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                                                                                                                                           Αρ. Αποφ.: 192.7/05.05.2022 

 
 
 
 

 
 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 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» όπως τροποποιήθηκε  με το ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 

170/08-11-2017) «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». 

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. 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.  

4. 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.» (ΦΕΚ Α’ 184), όπως ισχύουν. 

5. 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 ΦΕΚ922/Υ.Ο.Δ.Δ./04.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 

(ΦΕΚ1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142(ΦΕΚ331/Υ.Ο.Δ.Δ./04.05.2020), 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                      Συνεδρίαση 192η/05.05.2022 
 

 ΘΕΜΑ  7: «Τροποποίηση των όρων έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΣΣ «COMBATT AE» μετά την 

υποβολή του φακέλου συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 και νέου 

επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου».                                       
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ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190 (ΦΕΚ551/Υ.Ο.Δ.Δ./16.07.2021), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4883/369  (ΦΕΚ23/Υ.Ο.Δ.Δ./19.01.2022), 

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/03.02.2022 (ΦΕΚ69/Υ.Ο.Δ.Δ/07.02.2022) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/03-02-2022 (ΦΕΚ 

141/Υ.Ο.Δ.Δ./01.03.2022) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

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/18-9-2015) και ισχύει. 

7. Το υπ΄αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/112353/2946-28.01.2020 έγγραφό του ΥΠΕΝ  σχετικά με τη διαχείριση και 

ταξινόμηση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών προερχόμενων από υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

8. Την με αρ. 169.3 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του  Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 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.» 

9. Την με αρ. 179.8/14.4.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την τροποποίηση της με αρ. 169.3/12.6.2020 

Απόφασης του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την ανανέωση έγκρισης της λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσσωρευτών που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την 

επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» και 

διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.»,  σχετικά με την διαχείριση και τον καθορισμό των χρηματικών εισφορών 

συσσωρευτών Li-ion και NiMH οχημάτων και βιομηχανίας 

10.  Τον με αρ. πρ. ΕΟΑΝ 6346/23.12.2021 Φάκελο Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 

της COMBATT, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 497/28.01.2022 email της COMBATT. 

11. Τη με αρ.  πρωτ. 1797/05.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ με τίτλο 

«Τροποποίηση των όρων έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΣΣ «COMBATT AE» μετά την υποβολή του φακέλου 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 και νέου επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου». 
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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

Την τροποποίηση της με αρ. 169.3/12.6.2020 Απόφασης του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την ανανέωση έγκρισης 

της λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσσωρευτών που 

οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική 

Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.»,  όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από την με αρ. 179.8/14.4.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, α) ως προς τις προβλέψεις 

των οικονομικών αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού του σχεδίου,  β) ως προς τις νέες χρηματικές 

εισφορές των συσσωρευτών NiMH και των ενσωματωμένων σε αυτοκίνητα συσσωρευτών των οποίων 

τη διαχείριση αναλαμβάνει εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ και γ)ως προς τους 

όρους που χρήζουν τροποποίησης μετά την έκδοση του ν. 4819/2021,  ως εξής:  

α) Τροποποιείται ο όρος Α.1, ως εξής: 

A.1.1 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την υπ΄αρ. 169.3/12.6.2020 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την 

ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αρ. 

179.8/14.4.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ και ισχύει. 

