ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΖ-ΝΤΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Ε.Ο.ΑΝ.)
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8647420, φαξ: 210-8665988
ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 15-04-2014
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 633

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 52η
Ημερομηνία: 24/02/2014
Αρ. Θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 9
Θέμα 9°: «Eπανυποβολή φακέλου Υποψήφιου Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) έχοντας υπόψη:
1) To N.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες
διατάξεις».
2) To N.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) To N. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24 Α): «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. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
5) Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των ΣΕΔ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα οποία αποφασίστηκαν στη 19η συνεδρίαση του ΔΣ του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (19 Ιουνίου 2011), νυν Ε.Ο.ΑΝ.
6) Η με αρ. πρωτ. 160476/19-05-2010 αίτηση της εταιρίας για έγκριση του
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων προερχόμενων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
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7) Το με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1236/31.10.2012 αίτημα της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο διαβιβάσθηκε φάκελος για την έγκριση Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και την με αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1460/19.12.2012
1η έκθεση αξιολόγησης του φακέλου από τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης του
Ε.Ο.ΑΝ. (ENVIROPLAN A.E.).
8) Την από Φεβρουάριο 2013 Υποβολή τροποποιημένου
Επιχειρησιακού Σχεδίου του υποψηφίου Συστήματος

φακέλου

του

9) Την 46η Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ. (29.07.2013) στην οποία
παρουσιάστηκε το υποψήφιο Σύστημα και αποφασίστηκε να επανυποβληθεί
βελτιωμένος φάκελος μετά από διορθώσεις.
10) Το με αριθ. πρωτ. 1587/17.09.2013 έγγραφο της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί των από
14.08.2013 παρατηρήσεων του ΕΟΑΝ.
11) Το με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1922/05.11.2013 έγγραφο της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στον Οργανισμό μας
τροποποιημένο καταστατικό ως προς τον σκοπό του Συστήματος.
12) Το με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 2147/04.12.2013 έγγραφο της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε αναθεωρημένος φάκελος.
13) Το με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 2147/2013/10.02.2014 έγγραφο του Οργανισμού με
το οποίο απεστάλησαν παρατηρήσεις επί του φακέλου του Συστήματος.
14) Το με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 246/12.02.2014 έγγραφο της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με το οποίο κατατέθηκε τροποποιημένος φάκελος του
Επιχειρησιακού Σχεδίου του υποψηφίου Συστήματος.
15) Την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους έγκρισης στις 20.03.2014.

Αποφασίζει
Την έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών
Κατασκευών
και
Κατεδαφίσεων
«ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με τους ακόλουθους
όρους:
1.

Το Σύστημα υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του
Σχέδιο, όπως αυτό περιγράφεται στον τροποποιημένο / συμπληρωμένο φάκελο
για την έγκριση του Συστήματος.

2.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματος είναι ο νομός Αττικής. Για τη διεύρυνση
της γεωγραφικής του εμβέλειας και σε άλλες περιοχές θα πρέπει το Σ.Σ.Ε.Δ. να
υποβάλει σχετικό αίτημα προς τον Ε.Ο.ΑΝ. και να προσκομίσει τα απαραίτητα
στοιχεία (π.χ. Α.Ε.Π.Ο. νέων εγκαταστάσεων, οικονομικά στοιχεία).

3.

Το Σύστημα οφείλει να συνεργάζεται (νομική δέσμευση συνεργασίας) με
αδειοδοτημένους συλλέκτες- μεταφορείς και εγκαταστάσεις.

4.

Μέσω του Συστήματος επιτρέπεται η διαχείριση A.E.K.K. οι κωδικοί Ε.Κ.Α. των
οποίων περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων Μονάδων.
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5.

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το Σύστημα δύνανται
να επανακαθορίζονται ετησίως, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του
Συστήματος και των συνεργαζόμενων Μονάδων, μετά τη σύμφωνη γνώμη του
Ε.Ο.ΑΝ.

6.

Πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ετήσιων εκθέσεων και κατά το
πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του, το Σύστημα θα υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ
στοιχεία για την πρόοδο της ανάπτυξής του.

7.

Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι
υπόχρεοι διαχειριστές στο Σύστημα, θα αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3854/10 και ισχύει.

8.

Η διάρκεια έγκρισης του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε» είναι έξι
έτη, αρχής γενομένης από την 15η Απριλίου 2014 και μπορεί να ανανεώνεται με
τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης, κατόπιν έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.

9.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης του Συστήματος, ο Ε.Ο.ΑΝ.
μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του Συστήματος. Προς τούτο ο
Ε.Ο.ΑΝ. απαιτεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το Σύστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Αγαπητίδης

