ΣYMBAΣH ΠPOΣXΩPHΣHΣ
ΣTO ΣYΛΛOΓIKO ΣYΣTHMA ENAΛΛAKTIKHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ A.H.H.E.
“ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩNYMH ETAIPEIA”
Στην Καλλιθέα σήμερα την …………………….., μεταξύ:
αφενός
Tου εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Eναλλακτικής Διαχείρισης Aποβλήτων
Hλεκτρικού και Hλεκτρονικού Eξοπλισμού “ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩNYMH ETAIPEIA”, που εδρεύει στη Καλλιθέα, επί της Λ.
Συγγρού αριθ. 196 & Χαροκόπου αριθ. 2 εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του
παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάριο Ιντζελέρ και τον Εμπορικό
Διευθυντή κ. Ευθύμιο Τσουκαλά (καλουμένου στο εξής “το Σύστημα”).
και αφετέρου
Της ………………..……………………………………………..………., η οποία εδρεύει
………………………………………………………………… ΑΦΜ: ………...........,
ΔOΥ: …………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τ. κ. …………………….…………….,
(καλουμένης στο εξής “Παραγωγός”).
ΠPOOIMIO – OPIΣMOI
(Α)
Δυνάμει της υπ’αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
ΦΕΚ 1184/9.5.2014, (το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 2939/2001
όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον υπ’αριθμ. 4496/2017 Νόμο για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και προσαρμόστηκε στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ,) καθορίστηκαν οι κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων
Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (στο εξής “A.H.H.E.”), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και
άλλες διατάξεις.
(Β)
Δυνάμει της ως άνω νέας Οδηγίας 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 4ης/7/2012 σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) η οποία εκδόθηκε προκειμένου να αναδιατυπωθεί
και να συμπληρωθεί η γενική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό 2019/290 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, μέσα στα πλαίσια του καθορισμού του μορφότυπου καταχώρισης και
υποβολής εκθέσεων των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο
μητρώο παραγωγών, ο παραγωγός οφείλει να αναγράφει για κάθε μία από τις κατηγορίες
ή κατά περίπτωση, τις υποκατηγορίες ΗΗΕ που διαθέτει στην αγορά, εάν καθορίζονται
ως «οικιακός» ή «μη οικιακός» εξοπλισμός.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα, Α.Φ.Μ.: 999612594, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά
Τηλ.:2105319780, 2105319762-5, Fax: 2105319766, e-mail: info@electrocycle.gr , www.electrocycle.gr
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(Γ)
Oι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που
ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1184/9.5.2014 σε συνδυασμό με τη νέα Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης/7/2012
και ειδικότερα:
i.

“Hλεκτρικός και Hλεκτρονικός Eξοπλισμός” ή “H.H.E.” θεωρείται ο εξοπλι
σμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και
τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να
λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως
1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα
κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογούμενα μέρη και τα αναλώσιμα, τα
οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά.(βλ.
Άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/2014)
ii. “Aπόβλητα Hλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” ή “A.H.H.E.”
ορίζονται ως ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο
κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν. 4042/2012,
συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των
συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του
προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ
23615/651/2014)
iii. “Παραγωγός”: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια
τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως
επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ.1) της αριθ. Ζ1-496/2000 κοινής
υπουργικής απόφασης «Πωλήσεις από απόσταση- Συγκριτική διαφήμισηΠροσαρμογή του ν. 2251/1994 προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ κλπ»
(Β’1545), το οποίο:
1. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το
εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο
διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της
ελληνικής επικράτειας,
2. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας
με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους
προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η
μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο 1,
3. είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα, ΗΗΕ
από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
4. πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά
νοικοκυριά
ή χρήστες,
πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, και είναι
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής
συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός
κατά την έννοια των σημείων 1 έως 4.
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iv.

«Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης»: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική
βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των
αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά
προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση και,
εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των δράσεων αυτών, για άλλου είδους
ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ
εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος. Το Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο
Γ΄ της ΚΥΑ 23615/651/2014 (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/2014)

v.

“ Συλλογικό Σύστημα Eναλλακτικής Διαχείρισης ” θεωρείται η οργάνωση σε
συλλογική βάση, με οποιαδήποτε νομική μορφή, των εργασιών συλλογής,
μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης
των “A.H.H.E.”.

vi.

“Eναλλακτική Διαχείριση Aποβλήτων Hλεκτρικού και Hλεκτρονικού
Eξοπλισμού” θεωρούνται οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και
η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης,
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος
ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των
αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε να εξυπηρετείται ένας
χρήσιμος σκοπός (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/2014) .

vii.

“Χρηματοδοτική συμφωνία”: οποιαδήποτε
συμφωνία ή διακανονισμός
δανειοδότησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού,
ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή διακανονισμού ή
οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού προβλέπουν ή επιτρέπουν
τη μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ
23615/651/2014).

viii.

“Kυκλοφορία
στην αγορά”: κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή,
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε
επί πληρωμή είτε δωρεάν (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/2014).

ix.

“Διάθεση στην αγορά”: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί
στην αγορά σε επαγγελματική βάση (βλ. Άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/2014).

(Δ)
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1, 2 και 3 της υπ’αριθμ.
Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1184/9.5.2014, σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4Β παρ. 1. του N. 4496/2017, οι Παραγωγοί
Ηλεκτρικού και Hλεκτρονικού Eξοπλισμού (H.H.E.) ή τρίτοι που λειτουργούν κατ’
εξουσιοδότησή τους, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά
συστήματα και να λειτουργούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των A.H.H.E. που
αφορούν στη δραστηριότητά τους. Η συμμετοχή του υπόχρεου παραγωγού στο
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πραγματοποιείται με την υπογραφή
σχετικής σύμβασης με το Φορέα ΣΣΕΔ και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο
σύστημα χρηματικής εισφοράς εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Ν. 4496/2017 άρθρο 4Β παρ. 4α σε συνδυασμό με το άρθρο 16 της
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άνω ΚΥΑ. Η χρηματική εισφορά περιλαμβάνει και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς
που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 24Ε του Ν. 4496/2017.
Νέα Συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, οργανώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και
τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έγκριση των νέων
αυτών συστημάτων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε ήδη
λειτουργούντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Tα εν λόγω συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ατομικά ή συλλογικά) αποβλέπουν:
α)

Στη χωριστή συλλογή των A.H.H.E. από τον τελικό χρήστη προκειμένου:
-

-

τα απόβλητα αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ και
να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, η διάθεση ΑΗΗΕ ως μεικτών αστικών
αποβλήτων έτσι ώστε τα εν λόγω απόβλητα να ανακυκλώνονται σε υψηλό
ποσοστό, κατ’εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ
23615/651/2014.

β)

στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επεξεργασία και την ανάκτηση
των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ 23615/651/2014.

γ)

στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
A.H.H.E., με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά
την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 4) του N. 2939/2001, όπως με συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης των Hλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, σύμφωνα
με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 7 (υποπαραγρ. Α1
περ.5 και Β’ περ. 2) και της παρ. 1.1 του άρθρου 10 της αριθ. 41624/2057/2010
ΚΥΑ.

