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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 25η
Ηµεροµηνία: 24/01/2012
Αρ. Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 5
Θέµα 5: «Παρουσίαση υποψήφιου Σ.Σ.Ε.∆. Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.»»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις».
2) Τον ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)
και άλλες διατάξεις».
3) Τον Νόµο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/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» και
συγκεκριµένα το Άρθρο 46 για µετονοµασία του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό
Οργανισµό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)
4) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
5) Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των ΣΕ∆ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα οποία εγκρίθηκαν στη 19η συνεδρίαση του ∆.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) (19 Ιουνίου 2011).
6) Το µε α.π. ∆ΠΣ 161148/1949/02.06.2010 αίτηµα της «ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.» µε το
οποίο διαβιβάσθηκε φάκελος για την έγκριση συστήµατος εναλλακτικής
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7) Το µε α.π. Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) 57/ 16.01.2012 αίτηµα της
«ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.» µε το οποίο διαβιβάσθηκε τελικός τροποποιηµένος φάκελος
για την έγκριση συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
8) Την από 20-1-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) για την έγκριση του συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
«ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.».
Αποφασίζουµε οµόφωνα
Την έγκριση του συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΣΕ∆ΠΕΚΑΤ Α.Ε.» µε τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Το σύστηµα υποχρεούται να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο, όπως αυτό
περιγράφεται στον τροποποιηµένο/ συµπληρωµένο φάκελο για την έγκριση του
συστήµατος.
2. Η γεωγραφική εµβέλεια του συστήµατος είναι οι γεωγραφικές ενότητες της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Περιφέρεια Αττικής).
3. Μέσω του συστήµατος µπορούν να διαχειρίζονται οι κωδικοί AEKK οι οποίοι
περιλαµβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόµενων εγκαταστάσεων.
4. Το σύστηµα, πέραν των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία ετησίων εκθέσεων,
θα υποβάλλει σε εξαµηνιαία βάση στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. για την πρόοδο της
ανάπτυξής του.
5. Το σύστηµα οφείλει να συνεργάζεται (νοµική δέσµευση συνεργασίας) µε
αδειοδοτηµένους συλλέκτες- µεταφορείς και εγκαταστάσεις.
6. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηµατικών εισφορών που καταβάλλουν οι
παραγωγοί στο σύστηµα, θα αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης είναι έξι χρόνια, αρχής γενοµένης
από την 13.03.2012 και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή αναθεώρηση
της προβλεπόµενης µελέτης, κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.ΑΝ.
8. 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.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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