ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
Digitally signed by
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ.

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
2108647420,

ΑΔΑ: 67ΓΜ46Ψ8ΟΖ-ΜΓΣ

INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.31 16:29:13
EEST
Reason:
Location: Athens

email:info@eoan.gr
Αρ. Αποφ :169.3/12.06.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 169η/12.06.2020
ΘΕΜΑ 3: «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και
Βιομηχανίας με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών
Πανελλαδικής Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» και λήψη απόφασης σχετικά με: α)
την έγκριση του αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως
ισχύει, που αφορά στο διοικητικό κόστος λειτουργίας των Φορέων ΣΣΕΔ, β) την έγκριση του
αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 14 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά
στο ειδικό αποθεματικό των Φορέων ΣΣΕΔ και γ) την ανανέωση της έγκρισης του Φορέα.».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το 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 και ισχύει
2. 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
3. Το 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
4. Το 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
5. Το ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α’/8.11.2017), «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» και ειδικότερα το
άρθρο 23 «Μεταβατικές διατάξεις»
6. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της
οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39200/2015(ΦΕΚ 2057 Β/189-2015) και ισχύει.
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 493/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2012, για καθορισμό, βάσει της
οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου του 2012.
8. Την Εκτελεστική Απόφαση 2016/1032 «Καθορισμός των συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων» της 30ης Ιουνίου 2016
9. 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».
10. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων
συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
11. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 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 με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ/7.12.2018) απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ
922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019),ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./4.5.2020) αποφάσεις του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13. Την με αριθ. οικ.336/25-2-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την έγκριση λειτουργίας του
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) COMBATT Α.Ε.(ΑΔΑ :ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ),
14. Το με αρ.πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1080/26-05-2017 κοινό αίτημα των ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ και COMBATT σχετικά με
την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών των συσσωρευτών Νικελίου Καδμίου.
15. Την με αρ. 92.4 /07-07-2017 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για αναβολή λήψης απόφασης για την
τροποποίηση των χρηματικών εισφορών των συσσωρευτών Νικελίου Καδμίου έως την ημερομηνία
που θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές και θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα των ελέγχων για αξιολόγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
16. Tη με αρ, πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 2903/7-12-2017 κατάθεση της Διαδικασίας Διαχείρισης Εξωτερικά
Παρεχόμενων Υπηρεσιών Και Προϊόντων της COMBATT A.E. έκδοσης 1ης / 16-01-2017
17. Το με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 2903/23-02-2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με θέμα Παρατηρήσεις επί της
Διαδικασίας Διαχείρισης Εξωτερικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Και Προϊόντων της COMBATT A.E.
έκδοσης 1ης / 16-01-2017
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18. Την ισχύουσα έκδοση της Διαδικασίας Διαχείρισης Εξωτερικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Και
Προϊόντων της COMBATT A.E., SER/P/008, έκδοση 2η / 02.04.2018, η οποία είναι μέρος του
πιστοποιημένου κατά ISO 9001/2018 συστήματος διαχείρισης της COMBATT.
19. Το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της COMBATT ΑΕ, υποβληθέν με τη με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ.
1581/08-05-2018 επιστολή (Α’ υποβολή)
20. Το με αρ. πρωτ 1581/27-07-2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με παρατηρήσεις επί του ως άνω σχετικού
(19)
21. Το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της COMBATT ΑΕ, υποβληθέν με τη με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ.
3630/30-10-2018 επιστολή (Β΄ υποβολή)
22. Το με αρ. πρωτ 3630/21-12-2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με παρατηρήσεις επί του ως άνω σχετικού
(21)
23. Το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της COMBATT ΑΕ, υποβληθέν με τη με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ.
810/10-03-2020 (Γ΄ υποβολή)
24. Τη με αριθμ. πρωτ. 1804/02.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με τίτλο:
«Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας με την
επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής
Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» και λήψη απόφασης σχετικά με: α) την έγκριση του
αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά
στο διοικητικό κόστος λειτουργίας των Φορέων ΣΣΕΔ, β) την έγκριση του αιτήματος του Φορέα κατά
την παρ. 14 του άρθρου 4Α του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά στο ειδικό αποθεματικό των
Φορέων ΣΣΕΔ και γ) την ανανέωση της έγκρισης του Φορέα».
25. Το με αριθμ. πρωτ. 2211/30.06.2020 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Πληροφορικής με το οποίο εστάλη το υπ’ αριθμ. 197/22.06.2020 τιμολόγιο εκδόσεως
του ΕΟΑΝ προς την «COMBATT Α.Ε» συνολικού ποσού 44.640,00 Ευρώ για την ανανέωση έγκρισης
λειτουργίας του Φορέα ΣΣΕΔ, σύμφωνα με τη παρ. 9, του άρθρ. 4Β, του ν. 2939/2001 όπως ισχύει.
26. Τη με αριθμό πρωτ. 2718/28.07.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Πληροφορικής της κατάθεσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ του ΕΟΑΝ συνολικού
ποσού 44.640,00 Ευρώ από το ΣΣΕΔ «COMBATT Α.Ε» που αφορά στην ανανέωση έγκρισης
λειτουργίας του Φορέα ΣΣΕΔ Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας με
την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής
Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «COMBATT ΑΕ», σύμφωνα με
τη παρ. 9, του άρθρ. 4Β, του ν. 2939/2001 όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α) Tην έγκριση του αιτήματος του Φορέα ΣΣΕΔ Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και
Βιομηχανίας με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών
Πανελλαδικής Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του
Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’/6.8.2001), όπως ισχύει, που αφορά στο διοικητικό κόστος λειτουργίας των
φορέων ΣΣΕΔ.