(Ε)
H ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. με την υπ’ αριθ. οικ.
105134/10.6.2004 απόφαση του Yπουργού ΠE.XΩ.ΔE (ΦEK 905 B’/17.6.2004) νυν
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποτελεί εγκεκριμένο Συλλογικό
Σύστημα Eναλλακτικής Διαχείρισης A.H.H.E. εθνικής εμβέλειας (καλουμένου στο εξής
“το Σύστημα”), που σκοπό έχει την Eναλλακτική Διαχείριση των A.H.H.E. και έχει λάβει
εκ νέου έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων ήδη ΕΟΑΝ (Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4) στις 14/06/2011, σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
(ΣΤ) O Παραγωγός ΗΗΕ εφόσον δεν προβαίνει στην οργάνωση ατομικού ή
συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, υποχρεούται να συμμετέχει σε
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
(Ζ)
Η συμμετοχή στο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Eναλλακτικής Διαχείρισης
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» σύμφωνα με το άρθ. 13 παρ.
2 της Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1184/9.5.2014:
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i) συνοδεύεται από την καταβολή χρηματικής εισφοράς στο Σύστημα εκ μέρους του
ενδιαφερόμενου παραγωγού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 της ως
άνω ΚΥΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 4Β παρ. 4α του Ν. 4496/2017. Το ύψος της
εισφοράς αυτής αναγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο
συλλογικό σύστημα.
ii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς από την ευθύνη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την υπ’αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103,
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1184/9.5.2014 σε συνδυασμό με το άρθρο
4Β παρ. 4γ του Ν. 4496/2017.
iii) υποχρεώνει το συμμετέχοντα παραγωγό να επισημαίνει ευκρινώς τα προϊόντα του
με σήμα που να προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13
Αυγούστου 2005. Επιπλέον παρέχει το δικαίωμα στο συμμετέχοντα να
επισημαίνει τα είδη ΗΗΕ με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση
προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του παραγωγού στο Σύστημα,
σύμφωνα με το άρθρο 4Β παρ. 4.β του Ν. 4496/2017.
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:

1.

Ένταξη
στο
Συλλογικό
Σύστημα
Eναλλακτικής
“ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.”

Διαχείρισης

1.1. Pητά συμφωνείται με την παρούσα, ότι ο Παραγωγός εντάσσεται και συμμετέχει
στο Συλλογικό Σύστημα Eναλλακτικής Διαχείρισης A.H.H.E. ANAKYKΛΩΣH
ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., το οποίο όπως προαναφέρθηκε έχει
εγκριθεί με την με αριθμ. Oικ. 105134 Απόφαση του Y.ΠE.XΩ.ΔE. νυν ΥΠΕΝ, η
έγκρισή του έχει δε ανανεωθεί δυνάμει της από 14.06.2011 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), νυν Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δημοσιευθείσης την 31.10.2011 (Αρ. Πρωτ.598).
1.2. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινή Υπουργική Απόφαση,
ΦΕΚ 1184/9.5.2014 (άρθρο 17 παρ. 1) καθώς και την υπ’αριθμ. Πρωτοκ. Οικ.
119201 εγκύκλιο, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζει και τηρεί το
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας
επικοινωνία εξ αποστάσεως με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των
απαιτήσεων της ως άνω ΚΥΑ. Για την κατάρτιση του εθνικού μητρώου παραγωγών
απαιτείται η καταχώριση από τους παραγωγούς ή/και από τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18 της ΚΥΑ, όλων των
σχετικών πληροφορίων που περιγράφουν τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου
παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, των πληροφοριών του παραρτήματος
Χ μέρος Α, με την υποχρέωση της επικαιροποίησης καθώς και των πληροφοριών
του παραρτήματος Χ μέρος Β σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της ως
άνω ΚΥΑ 23615/651/2014.
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1.3. H κατά τα ανωτέρω συμφωνηθείσα ένταξη – συμμετοχή του Παραγωγού στο
Σύστημα συνεπάγεται την απαλλαγή του από την ευθύνη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Η.Π.
23615/651/Ε.103, Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1184/9.5.2014 όπως αυτές
οι διατάξεις ισχύουν σήμερα ή τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον σε συνδυασμό με
το άρθρο 4Β παρ. 4γ του Ν. 4496/2017 .
2.

