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Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης

Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
e-mail: info@eoan.gr
www.eoan.gr

Πληροφορίες:
Τηλ. 210 8647420

Αθήνα,  21 /12/2020
Αρ. πρωτ.:  4994

ΠΡΟΣ:  Υπόχρεους Παραγωγούς ΗΗΕ
εγγεγραμμένους στο ΕΜΠΑ με ενεργή
σύμβαση με φορείς ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ

ΚΟΙΝ. : ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ ΑΕ
              ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ
              ΣΣΕΔ REBATTERY AE
              ΣΣΕΔ COMBATT AE

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υπόχρεων παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ενσωματωμένων
σε ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές.

Σχετ.: Αρ Πρωτ. ΕΟΑΝ 4112/26.10.20

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού υπενθυμίζεται η υποχρέωση των παραγωγών που θέτουν στην
αγορά ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό να συμβάλλονται απευθείας με εγκεκριμένο Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΑΗΣΣ), όσον αφορά στις
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που ο εξοπλισμός αυτός ενσωματώνει. Η υποχρέωση αφορά σε
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που τίθενται στην Ελληνική αγορά από 1/1/2021 και μετά.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΑΝ έχει γίνει αποδέκτης πολλών ερωτήσεων παραγωγών σχετικά με τα κριτήρια
διάκρισης των μπαταριών σε φορητές και βιομηχανικές καθώς και σχετικά  με το φορέα που πρέπει
να συμβληθούν ανάλογα με τον τύπο μπαταριών που διαθέτουν στην αγορά.  Εν τω μεταξύ,  τον
Δεκέμβριο του 2020, εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόταση Κανονισμού για τις ηλεκτρικές
στήλες και συσωρευτές και τα απόβλητα τους (COM (2020)  798/3),  στην οποία –  μεταξύ άλλων –
καθορίζονται νέοι ορισμοί των  διαφόρων κατηγοριών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο ΕΟΑΝ προγραμματίζει τη λήψη σχετικής απόφασης εντός
του πρώτου τριμήνου 2021, με την οποία θα καθοριστούν, στη βάση και της Πρότασης
Κανονισμού, τα οικεία κριτήρια διαχωρισμού των φορητών και βιομηχανικών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών.  Οι υπόχρεοι παραγωγοί μπορούν να συνάψουν  σύμβαση με τα καθ’ύλην
αρμόδια ΣΣΕΔ μετά τη λήψη αυτής της Απόφασης με την προϋπόθεση ότι αυτή θα αφορά όλες τις
ηλεκτρικές στήλες/ συσσωρευτές που έθεσαν στην αγορά από 1/1/2021.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννης Σιδέρης
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Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
- Γραφείο Διευθύνοντα Συμβούλου
- Δ/νση Εναλλακτικής Διαχείρισης
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