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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Αθήνα,   25 -2 -2014 

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. οικ.  336 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. έχοντας υπόψη: 

1. To 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».  

 
2. To ν.3854/2010 (ΦΕΚ 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». 

 
3. Το ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/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» και συγκεκριμένα 
το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό 
Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)  

 
4. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625 Β/ 11.10.2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
«….» και 2008/103/ΕΚ «…»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 

5. Το με α.π. Ε.Ο.ΑΝ. 1933/7-11-13 αίτημα της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» με το 
οποίο υπεβλήθη φάκελος για την έγκριση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων συσσωρευτών. 

 

6. Το με α.π. Ε.Ο.ΑΝ. 2207/11-12-13 αίτημα της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τακτική Συνεδρίαση 50η  

Ημερομηνία: 19-12-2013  

Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 4 

Θέμα 4: Παρουσίαση του υποψήφιου Σ.Σ.Ε.Δ. συσσωρευτών 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ “COMBATT ΑΕ”»  

 

  
»» 
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ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» με το 
οποίο υπεβλήθη τροποποιημένος φάκελος του συστήματος.  

 
7. Την από 16.12.2013 εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της υπηρεσίας του 

Ε.Ο.ΑΝ. για την έγκριση του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων συσσωρευτών της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» 

 

8. Την παρουσίαση του Υποψηφίου ΣΣΕΔ Συσσωρευτών κατά την 50η Συνεδρίαση 
του ΔΣ του ΕΟΑΝ στις 19-12-2013 και τα πρακτικά αυτού 

 

9. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στον ΕΟΑΝ με τα υπ. αρ. ΕΟΑΝ 93/22-1-
2014 και 202/5-2-2014 έγγραφα  

 
10. Την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους έγκρισης στις 4/2/2014 

 

11. Τα πρακτικά της 52ης /24-2-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ ως προς την 
απόφαση που έλαβε στο 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης 

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα 

Την έγκριση του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
συσσωρευτών μολύβδου- οξέος και νικελίου-καδμίου πανελλαδικής εμβέλειας της 

εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT 
Α.Ε.» με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
 

1. Το σύστημα υποχρεούται να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο όπως 
αυτό περιλαμβάνεται στον από 11.12.2013 υποβληθέντα φάκελο 
 

2. Ο ποσοτικός στόχος συλλογής συσσωρευτών, που υποχρεούται να επιτύχει το 
Σύστημα, θα πρέπει να διαμορφώνεται αναλογικά µε το µερίδιο των 
συµµετεχόντων διαχειριστών στο εν λόγω Σύστημα, σε σχέση µε τον εθνικό 
στόχο.  
 

3. Το σύστημα εκεί όπου υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, απογράφει την 
διακίνηση /ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, βάσει των 
εντύπων αναγνώρισης και συμμετέχει στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης 
στις περιοχές (νησιωτικές, απομακρυσμένες) όπου δεν δραστηριοποιούνται οι 
ανακυκλωτές, αναλογικά με τις ποσότητες των συσσωρευτών που έχουν 
ενταχθεί στο σύστημα.  

 
4. Το σύστημα πρέπει να συνεργάζεται με τα άλλα εγκεκριμένα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, καθώς και με τα εγκεκριμένα 
συστήματα άλλων ρευμάτων που εμπεριέχουν συσσωρευτές (ηλεκτρικές 
συσκευές, ΟΤΚΖ),  με σκοπό την από κοινού επίτευξη των εθνικών στόχων 
και την βελτιστοποίηση της οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης.  

 
5. Το σύστημα, θα πρέπει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ την προβλεπόμενη από τη 

νομοθεσία ετήσια έκθεση και τον προγραμματισμό δράσεων του επόμενου 
έτους, σύμφωνα με τον οδηγό εκθέσεων που έχει αναπτύξει ο ΕΟΑΝ.   
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6. Το σύστημα, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ετησίων 

εκθέσεων και κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του θα υποβάλλει 

στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. για την πρόοδο της ανάπτυξής του. 

7. Το σύστημα υποχρεούται να συνεργάζεται με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις 
συλλογής – μεταφοράς/ ανακύκλωσης ενώ τυχόν άρνηση συνεργασίας πρέπει 
να αιτιολογείται.  

 
8. Κατά τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να αποφεύγονται εμπόδια στο 

εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και το 
κοινοτικό δίκαιο. 

 
9. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι 

παραγωγοί στην COMBATT Α.Ε., θα αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
10. Το πλαίσιο των πρότυπων συμβάσεων με υπόχρεους και τρίτα μέρη θα 

εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ, πριν την υπογραφή τους. 
 

11. Οι συμμετέχοντες στην οργάνωση του συστήματος παραγωγοί υποχρεούνται 
να τηρήσουν και να εκπληρώσουν στο ακέραιο όλες τις εκ του άρθρου 10 
παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 απορρέουσες υποχρεώσεις τους για το 
προγενέστερο της έγκρισης του συστήματος διάστημα, στην περίπτωση που 
το ΣτΕ απορρίψει την αίτηση του ΣΣΕΔ - ΣΥΔΕΣΥΣ (στο οποίο ήταν πριν 
ενταγμένοι) για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ περί μη 
ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ - ΣΥΔΕΣΥΣ. 

 
12. Ο ΕΟΑΝ έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετους ή ειδικούς όρους, ή 

τροποποίηση των όρων έγκρισης με τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς 

έγκρισης του συστήματος κριθεί απαραίτητο, όπως για παράδειγμα κατά την 

έκδοση ΠΕΔ, λόγω τροποποίησης κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας, ή για 
λόγους αποδοτικότερης και ορθολογικότερης εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων συσσωρευτών.  
 

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

γενομένης από την 25η Φεβρουαρίου 2014.  
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ιωάννης Αγαπητίδης 
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