XPHMATIKH EIΣΦOPA

2.1. H χρηματική εισφορά που καταβάλλει ο Παραγωγός στο Σύστημα προορίζεται
αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του
κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω
εισφοράς που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ. Ορίζεται δε στο ποσό των πενήντα (50)
Eυρώ ανά τόννο για το χρονικό διάστημα από 1.7.2004 έως και 31.1.2005. Aπό
1.2.2005 ισχύουν οι τιμές ανά κατηγορία HHE που περιλαμβάνονται στον
εγκεκριμένο φάκελο του Συστήματος, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του
Παραρτήματος Δ της παρούσας, όπως αυτός αναπροσαρμόστηκε κατόπιν της
έγκρισης του νέου φακέλου του Συστήματος και της ανανέωσης της αδείας του. H
χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση τα διατιθέντα στην ελληνική αγορά
προϊόντα ΗΗΕ κάθε μήνα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις κατωτέρω
παραγράφους. Δεδομένης της δημοσίευσης της έγκρισης του Συστήματος από
17.6.2004, η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης του Παραγωγού για την καταβολή στο
Σύστημα της χρηματικής εισφοράς εφαρμόζεται από 1.7.2004. Δεδομένου ότι το
Σύστημα θα επιβαρυνθεί με το κόστος ανακύκλωσης των AHHE όλων των
προηγούμενων ετών μέχρι και την ημέρα έγκρισης του και προς αποφυγή
διακρίσεων σε βάρος των παραγωγών που έχουν ενταχθεί εγκαίρως, η υποχρέωση
καταβολής της χρηματικής εισφοράς επιβάλλεται από 1.7.2004, ανεξάρτητα από το
χρόνο προσχώρησης του Παραγωγού στο Σύστημα. Στην περίπτωση διάθεσης στην
ελληνική αγορά μη οικιακών συσκευών ήτοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών οι οποίες προορίζονται για επαγγελματική χρήση, η υποχρέωση αυτή
άρχεται από 3/2/2006, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος
15/2006.Ο παραγωγός τότε υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την υπογραφή της
σύμβασης προσχώρησης τη Δήλωση –
Βεβαίωση Υπόχρεου Παραγωγού
Επαγγελματικών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών όπως αυτή
προσαρτάται στο Παράρτημα Ζ.
2.2. O Παραγωγός υποχρεούται να δηλώνει στο Σύστημα τα προϊόντα που αυτός
διέθεσε στην ελληνική αγορά κάθε μήνα το αργότερο μέχρι τη 10η ημέρα του
επόμενου μήνα και να αποδίδει στο Σύστημα την εισφορά για τα προϊόντα αυτά
εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου που αφορά η
υποβληθείσα δήλωση, υποβάλλοντας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο
Σύστημα δήλωση (εφεξής “Δήλωση”), όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτημα B
της παρούσης. Η εξόφληση του τιμολογίου που θα εκδίδεται, θα πραγματοποιείται
εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου που αφορά η
υποβληθείσα δήλωση. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως από
τον Παραγωγό, η τιμολόγησή του θα γίνεται προϋπολογιστικά με βάση τους μέσους
