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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση 142η/14.03.2019
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για α) την έγκριση της υπέρβασης του ποσοστού 35% της παρ.14 του αρθ. 4Α
του ν. 2939/2001, που αφορά το ειδικό αποθεματικό του Φορέα β) την έγκριση κατά την παρ.1
του αρθ. 23 του ν. 4496/2017 και γ) την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων
Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTICA»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον 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. Τον 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. Τον ν.3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 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».
4. Τον 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. Τον 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 και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε
«Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)
6. Τον 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»
7. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α’/5.3.2004) με θέμα «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»
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8. Την ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των
εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων».
9. Την ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057 Β’/18.9.2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές …» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»
10. Την ΥΑ 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
11. 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»
12. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 729/7.12.2018) απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ενέργειας περί της συγκρότησης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
13. Την υπ΄ αριθ. 106157/2004 (ΦΕΚ 1145 Β’) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων «’Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών
Ελαστικών “ECO-ELASTIKA”».
14. Την υπ’ αρίθ. οικ. 804/22.12.2011 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της ανανέωσης της έγκρισης
του ΣΣΕΔ μεταχειρισμένων ελαστικών «ECO-ELASTIKA AE».
15. Την υπ’ αρίθ. οικ 917/30.04.2015 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί της τροποποίησης του
επιχειρησιακού σχεδίου του Σ.Ε.Δ. «ECO-ELASTIKA AE» ως προς την αναπροσαρμογή (μείωση) των
χρηματικών εισφορών.
16. Το υπ ‘αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1834/01.09.2017 αίτημα του ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» για ανανέωση της
έγκρισής του.
17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 656/01.03.2018 υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών,
Έργων και Μελετών του ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» και τις εν συνεχεία παρατηρήσεις του Ε.Ο.ΑΝ. με
αρ. πρωτ. 656/09.03.2018.
18. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1573/07.05.2018 αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» για έγκριση
του αναθεωρημένου επιχειρησιακού του σχεδίου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 4496/2017, μαζί με αίτημα έγκρισης της υπέρβασης του ποσοστού 35% για το ειδικό
αποθεματικό του.
19. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 1573/13.09.2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με θέμα «Παρατηρήσεις και
έλεγχος συμμόρφωσης του υποβληθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου της ECOELASTIKA με τις
απαιτήσεις του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017».
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20. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 3485/12.10.2018 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αναθεώρηση
του υποβληθέντος επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE».
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 3588/30.10.2018 υποβολή του φορέα ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» προς
έγκριση αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου (ορθή επανάληψη της από 24.10.2018
υποβολής).
22. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 3694/05.11.2018 υποβολή του φορέα ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» προς
έγκριση αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου
23. Τον υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 3952/28-11-2018 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε ο Κανονισμός
Προμηθειών του φορέα ΣΣΕΔ
24. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ. 693/1-3-2019 τελική υποβολή του φορέα ΣΣΕΔ «ECO-ELASTIKA AE» προς
έγκριση αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου
25. Τις από 31-10-2018 και 12-3-2019 εισηγήσεις της Υπηρεσίας
26. Την απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατά την 129η/5-11-2018 Συνεδρίαση του και συγκεκριμένα κατά
τη συζήτηση του 3ου θέματος «Λήψη απόφασης για έγκριση συμμόρφωσης (ή μη) με τον ν.
4496/2017 του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών
Οχημάτων –ECO-ELASTIKA».
27. Την από 05-07-2019 καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τον φορέα ΣΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση της υπέρβασης του ποσοστού 35% της παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως
ισχύει, που αφορά το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδικό αποθεματικό του φορέα ΣΣΕΔ
με την επωνυμία «ECO-ELASTIKA AE» για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη λειτουργίας του από τη λήψη (ισχύ)
της παρούσας απόφασης.
Β. Την, κατά τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, έγκριση του
αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου, κατόπιν της διαπίστωσης ότι το Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων που οργανώνει και λειτουργεί
ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «ECO-ELASTIKA AE» συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ν. 2939/2001.
Γ. Την ανανέωση της υπ’ αρ. 106157/2004 (ΦΕΚ 1145 Β’) έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων που οργανώνει και λειτουργεί
ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία «ECO-ELASTIKA AE», όπως αυτή είχε ανανεωθεί με την με α.π. Ε.Ο.ΑΝ.
804/22.12.2011 και είχε τροποποιηθεί με τη με α.π. 917/30.4.2015 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
Οι ανωτέρω αποφάσεις τελούν υπό τους κάτωθι όρους:
1.

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς ότι η συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.
2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017, θα είναι συνεχόμενη και θα διαρκεί καθ’ όλη
τη διάρκεια της νόμιμης λειτουργίας του, έχοντας προς τούτο ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα
γραφεία του το σύνολο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του αυτή.
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2.

Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υλοποιήσει το αναθεωρημένο επιχειρησιακό του σχέδιο στο βαθμό
που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα. Το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με
την παρούσα, η μη τήρηση δε αυτού επισύρει, πλην των άλλων, τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου
20Α, παρ.5 του ν.2939/2001, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

3.

