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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ........................., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: 

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “COMBATT Α.Ε.”, με 

έδρα τη Νέα Κηφισιά Δήμου Κηφισιάς, οδός Ελαιών 36, Τ.Κ. 14564 με Α.Φ.Μ.800545468, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 128562301000, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της 

κ. Διονύσιο Μπουντουβά, αναφερόμενη στο εξής χάριν συντομίας ως το «ΣΣΕΔ» 

και αφετέρου 

Της Εταιρίας με την επωνυμία ......................................................................, η οποία εδρεύει στην 

...................................................., οδός........................................, αριθμός ...., με Α.Φ.Μ. 

........................, Δ.Ο.Υ. .................................., με αντικείμενο δραστηριότητας την συλλογή και μεταφορά 

χρησιμοποιημένων/απόβλητων συσσωρευτών, όπως νομίμως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. 

.............................................................……………………………………………………(στο εξής «Συλλέκτης»),  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο 

Αμφότερα τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, από την κατωτέρω αναφερόμενη Νομοθεσία: 

• Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/18.10.1986) με τίτλο «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Προεδρικών 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 

• Νόμος 2203/1994 (ΦΕΚ Α 58/15.04.1994) με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον 

έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» όπως ισχύει.  

• Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/21.09.2011) με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του 

εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
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• Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/13.02.2012) με τίτλο «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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383/28.03.2006) με τίτλο «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων» (Β΄604).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/30.06.2006) με τίτλο «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 

13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/02.03.2007) με τίτλο «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής 

υπουργικής απόφασης. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ Β 383/28.03.2006) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 

791/30.06.2006)» 

• ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) με τίτλο «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, όσον αφορά στην 

τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. 

• Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α` 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 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 

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/n-48192021-fek-129a-2372021


 

Σελίδα 3 από 11 
 

Ελαιών 36, ΤΚ 145 64 Κηφισιά  | T: +30 216 900 2080 | info@combatt.eu | www.combatt.eu 

 

Έκδοση 4 – 10ος /2022 

 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις  

 

 

Η αφενός συμβαλλόμενη, καλούμενη εφεξής ως «ΣΣΕΔ» αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας, εγκεκριμένο με την από 24/02/2014 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), η οποία 

αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.336 στις 25/02/2014, η οποία ανανεώθηκε δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 169.3/12.6.2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ με ΑΔΑ 67ΓΜ46Ψ8ΟΖ-ΜΓΣ και επεκτάθηκε 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. 179.8/14.4.2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ με ΑΔΑ Ρ9ΦΨ46Ψ8ΟΖ-ΝΟΥ και  της 

υπ’ αριθμ. 192.7/05.05.2022 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ με ΑΔΑ 9ΦΘΞ46Ψ8ΟΖ-7ΒΒ έχοντας ως σκοπό την 

οργάνωση, καταγραφή και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

συσσωρευτών, περιλαμβανομένων της συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς σε 

αδειοδοτημένες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις ανακύκλωσης/ αξιοποίησης.   

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος Συλλέκτης διαθέτει την κατά Νόμον άδεια συλλέκτη εθνικής εμβέλειας με 

αριθμό............................, η οποία έχει εκδοθεί την ……………………… από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αυτή αφορά στα γεωγραφικά όρια μιας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία βρίσκεται σήμερα 

εν ισχύ και έχει ………………………. διάρκεια, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

Ο Συλλέκτης διαθέτει επίσης όχημα/οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την 

ασφαλή μεταφορά χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, οι δε οδηγοί των οχημάτων του είναι κάτοχοι 

πιστοποιητικών ADR, τα δε στοιχεία των οχημάτων και των οδηγών παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού. Διαθέτει επίσης εν ισχύ το από ............... 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, ευθύνης προς τρίτους και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην 

πρότερη κατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο και 

σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.  