3

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΑΔΑ: 67ΓΜ46Ψ8ΟΖ-ΜΓΣ

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 2108647420,
email:info@eoan.gr
Β) Την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία
«Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» και
διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» με τους ακόλουθους όρους:
Α.1 Γενικά
Α.1.1 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και αντικαθιστά την με αρ. πρωτ. οικ.336/25-2-2014 απόφαση
του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την έγκριση λειτουργίας του ΣΣΕΔ
Α.1.2 Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον αναθεωρημένο φάκελο επιχειρησιακού
σχεδίου /Μάρτιος 2020 (σχετ. 23) , στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση.
A.2 Σκοπός του ΣΣΕΔ
A.2.1 Μέσω του ΣΣΕΔ θα γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των παρακάτω κατηγοριών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών:
Συσσωρευτές Έλξης / Κίνησης και Εφεδρικής χρήσης Μολύβδου
Κατηγορία Συσωρευτή
οξέως
Αh <30
1. Συσσωρευτές monoblock 4-6 V ή συστοιχίες συσ/τών που
30<Ah< 90
αποτελούνται από συσ/τές monoblock 4-6 V
90< Ah < 220
Αh <30
2. Συσσωρευτές monoblock 8-12 V ή συστοιχίες συσ/τών που
30<Ah< 90
αποτελούνται από συσ/τές monoblock 8-12 V
90< Ah < 220
3. Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες
αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία
Συσσωρευτές Εκκίνησης Μολύβδου Οξέος