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβεί σε μείωση του ειδικού αποθεματικού του σταδιακά, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας, ώστε το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδικό
αποθεματικό του να μην υπερβαίνει το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας το
αργότερο κατά το τέλος του πέμπτου έτους από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Σκοπός του ΣΣΕΔ
4.

Μέσω του ΣΣΕΔ θα γίνεται η εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων (αποβλήτων) ελαστικών
οχημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΠΔ 109/2004, με εξωτερική διάμετρο έως 1600mm.
Για τους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών οχημάτων, τα ελαστικά που ανήκουν
στο πεδίο εφαρμογής του φορέα ΣΣΕΔ διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία

Μέσο
βάρος (kg)

Α

8

Περιγραφή

Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)
Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο
ζάντας μικρότερη από 17,5 ίντσες.
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς
τροχούς
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες

Β

50

Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο
ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες.
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης Ελαστικά
χωματουργικών οχημάτων

Γ

2,5

Ελαστικά MOTO

Δ1

150

Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική
διάμετρο έως 1600mm
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες

Δ2

5.

100

Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως
1600mm

Ως απόβλητα, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων κατατάσσονται στην 16 ομάδα του ΕΚΑ με
κωδικό ΕΚΑ 16 01 03.

Στοχοθεσία ΣΣΕΔ
6.

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να επιτύχει, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τους κάτωθι στόχους:
- η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων απόβλητων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον το 90% των αποσυρόμενων ελαστικών,

4

ΑΔΑ: 66Χ946Ψ8ΟΖ-ΖΥΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8654950, φαξ: 210-8627444

- η ανακύκλωση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να φθάνει
τουλάχιστον το 40% των αποσυρόμενων ελαστικών.
Οι ως άνω στόχοι υπερβαίνουν τους στόχους που ορίζονται στο ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α’/5.3.2004)
και είναι σύμφωνα με την απαίτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49 της 1512-2015 (ΦΕΚ 174Α/2015)).
7.

Ο φορέα ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να:
i. διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων
παραγωγών
ii. συνεργάζεται με συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση
ελαστικών και γενικότερα με τους σταθμούς επιδιόρθωσης οχημάτων που προβαίνουν σε
αντικατάσταση ελαστικών ή άλλο τελικό αποδέκτη, ώστε τα μεταχειρισμένα ελαστικά να
συλλέγονται και να διοχετεύονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
iii. συνεργάζεται με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Οχημάτων στο Τέλος τους Κύκλου
Ζωής τους (ΟΤΚΖ), ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή
των μεταχειρισμένων ελαστικών
iv. συνεργάζεται με επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων. Η επιλογή και ανάθεση της συνεργασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα
v. συνεργάζεται με τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, τα οποία προκύπτουν από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων κατά τη διαδικασία
αποκομιδής τους από τον ΟΤΑ. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις με ΟΤΑ α’
βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη
βάση πρότυπης σύμβασης , της οποίας η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ.
για αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή
vi. συνεργάζεται με κατόχους στόλων οχημάτων, στους οποίους, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς
τους, προκύπτουν ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών, για την παράδοση στο ΣΣΕΔ των εν
λόγω μεταχειρισμένων ελαστικών. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις με κατόχους
στόλων, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη
βάση πρότυπης σύμβασης, της οποίας η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ.
για αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή.

8.

Η εμβέλεια του ΣΣΕΔ είναι πανελλαδική. Προς τούτο, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι το
δίκτυο των σημείων συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων αναπτύσσεται επαρκώς σε όλες
τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας.

9.

Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ,
λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη βάση πρότυπης
σύμβασης ένταξης, της οποίας η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. για
αξιολόγηση πριν τη θέση της σε εφαρμογή.

10. 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 στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την ΥΑ 181504/2016 ως ισχύει.
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11. Οι χρηματικές εισφορές (€ ανά τεμάχιο ελαστικού) που καταβάλλουν οι συμβεβλημένοι με τον φορέα
παραγωγοί, ανά κατηγορία ελαστικού, είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία

Α

Β

Γ

Δ1

Δ2

Χρηματική εισφορά
(€ ανά τεμάχιο)