Τέλος ο Συλλέκτης είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με αύξοντα αριθμό ……….. 
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Άρθρο 1  

Υποχρεώσεις Συλλέκτη 

Ο Συλλέκτης, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού υποχρεούται: 

1. Να διαθέτει εν ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος, νόμιμη άδεια συλλογής και μεταφοράς 

αποβλήτων συσσωρευτών, εκδοθείσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή 

εφόσον αυτή αφορά στα γεωγραφικά όρια μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την αρμόδια 

Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. Ήδη σήμερα, ο Συλλέκτης παρέδωσε ακριβές φωτοαντίγραφο, νομίμως επικυρωμένο, της 

από ............... Άδειας Συλλογής (Παράρτημα Ι), η οποία είναι πανελλαδικής/………………….. εμβέλειας, 

και ισχύει για .......... έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς της, υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης 

ύπαρξης σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ.  

2. Να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση της Άδειας Συλλογής και την άμεση ενημέρωση του ΣΣΕΔ 

σχετικά.  

3. Να τηρεί επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Άδεια Συλλογής του, αλλά 

και από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων 

συσσωρευτών.  

4. Να διαθέτει εν ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αστικής ευθύνης, ευθύνης προς τρίτους και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην προτέρα 

κατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας, το οποίο να είναι πλήρως εναρμονισμένο και 

σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

5. Να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, όχημα/οχήματα το/α οποίο/α 

πληρεί/ούν τις απαιτήσεις που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία σχετικά με την μεταφορά αποβλήτων 

συσσωρευτών, οι δε οδηγοί των οχημάτων να διαθέτουν την απαιτούμενη κατά ADR άδεια οδήγησης. 

Τα στοιχεία των οχημάτων, των οδηγών αυτών καθώς και οι άδειες οδήγησης κατά ADR 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   

6. Να παραλαμβάνει τις συλλεχθείσες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μόνο από σημεία 

συλλογής ή επιχειρήσεις που διαθέτουν κάθε απαιτούμενη κατά Νόμο άδεια ή έγκριση και να τα 

παραδίδει αποκλειστικά και μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή 
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ανακύκλωσης αποβλήτων, οι οποίες πληρούν το σύνολο των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη 

σχετική με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και διαθέτουν 

σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας με ΣΣΕΔ.  

7. Ο Συλλέκτης δηλώνει δια του παρόντος ότι διαθέτει δικούς του κάδους συλλογής, οι οποίοι 

ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που προβλέπει η κείμενη σχετική 

νομοθεσία και τους οποίους θα χρησιμοποιεί για την συλλογή και μεταφορά των χρησιμοποιημένων 

συσσωρευτών στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού. Ο Συλλέκτης υποχρεούται, για κάθε γεμάτο 

κάδο που παραλαμβάνει, να παραδίδει στο σημείο συλλογής έναν κενό. Η καλή και ορθή χρήση των 

κάδων συλλογής καθώς και ο έλεγχος για τυχόν κατεστραμμένους, μη ασφαλείς, μη απορρυπασμένους 

και εν γένει ακατάλληλους και εκτός νομίμων προδιαγραφών κάδους βαρύνει αποκλειστικά τον 

Συλλέκτη.    

8. Η νόμιμη συλλογή, κατοχή και μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αποδεικνύεται 

αποκλειστικά από το «Έντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων» (Ε.Α.Ε.Α.), το οποίο και 

αποτελεί εκ του Νόμου υποχρεωτικό συνοδευτικό έγγραφο σε κάθε μεταφορά του αποβλήτου εντός 

της Ελλάδος, μέχρι την παράδοσή του σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή 

ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Αντίγραφο των συμπληρωμένων Ε.Α.Ε.Α. 