συσσωρευτών

που

Αρ. Στοιχείων (2V)*Αh = Σ
Κατηγορία συσσωρευτή
Αh <30
30<Ah< 90
90< Ah < 220

Συσσωρευτές Ni-Cd

Κατηγορία συσσωρευτή

Α.2.2 Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κατατάσσονται στην ομάδα 16 του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 16 06 01* και 16 06 02*, και στην ομάδα
20 με κωδικούς 20 01 33*.
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Α.3 Φορέας ΣΣΕΔ – Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με το Ν.2939/2001 ως ισχύει
Α.3.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συσσωρευτών εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.2 Απαγορεύεται η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους εταίρους του, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται ή τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από
τη νομοθεσία με βάση τη νομική του μορφή, και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση
έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελεί ο ίδιος εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτει
σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 7 του άρθρου 4Α του νόμου
2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Η πρόβλεψη της παραγράφου Η του άρθρου 3 του καταστατικού του φορέα περί δυνατότητας
συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές θα
ισχύει μόνο υπό τον όρο της διάταξης του νόμου (δλδ έλλειψη επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
και έγκριση Ε.Ο.ΑΝ. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας θα θεωρείται ότι παραβιάζει ουσιώδη
όρο της απόφασης έγκρισης.
Α.3.5 Μέτοχοι του φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά οι παραγωγοί συσσωρευτών ή οι ΟΤΑ Α΄
Βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς συσσωρευτών, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει. Οι μετοχές του ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές.
Α.3.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια
δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική του σύνθεση και να προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4Γ του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Α.3.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν συντρέχουν για τους μετόχους του τα ασυμβίβαστα
της παρ. 3 και τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει και να
μεριμνά, όταν απαιτείται, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του
άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα της παρ.
5 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει και να προβαίνει, όταν απαιτείται, στην
υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως
εκάστοτε ισχύει.
Α.3.9 Ο φορέας ΣΣΕΔ εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου ο οποίος υποστηρίζεται από τακτικούς
ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του φορέα και της
ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την
περίπτωση ζ) της παρ. 6 του άρθρου 4Β του νόμου 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
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Α.3.10 Εγκρίνεται το αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ για υπέρβαση του διοικητικού κόστους λειτουργίας του
κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.11 Εγκρίνεται το αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ για υπέρβαση του ποσοστού του ειδικού κατ’ άρθρο 5 του
ν. 3220/2004 αποθεματικού που διατηρεί από το όριο του 35% επί των εσόδων του τρέχοντος
έτους λειτουργίας (παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001) ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.12 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εφαρμόζει Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών
εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4Α του
Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.3.13 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει τη χωριστή
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων
41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) ως
ανακύκλωση τους πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση
άρθρου 7 της ίδιας ΚΥΑ.

συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών,
Α2 και Α3 του Άρθρου 7 της ΚΥΑ
ισχύει, ενώ για την επεξεργασία και
των απαιτήσεων της παραγράφου Β του

Α.3.14 Ο φορέας ΣΣΕΔ μεριμνά ώστε να έχει διαθέσιμο στην έδρα του το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, εγγράφων και εν γένει στοιχείων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του και τις
σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προς συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του άρθρου
4Α του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.
Α.4

Στοχοθεσία ΣΣΕΔ

Α.4.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να επιτυγχάνει ανά έτος, τη συλλογή του συνόλου των αποβλήτων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας της παραγράφου Α.2
αναλογικά με το μερίδιο των συμβεβλημένων με το εν λόγω ΣΣΕΔ διαχειριστών σε σχέση με τον
εθνικό στόχο.
Α.4.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να:
- διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΣΕΔ όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων
παραγωγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.6 της παρούσας.
- συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.7 της παρούσας.
Α.5 Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ
Α.5.1 Η εμβέλεια του ΣΣΕΔ είναι πανελλαδική. Προς τούτο, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι το
δίκτυο των σημείων συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών αναπτύσσεται επαρκώς σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας και το δίκτυο των εγκαταστάσεων ενδιάμεσης αποθήκευσης
και ανακύκλωσης καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
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 τα εμπόδια στο
εμπόριο, οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων.
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Α.6.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ, στη βάση
πρότυπης σύμβασης ένταξης στην οποία λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι όροι της
παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. την ισχύουσα κάθε φορά
έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης πριν τη θέση της σε εφαρμογή και να ενσωματώνει σε
αυτήν τυχόν παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ. σε θέματα αρμοδιότητάς του ή/και να ακολουθεί σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες του.
Α.6.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ελέγχει αν οι συμβεβλημένοι με αυτόν παραγωγοί τηρούν τους όρους
των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ, καθώς και να ζητά από τους παραγωγούς ως προϋπόθεση
για τη συνέχιση της σύμβασης ένταξης το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την ΥΑ 181504/2016 ως εκάστοτε ισχύει.
Α.6.4 Η λήξη της Σύμβασης Συνεργασίας με κάποιον υπόχρεο παραγωγό, η ημερομηνία λήξης της
σύμβασης και συνοπτικά ο λόγος για τη λήξη της (π.χ. διακοπή δραστηριότητας, αθέτηση
πληρωμής, συνεργασία με άλλο ΣΣΕΔ, κλπ) είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται άμεσα στον Ε.Ο.ΑΝ.
ώστε να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο ο οργανισμός και να αποτυπώνεται στο
πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών από μέρους του φορέα ΣΣΕΔ,
αντίστοιχα.
Α.6.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να επιβεβαιώνει και να εγκρίνει τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών
πριν την αποδοχή της ετήσιας έκθεσής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, τόσο ως προς τις
δηλωθείσες ποσότητες όσο και ως προς τον ορθό τρόπο αποτύπωσής τους .
Α.6.6 Κατηγορίες και ύψος χρηματικών εισφορών: Ο φορέας ΣΣΕΔ λαμβάνει από κάθε συμβεβλημένο
με αυτόν παραγωγό τις παρακάτω ετήσιες εισφορές ανάλογα με τις ποσότητες που εισάγει στην
αγορά:
Συσσωρευτές Έλξης / Κίνησης και Εφεδρικής χρήσης Κατηγορία
Μολύβδου οξέως
Συσωρευτή