1,00

5,86

0,42

25,00

15,00

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων παραγωγών ελαστικών οχημάτων προς το φορέα ΣΣΕΔ
δύνανται να επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ,
κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
12. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας
με τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων,
λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τους όρους της παρούσας απόφασης, στη βάση πρότυπων
συμβάσεων συνεργασίας, των οποίων οι ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ.
για αξιολόγηση πριν τη θέση τους σε εφαρμογή.
13. Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων μόνο εφόσον αυτές διαθέτουν:
α) όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την εταιρική τους νομιμοποίηση,
β) όλες τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους
14. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από τις
συνεργαζόμενες με αυτό εγκαταστάσεις όσο αφορά στις εισερχόμενες ποσότητες και στις
εξερχόμενες ποσότητες επεξεργασμένων αποβλήτων και υλικών.
15. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με αυτόν
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι των πρότυπων συμβάσεων.
16. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εξειδικεύει και να εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και συγκεκριμένων ομάδων φορέων / επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού και ειδικότερα
των χρηστών των υλικών που προέρχονται από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών
αλλά και από τα προϊόντα της περαιτέρω επεξεργασίας τους (π.χ. πλακάκια ασφαλείας με στρώση
από ανακυκλωμένο ελαστικό, τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων) για τη σωστή χρήση τους.
17. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να οργανώσει, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και με τους ΟΤΑ α’
βαθμού, και να χρηματοδοτήσει ξεχωριστό πρόγραμμα για τη συλλογή των ελαστικών ποδηλάτων.
18. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εξετάσει το πλαίσιο ένταξης στο σύστημα όλων των ελαστικών οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένων αυτών με διάμετρο μεγαλύτερη των 1600mm και να προβεί προς τούτο σε
εκτίμηση των ποσοτήτων διάθεσης των ελαστικών αυτών στην αγορά και σε διερεύνηση των
δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, εντός ενός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
19. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να μεριμνήσει για την μείωση των αποθηκευμένων ποσοτήτων ελαστικών
που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε αποθηκευτικούς χώρους μονάδων μηχανικής επεξεργασίας
ανακύκλωσης και σε άλλους χώρους αποθήκευσης, τουλάχιστον κατά 6.000 τόνους έως το τέλος
ισχύος της παρούσας.
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20. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των έργων κατασκευής ταπήτων ασφαλείας
από ανακυκλωμένο ελαστικό σε αυλές δημόσιων σχολείων:
i. να διασφαλίζει ότι τα δάπεδα ασφαλείας ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας,
δεν παρουσιάζουν κάποιες από τις ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της
οδηγίας 2008/65/ΕΚ, ως ισχύει και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH
ii. να ενημερώνει τους χρήστες αναφορικά με την ασφαλή χρήση των δαπέδων
iii. να προβαίνει σε τακτικές επισκέψεις στις παλαιότερες κατασκευές με σκοπό την αποτύπωση και
καταγραφή της εκάστοτε κατάστασης των δαπέδων ασφαλείας, την υποβολή προτάσεων για την
αποκατάσταση / αντικατάσταση των φθαρμένων δαπέδων, όπου απαιτείται, και τη
χρηματοδότησή αυτής (αποκατάσταση ή αντικατάσταση).
iv. να υποβάλει προτάσεις, εντός ενός εξαμήνου από την έναρξη της παρούσας, για τον καλύτερο
τρόπο διάθεσης των άχρηστων δαπέδων που προκύπτουν από αποξηλώσεις φθαρμένων
ελαστικών ταπήτων από σχολεία στα οποία κάνει δωρεές και να μεριμνήσει για τη
χρηματοδότηση των εργασιών αυτών.
v. να διερευνήσει εάν το πεδίο εφαρμογής δράσεων χρηματοδότησης έργων που περιλαμβάνουν
υλικά που προέρχονται από την αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων μπορεί
να διευρυνθεί και σε άλλους δημόσιους χώρους, όπως π.χ. αθλητικούς, και να υποβάλει σχετική
πρόταση στον Ε.Ο.ΑΝ. εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.
21. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβεί σε μελέτη για τον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και
λοιπών κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό από απόβλητο του ελαστικού που προέρχεται από τη
μηχανική αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, όπως απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 13 του ν.4042/2012, λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο των δεσμεύσεων για μετάβαση σε
μια κυκλική οικονομία, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
22. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για τις απαιτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τα προϊόντα από ελαστικό υλικό που προέρχεται από ανακύκλωση μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων και να παρέχει κατευθύνσεις προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην
κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των
παραγόμενων υλικών από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών.
23. O φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να προβεί σε μελέτη για: α) την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των
εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών από τις μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών, β) τον προσδιορισμό
των τεχνικών προδιαγραφών των τελικών προϊόντων από ελαστικό που προέρχεται από τη μηχανική
αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, γ) τις βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις για
τη διαδικασία επεξεργασίας και τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και δ) την ανάπτυξη
μεθοδολογίας για τον καθορισμό όλων των σταδίων επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων, με στόχο την επίτευξη ανάκτησης υλικών υψηλής καθαρότητας και κατάλληλων ιδιοτήτων
προς αξιοποίησή τους για τελική χρήση.
24. 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 προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων πριν τη θέση τους σε εφαρμογή.
25. 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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26. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει παραβάσεις της
κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, και
είναι υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.
27. Η παρούσα απόφαση ισχύει για έξι (6) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο διαδικτυακό τόπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
28. 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 ΕΟΑΝ, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ή μετά από έλεγχο, ότι δεν
συντρέχουν ορισμένοι όροι έγκρισης οι οποίοι όμως επιδέχονται τροποποίησης
29. 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 του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.
Δημήτριος Πολιτόπουλος
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