Α.1.2 Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον αναθεωρημένο φάκελο επιχειρησιακού σχεδίου/ 

Μάρτιος 2020, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με τον Υποβληθέντα Φάκελο Συμμόρφωσης και το 

συμπληρωματικό email του ΣΣΕΔ (σχετ.9) 

β) Τροποποιούνται οι  όροι Α.3.1 έως Α.3.9 , ως εξής: 

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 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.2 Απαγορεύεται η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους εταίρους του, σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται ή τίθεται σε εκκαθάριση, εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση 

έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 12 του νόμου 

4819/2022 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 12 του νόμου 

4819/2021 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 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. Οι μετοχές του ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτικά 

ονομαστικές.  
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Α.3.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΕΔ των ενδιαφερόμενων παραγωγών ή 

διαχειριστών, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του συστήματος, που απορρέουν από 

τον Ν. 4819/2021 και την απόφαση έγκρισης του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.17 

του άρθρου 12 του ν.4819/2021 ως 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 12 του νόμου 4819/2021 ως ισχύει και να μεριμνά, 

όταν απαιτείται, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 12 του 

νόμου 4819/2021 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 12 του νόμου 4819/2021 ως ισχύει και να προβαίνει, όταν απαιτείται, στην υλοποίηση 

των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 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 τα οριζόμενα στην 

παρ.2 δ) του άρθρου 9 του ν.4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

γ) Καταργούνται οι όροι Α.3.10, και Α.3.11 

δ) Τροποποιείται ο  όρος Α.3.12, ως εξής: 

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 12 του 

Ν.4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

ε) Τροποποιείται ο  όρος Α.3.14, ως εξής: 

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 12 

του ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει. 

στ) Προστίθεται ο όρος Α.4.3, ως εξής: 

Α.4.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή να προχωρήσει στο άνοιγμα ανέκκλητης 

τραπεζικής πίστωσης υπέρ του ΕΟΑΝ με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του φορέα 

ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παράγραφο 18 του Άρθρου 12 του 

Ν. 4819/2021 και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του ΕΟΑΝ. 

ζ) Τροποποιείται ο όρος Α.6.6., ως εξής: 

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 Μολύβδου  οξέος 

 
Κατηγορία Συσσωρευτή 

 
Εισφορά € / 

τεμ. 

1. Συσσωρευτές monoblock 4-6 V ή 

συστοιχίες συσ/τών που αποτελούνται 

από συσ/τές 

Αh <30 0,10 

30<Ah< 90 0,25 

90< Ah < 220 0,50 
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monoblock 4-6 V 

2. Συσσωρευτές monoblock 8-12 V ή 

συστοιχίες συσ/τών που αποτελούνται 

από συσ/τές 

monoblock 8-12 V 

Αh <30 0,20 

30<Ah< 90 0,50 

90< Ah < 220 1,00 

3. Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες 

συσσωρευτών που αποτελούνται 
από μεμονωμένα στοιχεία 

 
Αρ. Στοιχείων (2V)*Αh = Σ 

 
0,002€ / Σ 

Συσσωρευτές Εκκίνησης 

Μολύβδου Οξέος 
Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / 

τεμ. 

 Αh <30 0,20 

 30<Ah< 90 0,50 

 90< Ah < 220 1,00 

Συσσωρευτές Ni-Cd Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / kg 

  0,6 

Συσσωρευτές Li-ion Low Grade Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / kg 

 Lithium cells (μεμονωμένα 

στοιχεία) 
2,40 

 Heavy Mobility (μονομπλόκ, μη 

δυνάμενα να διαχωριστούν) 
3,10 

Συσσωρευτές Li-ion Superior Grade Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / kg 

 Lithium cells (μεμονωμένα 

στοιχεία) 
1,15 

 Heavy Mobility (μονομπλόκ, μη 

δυνάμενα να διαχωριστούν) 
1,65 

Συσσωρευτές NiMH Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / kg 

  0,20 

 Κατηγορία Συσσωρευτή Εισφορά € / 
τεμ. 

Συσσωρευτές ενσωματωμένοι σε 

αυτοκίνητα των οποίων την 

διαχείριση αναλαμβάνει εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ 

  
0,10 

 

Οι παραπάνω χρηματικές εισφορές ισχύουν για όλες τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που 

τοποθετούνται στην αγορά συμπεριλαμβανομένων και των ενσωματωμένων σε ΗΗΕ και οχήματα.   