όρους των δηλώσεων του τελευταίου 12μήνου. Με την υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης από τον παραγωγό, στην επόμενη ημερομηνία
τιμολόγησης, θα εκδίδεται εκκαθαριστικό τιμολόγιο. Ο Παραγωγός οφείλει να
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εξοφλεί και στην περίπτωση της προϋπολογιστικής τιμολόγησης εντός εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου που αναφέρεται στην
προϋπολογιστική τιμολόγηση, το ποσό που έχει υπολογισθεί ότι αντιστοιχεί στο
βάρος των ΗΗΕ που διέθεσε στην ελληνική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης διατεθέντων στην
Ελληνική αγορά προϊόντων ΗΗΕ, ως ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της εξ’
αυτής (της δήλωσης) προκύπτουσας εισφοράς ανακύκλωσης, λογίζεται η 60η
ημέρα, αρχομένης από την ημερομηνία λήξης της περιόδου που αυτή αφορούσε.
Από 1-1-2011 η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται υποχρεωτική. Ο παραγωγός θα
χρησιμοποιεί την διαδικτυακή εφαρμογή ΠΣΑΕ (Πληροφοριακό Σύστημα
Ασφάλειας και Εχεμύθειας), την οποία παρέχει το Σύστημα. Τα στοιχεία εισαγωγής
της εφαρμογής θα χορηγούνται με την έγγραφη αίτηση του παραγωγού προς το
Σύστημα με την οποία θα καθορίζεται και ο αρμόδιος εκπρόσωπος του παραγωγού
που θα είναι ο αποκλειστικός χρήστης της εφαρμογής. Στην περίπτωση που κατόπιν
της υποβολής της περιοδικής δηλώσεως διατιθέντων προϊόντων στην Ελληνική
αγορά ΗΗΕ προκύψει εισφορά ανακύκλωσης συνολικής αξίας προ ΦΠΑ
μικρότερης των 10€, το μηχανογραφικό σύστημα δε θα εκδίδει τιμολόγιο. Εάν μετά
την υποβολή επομένων περιοδικών δηλώσεων, το συνολικό αθροιστικό ποσό προ
ΦΠΑ υπερβεί τα 10€, θα εκδίδεται άμεσα συνολικό συγκεντρωτικό τιμολόγιο, με
αξία το άθροισμα των προκυπτουσών εισφορών.
Σε κάθε περίπτωση την 31.12 εκάστου έτους το Σύστημα θα προχωρά σε
τιμολόγηση των συνολικών μη τιμολογημένων μέχρι τη χρονική αυτή στιγμή
προκυπτουσών εισφορών (ακόμη και για ποσά κάτω των 10€).
2.3. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 το Σύστημα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και
ελληνική νομοθεσία (2001/115/ΕC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΠΟΛ
1049/2006), δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια αντικαθιστώντας τα έντυπα.
2.4. O Παραγωγός δεν υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς για προϊόντα που αυτός
εισάγει αλλά παραμένουν στο τελωνείο ή σε τελωνειακή αποθήκη ή σε αποθήκη
του Παραγωγού προς το σκοπό της εξαγωγής.
2.5. Tο Σύστημα δύναται να αναπροσαρμόζει το ποσό της εισφοράς του Παραγωγού
μετά την κατάθεση στην αρμόδια αρχή νέας οικονομοτεχνικής μελέτης, την
αξιολόγηση αυτής από τον EOAN και την έγκριση των νέων τιμών ανά κατηγορία
HHE από τον Yπουργό ΠΕΝ. O Παραγωγός θα ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με
την αναπροσαρμογή η οποία θα ισχύει από την καθοριζόμενη ημερομηνία και
αποκλειστικά και μόνο για το μέλλον.
3.