Εισφορά
/τεμάχιο

Αh <30
1. Συσσωρευτές monoblock 4-6 V ή συστοιχίες συσ/τών
30<Ah< 90
που αποτελούνται από συσ/τές monoblock 4-6 V
90< Ah < 220

0.10

2. Συσσωρευτές monoblock 8-12 V ή συστοιχίες Αh <30
συσ/τών που αποτελούνται από συσ/τές monoblock 8- 30<Ah< 90
12 V
90< Ah < 220

0.20

€

0.25
0.50
0.50
1.00

3. Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες συσσωρευτών Αρ.
Στοιχείων
0,002€ / Σ
που αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία
(2V)*Αh = Σ
Συσσωρευτές Εκκίνησης Μολύβδου Οξέος

Συσσωρευτές Ni-Cd

Κατηγορία
συσσωρευτή

Εισφορά
€/τεμάχιο

Αh <30

0.20

30<Ah< 90

0.50

90< Ah < 220

1.00

Κατηγορία
συσσωρευτή

Εισφορά
€/kgr
0,6
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Α.6.7 Διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας με αυτόματη ανανέωση για
διαδοχικές ετήσιες περιόδους, εκτός εάν δύο μήνες πριν τη λήξη εκάστης ετήσιας περιόδου
οποιοδήποτε από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη την καταγγείλει.
Α.7 Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
Α.7.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επιτέλεση του σκοπού του συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, με
σκοπό να οργανώνει, να παρακολουθεί και να εποπτεύει το έργο τους.
Α.7.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών, στη βάση πρότυπων
συμβάσεων συνεργασίας στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι όροι της
παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. τις ισχύουσες κάθε
φορά εκδόσεις των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας πριν τη θέση τους σε εφαρμογή και να
ενσωματώνει σε αυτές τυχόν παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ. σε θέματα αρμοδιότητάς του ή/και να
ακολουθεί σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του.
Α.7.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με όλες τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες εναλλακτικής
διαχείρισης συσσωρευτών εφόσον αυτές:
α) διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την εταιρική τους νομιμοποίηση,
β) διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους,
γ) ικανοποιούν, όπου αυτό έχει εφαρμογή, τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται
στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τυχόν άρνηση συνεργασίας εκ μέρους του φορέα ΣΣΕΔ πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.
Α.7.4 Ειδικότερα ο φορέας ΣΣΕΔ:
α) Οφείλει να συνεργάζεται με μονάδες ανακύκλωσης αδειοδοτημένες, που διαθέτουν ισχύουσα
ΑΕΠΟ και εφαρμόζουν βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
β) Οφείλει να τηρεί μητρώο με τους συνεργαζόμενους συλλέκτες και τον πλήρη φάκελό τους και
να αξιολογεί την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό των συλλεκτών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
τυχόν ελλείψεις, παραβάσεις στη συμπλήρωση των Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), καθυστερήσεις, ή άλλες παραλείψεις να καταγράφονται και να αξιολογούνται
σε τακτική βάση και να αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης των φορέων.
γ) Να διασφαλίζει ότι η συλλογή/ προσωρινή αποθήκευση γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο
(σε ειδικούς κάδους).
Α.7.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις (συλλέκτες, επιχειρήσεις δευτερογενούς αποθήκευσης,
ανακυκλωτήρια) όσο αφορά στις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες αποβλήτων και
προϊόντων, καθώς και τις αποδόσεις ανακύκλωσης στα ανακυκλωτήρια.
Α.7.6 Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία αυτά κατά τις υποδείξεις του Ε.Ο.ΑΝ. ή/και
πρότυπων αναφορών που ο Ε.Ο.ΑΝ. αναπτύσσει και του γνωστοποιούνται.
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Α.7.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την κατάρτιση του προσωπικού των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων σε θέματα ορθής διαχείρισης των συσσωρευτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.7.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με αυτόν
επιχειρήσεις (συλλέκτες, επιχειρήσεις δευτερογενούς αποθήκευσης, ανακυκλωτήρια) που
προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών, προκειμένου να διαπιστώσει
εάν τηρούνται οι όροι των πρότυπων συμβάσεων καθώς και επισκέψεις/ελέγχους σε σημεία
συλλογής, ώστε να αποτυπώνει τυχόν ελλείψεις ή άλλες κακές πρακτικές. Συνοπτική αναφορά/
αποτίμηση των διενεργούμενων ελέγχων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια απολογιστική
έκθεση του φορέα.
Α.8 Συνεργασία με άλλους φορείς ΣΣΕΔ
Α.8.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνεργάζεται με άλλους φορείς ΣΣΕΔ που λειτουργούν εγκεκριμένα
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ και ΑΗΗΕ για την εναλλακτική διαχείριση των
συσσωρευτών, που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποβλήτων τους.
Α.9

Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

Α.9.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και με όποιο άλλο
τρόπο θεωρεί πρόσφορο, τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς συσσωρευτών που έχουν
ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των
χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, τη δράση του φορέα, τους
στόχους που επιδιώκει και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα,
β) τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του ΣΣΕΔ,
γ) την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης στο ΣΣΕΔ υπόχρεου
παραγωγού συσσωρευτών καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των πρότυπων
συμβάσεων συνεργασίας με κάθε διαφορετική κατηγορία επιχείρησης εμπλεκόμενης στην
εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.
δ) την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών
που εφαρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να δημοσιοποιεί τις κατά περίπτωση
απαιτήσεις που θέτει για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τις
εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης καθώς και τα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης παρόχων των σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών, έργων και
μελετών
ε) ενημερωμένο κατάλογο με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών, ο οποίος θα περιέχει για κάθε επιχείρηση κατ΄ ελάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες: στοιχεία επιχείρησης, το είδος των εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης που υλοποιεί, την περιβαλλοντική αδειοδότησή της, τους κωδικούς αποβλήτων που
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διαχειρίζεται κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) καθώς και τον αριθμό Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) αυτής.
Α.9.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων φορέων / επιχειρήσεων, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του
κόστους (έκθεση ετήσιου προγραμματισμού). Σχετικά απολογιστικά στοιχεία αναφέρονται στο
αντίστοιχο εδάφιο της ετήσιας έκθεσης λειτουργίας (παρ. 10 και 11, άρθρο 4Α του ν. 2939/2001,
ως ισχύει)
Α.10

Υποχρεώσεις προς Ε.Ο.ΑΝ.

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 στην προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την
περίπτωση β) της παρ. 1 και με το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 24Ε του Ν.2939/2001 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 4Α του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,
συμπληρώνοντας τους πρότυπους πίνακες που έχει υποδείξει ο Ε.Ο.ΑΝ και σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του, έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους.
Α.10.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση ετήσια έκθεση
προγραμματισμού για το επόμενο έτος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001,
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. για έγκριση τον Κανονισμό Προμηθειών,
Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Ο.ΑΝ. καθώς και
κάθε μετέπειτα τροποποίηση του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4Α του
Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