Οι παραγωγοί, που τεκμηριωμένα αναλαμβάνουν οι ίδιοι την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων των συσσωρευτών που τοποθετούν στην αγορά, δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με 

το φορέα, που προβλέπουν διαφορετικές χρηματοδοτικές διευθετήσεις, ανάλογα με το κόστος 

διαχείρισης που αυτός αναλαμβάνει και επομένως δεν επωμίζεται ο φορέας (σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 12 της ΚΥΑ 41624/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  
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Ειδικότερα οι εισαγωγείς των οχημάτων μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή των εισφορών 

των ενσωματωμένων ΗΣΣ κατά την τοποθέτησή τους στην αγορά (υποχρεούνται όμως να 

συμμετέχουν σε ΣΣΕΔ ΑΗΣΣ και να δηλώνουν τις ποσότητες), μόνο εφόσον το  σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΟΤΚΖ καλύπτει το κόστος διαχείρισης των εν λόγω ενσωματωμένων ΑΗΣΣ και οι 

παραγωγοί συμμετέχουν σε αυτό ( παρ. 1.1 άρθρου 10 της ΚΥΑ 41624/2010). Σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να δηλώνεται ρητά στους όρους έγκρισης του ΣΣΕΔ ΟΤΚΖ η υποχρέωση εναλλακτικής 

διαχείρισης των ενσωματωμένων  ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και να περιγράφεται η 

διαδικασία που θα ακολουθείται . Επίσης στην περίπτωση αυτή της εξαίρεσης καταβάλλεται στο 

φορέα ποσό 0,10 €/τμχ για την καταγραφή των ενσωματωμένων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. 

 η) Τροποποιούνται οι όροι Α.9.1. και Α.9.2., ως εξής: 

Α.9.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σε ετήσια βάση 

πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. 2 ε) του άρθρου 9 του ν. 4819/2021  

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 στοιχεία αναφέρονται στα αντίστοιχα εδάφια 

της έκθεσης προγραμματισμού και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης  (παρ. 10 και 11, άρθρο 12 

του ν. 4819/2021, ως ισχύει) 

θ) Τροποποιούνται οι όροι Α.10.1. έως Α.10.4, ως εξής: 

 

 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 (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, 

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 ΕΟΑΝ 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 ΕΟΑΝ, έως την 30η Νοεμβρίου του 

προηγούμενου έτους. 
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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 12 του 

Ν.4819/2021, ως εκάστοτε ισχύει.  

ι) Καταργούνται οι όροι Α.11.1 έως Α.11.4  

ια) Τροποποιούνται οι όροι Β1 και Β2 ως εξής:  

Β1.  Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας 

απόφασης ή τα σχετικά άρθρα του ν. 4819/2021 επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 69 του ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε  ισχύει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την 

υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα. 

Β2.   Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ δεν επιτυγχάνει τους ποσοτικούς του στόχους, επιβάλλονται τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του Άρθρου 12 του Ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ιβ) Καταργείται ο όρος Γ3 

ιγ) Τροποποιείται ο όρος Γ4 ως εξής: 

 

Γ4. Για την ανανέωση της  έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ απαιτείται ο φορέας να 

καταθέσει στον ΕΟΑΝ φάκελο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της απόφασης έγκρισης, 

σύμφωνα με το Άρθρο 13 παράγραφο Β του ν. 4819/2021. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί του 

αιτήματος ανανέωσης  έγκρισης ο φορέας, ο φορέας ΣΣΕΔ λειτουργεί με βάση τους όρους της 

προηγούμενης απόφασης έγκρισης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της της με αρ. 169.3/12.6.2020 Απόφασης του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την 

ανανέωση έγκρισης της λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 

Συσσωρευτών που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική 

Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.»,  

όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αρ. 179.8/14.4.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ. 

                                                               

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ. 

 

                                                               

                                                                         Ευάγγελος Καραμίντζιος 
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