβασης , της οποίας η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση
υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ.για αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή
vi. συνεργάζεται με κατόχους στόλων οχημάτων, στους οποίους, στο πλαίσιο της
δραστηριότητάς τους, προκύπτουν ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών, για την
παράδοση στο ΣΣΕΔ των εν λόγω μεταχειρισμένων ελαστικών. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να
συνάπτει συμβάσεις με κατόχους στόλων, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους
όρους της παρούσας απόφασης, στη βάση πρότυπης σύμβασης, της οποίας η ισχύουσα κάθε
φορά έκδοση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ.για αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή

Α.6 Συνεργασία με Υπόχρεους Παραγωγούς
Α.6.1

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

Α.6.2

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ,
λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη βάση
πρότυπης σύμβασης ένταξης, της οποίας η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση υποβάλλεται στον
Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή.

[σ.9]

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
[σ.10]

Α.6.4
[σ.11]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ελέγχει αν οι συμβεβλημένοι με αυτόν παραγωγοί τηρούν τους όρους
τωνσυμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ, καθώς και να ζητά από τους παραγωγούς ως προϋπόθεση
για τη συνέχιση της σύμβασης ένταξης το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την ΥΑ 181504/2016 ως ισχύει
Κατηγορίες και ύψος χρηματικών εισφορών: Οι χρηματικές εισφορές (€ ανά τεμάχιο ελαστικού)
που καταβάλλουν οι συμβεβλημένοι με τον φορέαπαραγωγοί, ανά κατηγορία ελαστικού, είναι οι
ακόλουθες:
Κατηγορία
Χρηματική εισφορά (€/τεμάχιο)

Α.6.5
[σ.11]

Α.6.6

Α

Β

Γ

Δ1

Δ2

1,00

5,86

0,42

25,00

15,00

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων παραγωγών ελαστικών οχημάτων προς το φορέα ΣΣΕΔ
δύνανται να επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ,
κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ.
Αναδρομική εισφορά: Οι παραγωγοί που συμβάλλονται καθυστερημένα με το φορέα ΣΣΕΔ, ενώ
είχαν υποχρέωση ένταξης πριν από το έτος σύμβασης, καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ αναδρομική
εισφορά για τα τρία προηγούμενα της ένταξης τους έτη, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά
χρηματικές εισφορές του έτους ένταξης. Η ένταξη και καταβολή της αναδρομικής εισφοράς δεν
αναιρεί την υποχρέωση του παραγωγού για έλεγχο και πιθανή επιβολή κύρωσης εκ μέρους του
ΕΟΑΝ για όλα τα παρελθόντα έτη.
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Α.7 Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
Α.7.1
[σ.12]

Α.7.2
[σ.13]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων,
λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη βάση
πρότυπωνσυμβάσεων συνεργασίας, των οποίων οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις υποβάλλονται
στον Ε.Ο.ΑΝ.για αξιολόγηση πριν τη θέση τους σε εφαρμογή
Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική
διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων μόνο εφόσον αυτές διαθέτουν:
α) όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την εταιρική τους νομιμοποίηση,
β) όλες τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους

Α.7.3
[σ.17]

Α.7.4
[σ.19]

Α.7.5
[σ.20]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να οργανώσει, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και με τους ΟΤΑ
α’ βαθμού, και να χρηματοδοτήσει ξεχωριστό πρόγραμμα για τη συλλογή των ελαστικών
ποδηλάτων.
Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να μεριμνήσει για την μείωση των αποθηκευμένων ποσοτήτων ελαστικών
που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε αποθηκευτικούς χώρους μονάδων μηχανικής επεξεργασίας
ανακύκλωσης και σε άλλους χώρους αποθήκευσης, τουλάχιστον κατά 6.000 τόνους έως το τέλος
ισχύος της παρούσας
Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των έργων κατασκευής ταπήτων
ασφαλείαςαπό ανακυκλωμένο ελαστικό σε αυλές δημόσιων σχολείων:
i) να διασφαλίζει ότι τα δάπεδα ασφαλείας ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κείμενης
νομοθεσίας, δεν παρουσιάζουν κάποιες από τις ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα III της οδηγίας 2008/65/ΕΚ, ως ισχύει και συμμορφώνονται με τις διατάξεις
του κανονισμού REACH
ii) να ενημερώνει τους χρήστες αναφορικά με την ασφαλή χρήση των δαπέδων

Α.7.6
[σ.15]