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 παρέχουν εργασίες εναλλακτικής
διαχείρισης συσσωρευτών πριν τη θέση τους σε εφαρμογή και υποχρεούται να ενσωματώνει σε
αυτήν τυχόν παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ. σε θέματα αρμοδιότητάς του ή/και να ακολουθεί σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες του.
Α.10.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στο Ε.Ο.ΑΝ. οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο του
ζητηθεί σχετικά με την τεχνική του επάρκεια, την επίδοσή και την αποτελεσματικότητά του καθώς
και τα οικονομικά του στοιχεία.
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Α.10.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει παραβάσεις
της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών, και είναι υποχρεωμένος
να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.
Α.10.8 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, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και
η διευκόλυνση δειγματοληψιών.
Α.10.9 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να καταχωρίζει στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών α) βεβαίωση ότι
βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύμβαση ένταξης με τον υπόχρεο παραγωγό εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την καταχώριση των στοιχείων και πληροφοριών από τον παραγωγό,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 181504/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, και β) δήλωση
στην οποία εμφαίνεται εάν διαπιστώνει ή όχι διαφορά μεταξύ των καταχωρισμένων από τον
παραγωγό ποσοτήτων της έκθεσης του Ε.Μ.ΠΑ. και των ποσοτήτων που έχει δηλώσει στον φορέα
για το έτος αναφοράς.
Α.11

Εποπτικό Όργανο Φορέα ΣΣΕΔ

Α.11.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συγκροτεί και να λειτουργεί Εποπτικό Όργανο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4Γ του Ν.2939/2001 ως εκάστοτε ισχύει.

Α.11.2 Το Εποπτικό Όργανο του φορέα ΣΣΕΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του
φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Εκτός των άλλων παρακολουθεί και ελέγχει
: α) το ασυμβίβαστο των μελών του ΔΣ, β) τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, γ) την
τήρηση του κανονισμού προμηθειών, δ) την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων του συστήματος
προς τον Ε.Ο.ΑΝ., ε) την εξόφληση των χρηματικών εισφορών προς Ε.Ο.ΑΝ..

Α.11.3 Το Εποπτικό Όργανο του φορέα ΣΣΕΔ συγκροτείται από τρία άτομα, εκπροσώπους των υπόχρεων
παραγωγών. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απλή πλειοψηφία. Ο φορέας
ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των υπόχρεων παραγωγών στο Εποπτικό του
Όργανο είναι διαφορετικοί από τους εκπροσώπους των υπόχρεων παραγωγών στα όργανα
διοίκησης του φορέα ΣΣΕΔ.
Α.11.4 Το Εποπτικό Όργανο του φορέα ΣΣΕΔ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και
εκτάκτως εφόσον κριθεί αναγκαίο . Οι εκθέσεις του κοινοποιούνται στον Ε.Ο.ΑΝ.. Σε περίπτωση
τέλεσης παράβασης ή εάν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης υποβάλει σχετική αναφορά στον
Ε.Ο.ΑΝ..
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Α.12 Πρόσθετοι Όροι
Α.12.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει εντός του 2021 μελέτη για την τεκμηρίωση του κόστους
διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών Ni-Cd. Οι αντίστοιχες εισφορές της παραγράφου Α.6.6
δύνανται να αναπροσαρμοστούν αναλόγως των αποτελεσμάτων της μελέτης.
Α.12.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συμπράξει με τους άλλους φορείς ΣΣΕΔ υπό την επίβλεψη του ΕΟΑΝ
για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας για την αποτύπωση/καταγραφή/παρακολούθηση της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου- οξέος.
Β. Επιβολή κυρώσεων
Β1.

Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της
παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητική κύρωση σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 20Α του ν.
2939/2001, όπως ισχύει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό
υπαιτιότητας του φορέα.

Β2.

Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. δεν έχει επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχε την
υποχρέωση να επιτύχει στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλεται διοικητική κύρωση
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, με κριτήρια ιδίως την
απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους
αναφοράς.

Γ. Ισχύς απόφασης
Γ1.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για έξι(6) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο διαδικτυακό
τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Γ2.

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 Ε.Ο.ΑΝ., στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ή μετά από έλεγχο, ότι
δεν συντρέχουν ορισμένοι όροι έγκρισης οι οποίοι όμως επιδέχονται τροποποίησης.

Γ3.

Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του
Ε.Ο.ΑΝ. ότι ο φορέας ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και
τους όρους της παρούσας απόφασης, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης
και αν επί δύο (2) φορές το ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης
και λειτουργίας του.
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Γ.4

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση 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
ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’) ή όπως κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΑΝ

Νικόλαος Χιωτάκης
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