παραδίδονται από το Συλλέκτη στο ΣΣΕΔ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσής τους, είναι δε υποχρεωμένος ο Συλλέκτης 

να διατηρεί αντίγραφα των συμπληρωμένων εντύπων αναγνώρισης για όσο χρόνο ορίζει ο Νόμος.  Τα 

Ε.Α.Ε.Α. θα πρέπει να συμπληρώνονται από το Συλλέκτη με τη δέουσα επιμέλεια και να μην 

παρουσιάζουν ελλείψεις ή παραβάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία το ΣΣΕΔ διαπιστώσει την ύπαρξη 

ελλείψεων ή παραβάσεων, γνωστοποιεί αυτές στον Συλλέκτη εγγράφως, καλώντας τον να 

συμμορφωθεί εντός εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συλλέκτη, το ΣΣΕΔ 

υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Αρμόδια Αρχή.  

9. Κάθε εργασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα 

πραγματοποιείται από το Συλλέκτη αποκλειστικά μαζί με τον ηλεκτρολύτη τους. Απαγορεύεται ρητά 

η απόρριψη του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιαδήποτε φάση 

συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή και μεταφόρτωσης των απόβλητων συσσωρευτών. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, ειδικά για τα απόβλητα της κατηγορίας ΕΚΑ 160602*, ο συλλέκτης, 

εφόσον επιθυμεί την αποζημίωσή του από το ΣΣΕΔ για τη συλλογή των εν λόγω αποβλήτων, θα 
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πρέπει, προ της εκτελέσεως οιασδήποτε εργασίας συλλογής και μεταφοράς, να ενημερώσει εγγράφως 

σχετικά το ΣΣΕΔ, προκειμένου αυτό να ελέγξει αν τα εν λόγω απόβλητα προέρχονται από παραγωγούς 

συμβεβλημένους με αυτό και αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες χρηματικές εισφορές. Μετά την 

ενημέρωση από το συλλέκτη, το ΣΣΕΔ τον ενημερώνει εγγράφως αν αποδέχεται ή όχι την ανάληψη 

της κάλυψης του σχετικού κόστους.  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποδειχθεί  η καταβολή της 

αναλογούσας χρηματικής εισφοράς για τα απόβλητα της παραπάνω κατηγορίας ( ΕΚΑ 160602*) πρέπει 

να διερευνάται από το φορέα ΣΣΕΔ η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του κατόχου των αποβλήτων, 

του συλλέκτη και του φορέα, σε επικοινωνία και με τον ΕΟΑΝ, για τον εντοπισμό του παραγωγού του 

εν λόγω αποβλήτου, με στόχο την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να 

διασφαλισθεί η ορθή και ασφαλής διαχείρισή του.  

10. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και μεταφοράς συμβεί κάποιο ατύχημα ο 

συλλέκτης υποχρεούται: 

• Να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τις αρμόδιες αρχές εντός των διοικητικών ορίων των 

οποίων έλαβε χώρα το ατύχημα. 

• Να υλοποιήσει το προβλεπόμενο από την άδεια «σχέδιο έκτακτης ανάγκης». 

• Να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως το ΣΣΕΔ σχετικά με το συμβάν. 

11. Ο Συλλέκτης υποχρεούται να τηρεί στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες που συλλέγει κάνοντας χρήση 

των εντύπων αναγνώρισης του ΣΣΕΔ και να ενημερώνει σχετικά το ΣΣΕΔ, ανά 15ήμερο κατ’ ελάχιστο, 

σε μορφή που θα του υποδειχθεί από το ΣΣΕΔ και θα αποτελέσει παράρτημα που θα ενσωματωθεί 

στη παρούσα σύμβαση. 

12. Ο Συλλέκτης υποχρεούται να κοινοποιεί στο ΣΣΕΔ κατάλογο με τα συνεργαζόμενα σημεία συλλογής 

καθώς και με τους συνεργαζόμενους ανακυκλωτές καθώς και τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας. 