Α.7.7
[σ.22]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με αυτόν
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι των πρότυπων συμβάσεων
Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για τις απαιτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τα προϊόντα από ελαστικό υλικό που προέρχεται από ανακύκλωση μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων και να παρέχει κατευθύνσεις προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην
κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της ποιοτικής αναβάθμισης
των παραγόμενων υλικών από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Α.8 Μεθοδολογία συγκέντρωσης και υποβολής στοιχείων επίδοσης του ΣΣΕΔ
Α.8.1
[σ.14]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις όσο αφορά στις εισερχόμενες ποσότητες και στις
εξερχόμενες ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων και υλικών

Α.9 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
Α.9.1
[σ.16]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εξειδικεύει και να εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και συγκεκριμένων ομάδων φορέων / επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού και
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ειδικότερα των χρηστών των υλικών που προέρχονται από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων
ελαστικών αλλά και από τα προϊόντα της περαιτέρω επεξεργασίας τους (π.χ. πλακάκια ασφαλείας
με στρώση από ανακυκλωμένο ελαστικό, τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων) για τη σωστή χρήση
τους

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,
όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής
περιόδου, σύμφωνα με την περίπτωση (ββ) της παρ. 1 α) του άρθρου 98 του ν. 4819/2021, ως
εκάστοτε ισχύει. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αποδίδεται ετησίως
στον ΕΟΑΝ σύμφωνα με την υποπερίπτωση (αα) της παρ. 1 α) του άρθρου 98 του ν. 4819/2021,
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 12 του ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις
εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους

Α.10.3

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση
προγραμματισμού για τα επόμενα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν.
4819/2021, 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 υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισμό Προμηθειών,
Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του καθώς και κάθε μετέπειτα τροποποίηση του, ώστε να
αξιολογείται η συμμόρφωσή των προαναφερομένων με τις ισχύουσες κάθε φορά Κατευθυντήριες
Οδηγίες του ΕΟΑΝ και σε θετική περίπτωση να εγκρίνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την
παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν.4819/2021

Α.10.5

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση τις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των
πρότυπων συμβάσεων ένταξης υπόχρεων παραγωγών και των πρότυπων συμβάσεων
συνεργασίας με τις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων που προβαίνουν σε εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισηςμεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων πριν τη θέση τους σε εφαρμογή

[σ.24]

Α.10.6
[σ.25]

Α.10.7
[σ.26]

Α.10.8

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στο Ε.Ο.ΑΝ. οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του
ζητηθείσχετικά με την τεχνική του επάρκεια, την επίδοσή και την αποτελεσματικότητά του καθώς
και τα οικονομικά του στοιχεία
Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει παραβάσεις
της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, και είναι υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών
καταγγελιών
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
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.
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Α.11 Πρόσθετοι όροι
Α.11.1
[σ.18]

Α.11.2
[σ.23]

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εξετάζει το πλαίσιο ένταξης στο σύστημα όλων των ελαστικών
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με διάμετρο μεγαλύτερη των 1600mm και να
προβαίνει προς τούτο σε εκτίμηση των ποσοτήτων διάθεσης των ελαστικών αυτών στην αγορά
και σε διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους.
O φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβεί σε μελέτη για: α) την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των
εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών από τις μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών, β) τον
προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τελικών προϊόντων από ελαστικό που
προέρχεται από τη μηχανική αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, γ) τις
βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για τη διαδικασία επεξεργασίας και τη λειτουργία των
μονάδων επεξεργασίας και δ) την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό όλων των σταδίων
επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, με στόχο την επίτευξη ανάκτησης υλικών
υψηλής καθαρότητας και κατάλληλων ιδιοτήτωνπρος αξιοποίησή τους για τελική χρήση

Β. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Β.1

Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5β του άρθρου
69 του ν. 4819/2021, ως ισχύει

Β.2

Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ δεν επιτυγχάνει τους ποσοτικούς στόχους που εμπίπτουν στην
κατηγορία στόχων της παρ. 2 ια) του άρθρου 13 του Ν.4819/2021, επιβάλλονται τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του Άρθρου 12 του Ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει

Β.3

Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ δεν επιτύχει ούτε έναν από τους ποσοτικούς στόχους που
εμπίπτουν στην κατηγορία στόχων της παρ. 2 ιβ) του άρθρου 13 του Ν.4819/2021 έως το τέλος
της πενταετούς περιόδου έγκρισης λειτουργίας του, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 18 του Άρθρου 12 του Ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει

Γ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Γ.1

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 09-07-2025. [σσ ανάρτηση στη Διαύγεια: 10-07-2019]

[σ.27]

Γ.2
[σ.28]

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

8

ΑΔΑ: ΡΨ3646Ψ8ΟΖ-ΨΟΦ

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα,
email:info@eoan.gr

Γ.3
[σ.29]

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 παρ. 1Β. του άρθρου 13 του Ν.4819/2021 όπως εκάστοτε ισχύει

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ

Ευάγγελος Καραμίντζιος
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