13. Ο Συλλέκτης υποχρεούται το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους να 

υποβάλει στο ΣΣΕΔ ανακεφαλαιωτικό πίνακα απολογισμού στον οποίο θα αποτυπώνονται ρητά και με 

ευκρίνεια οι ποσότητες αποβλήτου που έχει συλλέξει κάνοντας χρήση των εντύπων αναγνώρισης του 

ΣΣΕΔ κατά το παρελθόν έτος με αναλυτική παράθεση στοιχείων που θα προσδιορίζουν την προέλευση 

τους (ποσότητα ανά σημείο συλλογής). 

14. Ο Συλλέκτης υποχρεούται να αντιμετωπίζει ως απόρρητες και εμπιστευτικές όλες τις τυχόν 

πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του σχετικά με το ΣΣΕΔ, στο πλαίσιο του 

παρόντος Συμφωνητικού. Οι πληροφορίες αυτές που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά και 
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όχι περιοριστικά, οικονομικές συμφωνίες, ποσότητες διαχείρισης, επιχειρηματικά σχέδια, κλπ., θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, θα πρέπει δε ο Συλλέκτης να απέχει από κάθε 

αποκάλυψη μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, υποχρεούται δε να επιβάλλει 

την αυτή υποχρέωση στο προσωπικό ή τους συνεργάτες του που κατ’ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος συμφωνητικού.  

15. Ο Συλλέκτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλίζει την μη διαρροή 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

N. 4624/2019 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού θεσπιζομένων νομοθετημάτων καθώς και στον 

Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 περί μη διαρροής Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, που ενδεχομένως 

εμπεριέχονται σε αρχεία που διαχειρίζεται στα πλαίσια της συνεργασίας  του με την COMBATT A.E.  

 

 

 

Άρθρο 2  

 Υποχρεώσεις ΣΣΕΔ 

Το ΣΣΕΔ, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού υποχρεούται: 

1. Να διαθέτει όλες τις κατά Νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσσωρευτών. 

2. Να λειτουργεί κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που είναι δυνατόν 

να δημιουργήσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων της 

Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. 

3. Να λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία 

του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών αφενός και την ουσιαστική 

συμβολή στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εθνικής και Κοινοτικής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφετέρου.  

4. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται 

σε γνώση του σχετικά με τον Συλλέκτη, στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού και να απέχει από 

κάθε αποκάλυψη μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, υποχρεούται δε να 
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επιβάλλει την αυτή υποχρέωση στο προσωπικό ή τους συνεργάτες του που κατ’ οιονδήποτε τρόπο 

χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος συμφωνητικού. Σε κάθε όμως περίπτωση, το 

ΣΣΕΔ δικαιούται και ο Συλλέκτης αποδέχεται ότι το ΣΣΕΔ είναι δυνατόν να προβαίνει σε ηλεκτρονική 

ή άλλη επεξεργασία των πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων που λαμβάνει από τον Συλλέκτη, για 

στατιστικούς λόγους, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Νόμου 4624/2019 «Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.  

5. Το ΣΣΕΔ εκδίδει απόδειξη παραλαβής εντύπων (Ε.Α.Ε.Α  και περιοδικών απολογιστικών εντύπων 

συλλογής) από το Συλλέκτη. 

6. Το ΣΣΕΔ γνωστοποιεί  στο Συλλέκτη τις τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις στην 

συμπλήρωση των εντύπων και τον ενημερώνει για την ορθή μελλοντική συμπλήρωσή τους. Σε 

περίπτωση επανειλημμένης εσφαλμένης συμπλήρωσης εντύπων ενημερώνει την αρμόδια αρχή. 

7. Το ΣΣΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συλλέκτη, σε περίπτωση ανάκλησης ή μη 

ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του από την Αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση οριστικής 

ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του από οιαδήποτε αιτία.  

8. Το ΣΣΕΔ συμμορφώνεται απόλυτα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μη 

διαρροής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο N. 4624/2019 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού θεσπιζομένων νομοθετημάτων καθώς 

και στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 περί μη διαρροής 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.  

 

Άρθρο 3  

 Διάρκεια 

H διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για ένα (1) έτος, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής 

της. H παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη γνωστοποιήσει 

εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύμβασης όχι αργότερα από δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της διάρκειάς 

της ή τη λήξη κάθε ανανεουμένης περιόδου. 
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Άρθρο 4   

Καταγγελία – Λύση Συμφωνητικού Συνεργασίας 

1. Το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και αζημίως και για τα δύο εδώ συμβαλλόμενα μέρη σε 

περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από την Αρμόδια Αρχή, 

καθώς και σε περίπτωση οριστικής ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του από οιαδήποτε αιτία.  

2. Επιπλέον το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και αζημίως και για τα δύο εδώ συμβαλλόμενα 

μέρη σε περίπτωση που κατά οιονδήποτε χρόνο ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η προβλεπόμενη από το 

Νόμο Άδεια του Συλλέκτη.  

3. Οποιοδήποτε από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως για το ίδιο 

το παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την τήρηση οιουδήποτε τύπου ή προθεσμίας, σε περίπτωση που το 

έτερο συμβαλλόμενο μέρος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 

με ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 

4. Το ΣΣΕΔ δικαιούται να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό σε περίπτωση που ο Συλλέκτης παύσει να 

διαθέτει εν ισχύ τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες ειδικές εγκρίσεις, άδειες ή πιστοποιητικά (όπως 

ενδεικτικά κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα, οδηγούς με άδεια κατά ADR, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

κλπ.) 

5. Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη για σπουδαίο 

λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση των διατάξεων του Ν. Ν 4819/2021 και της ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103, καθώς και η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

Προαπαιτούμενο της καταγγελίας αποτελεί η αποστολή έγγραφης προειδοποίησης προς το 

παραβαίνον συμβαλλόμενο μέρος, με την οποία αυτό να καλείται να προβεί εντός διαστήματος εξήντα 

(60) ημερών στην διακοπή ή άρση της παράνομης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς και η άμεση 

συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Νόμου ή/και του παρόντος Συμφωνητικού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το καταγγέλον μέρος, θα δικαιούται 

να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, την οποία τυχόν υπέστη εκ της παράνομης ή/και 

αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αντισυμβαλλόμενου. 
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Άρθρο 5  

 Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

1. Το παρόν συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε 

διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων του παρόντος αρμόδια ορίζονται 

τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

2. Εάν κάποια διάταξη του παρόντος είναι ή θα καταστεί άκυρη, δεν θα επιφέρει ακυρότητα των λοιπών 

διατάξεων του παρόντος. Στην θέση των διατάξεων που θα ακυρωθούν θα προβλεφθούν και εισαχθούν 

νέες διατάξεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τον σκοπό του παρόντος. 

3. Κάθε κοινοποίηση και κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού θα 

πραγματοποιείται νομίμως στις σχετικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα συμβαλλόμενα μέρη στην 

αρχή του παρόντος. Κάθε απλή γνωστοποίηση ή ενημέρωση πραγματοποιείται έγκυρα στους αριθμούς 

φαξ ή διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), που τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη θα 

γνωστοποιήσουν γραπτώς μεταξύ τους εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του παρόντος.  

4. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον αντισυμβαλλόμενό του χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη έγκρισή του, το δε παρόν συμφωνητικό παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο 

μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών.   

5. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από κάθε συμβαλλόμενο μέρος οιουδήποτε δικαιώματός του σε καμία 

περίπτωση δεν συνιστά παραίτησή του από αυτό.  

6. Οι όροι του παρόντος συμφωνητικού ισχύουν για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και 

συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έκαστο από τα εδώ 

συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα.  

 

Για το ΣΣΕΔ        Για τον Συλλέκτη 

(Σφραγίδα/υπογραφή)      (Σφραγίδα/υπογραφή) 
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Απαιτούνται μονογραφές σε όλες τις σελίδες, των παραρτημάτων συμπεριλαμβανομένων 

 

Ακολουθούν Παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 

 

 