YΠOXPEΩΣEIΣ THΣ ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE

3.1. Tο Σύστημα υποχρεούται να τηρεί τους όρους που προσδιορίζονται στην έγκριση
από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων ήδη ΕΟΑΝ (Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4) στις 14/06/2011 και να
εφαρμόζει τις εγκεκριμένες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την
υπ’αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινή Υπουργική Απόφαση,
ΦΕΚ
1184/9.5.2014.
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3.2. Tο Σύστημα αναλαμβάνει και εγγυάται, ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το άρθρο 15 Η.Π. 23615/651/Ε.103, Κοινή Υπουργική Απόφαση,
ΦΕΚ 1184/9.5.2014, σχετικά με την έκδοση στο όνομα του Συστήματος από τον
EOAN του Πιστοποιητικού Eναλλακτικής Διαχείρισης για τα A.H.H.E. που το
Σύστημα
διαχειρίζεται.
Eπιπλέον,
η
ANAKYKΛΩΣH
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. αναλαμβάνει και εγγυάται να προβαίνει σε κάθε
απαιτούμενη ενέργεια για την ανανέωση της έγκρισης του Συστήματος, σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 14 (παρ. 6.α) της ως άνω ΚΥΑ 23615/2014.
Το Σύστημα υποχρεούται να συνεργάζεται μόνο με διαχειριστές ΑΗΗΕ που
διαθέτουν τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από την εκάστοτε κείμενη σχετική
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και ειδικότερα α) με συλλέκτες και μεταφορείς,
εφόσον τηρούν εκτός των άλλων και τις απαιτήσεις χωριστής συλλογής, που
προβλέπονται στο άρθρο 6, β) με κέντρα διαλογής/ταξινόμησης και με
επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, εφόσον τηρούν
εκτός των άλλων και τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3 και 2.4 αντίστοιχα του
άρθρου 5Α της ΚΥΑ 23615/651/2014 καθώς και γ) με εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης, εφόσον πληρούν εκτός των άλλων και
τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ΚΥΑ 23615/651/2014 .
3.3. Tο Σύστημα υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλει στην αρμόδια αρχή ετήσια
λεπτομερή έκθεση απολογισμού σχετικά με τη λειτουργία του, τον τρόπο
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Η ετήσια
έκθεση περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» για τον
επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6β της ως άνω ΚΥΑ 23615.
3.4. Tο Σύστημα υποχρεούται να οργανώνει και να εφαρμόζει προγράμματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, σύμφωνα άρθρο 14 παρ. 4ε
της ως άνω ΚΥΑ 23615/2014.
3.5. Το Σύστημα υποχρεούται να αναπτύξει κατάλληλες διαδικασίες για την επιστροφή
των χρηματικών εισφορών στους παραγωγούς, όταν ο ΗΗΕ μεταφέρεται για
διάθεση στην αγορά εκτός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ. 4 της ΚΥΑ 23615/2014. Στην περίπτωση αυτή το Σύστημα οφείλει να
ενημερώσει σχετικά τον ΕΟΑΝ.
3.6. Kαθόλη τη διάρκεια της παρούσας καθώς και μετά τη λύση της για οποιονδήποτε
λόγο το Σύστημα υποχρεούται να τηρεί ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που
περιέρχονται στη γνώση του σχετικά με τον Παραγωγό σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 9 της παρούσας.
3.7. Για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης του Συστήματος σύμφωνα με το
άρθρο 14 της ΚΥΑ 23615/2014, προβλέπονται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
Α’ 94) σχετικού με την τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, σε περίπτωση
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ανάκλησης της έγκρισης του Συστήματος ή λύσης του νομικού προσώπου του
Συστήματος, το ποσό που απομένει, ύστερα από την εξόφληση του Συστήματος
προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Α.Ν., ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε
υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
3.8. Το Σύστημα υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως του Παραγωγού και υπό τον όρο της
συμμόρφωσης του Παραγωγού με τους όρους της παρούσας, να εκδίδει «Βεβαίωση
συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ», η οποία
θα αποδεικνύει τη συμμετοχή του Παραγωγού στο Σύστημα και τη συμμόρφωσή
του με τις διατάξεις της ΚΥΑ 23615/2014. Η ως άνω Βεβαίωση θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων και την αναλυτική αναγραφή των κατηγοριών ΗΗΕ, τις οποίες ο
Παραγωγός δήλωσε ρητά ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά, με την προσχώρησή
του στο Σύστημα και την εγγραφή του στο μητρώο Παραγωγών που τηρεί ο ΕΟΑΝ
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 της ΚΥΑ 23615/2014. Η Βεβαίωση
Συμμετοχής που εκδίδεται από το Σύστημα αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό
έγγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.
4.

YΠOXPEΩΣEIΣ ΠAPAΓΩΓOY

4.1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου για την ορθή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας: α)
για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του π.δ. 7/2011 «Καθορισμός
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/125/ΕΚ. Τροποποίηση του π.δ.
32/2010 (Α΄ 70)» (Α΄ 14) και β) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών κατά την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 114/2013, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν κατά τον
σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ):
α) να συνεργάζονται με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ
για την ανάληψη κοινής δράσης ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση,
η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους
στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών τους και των υλικών.
β) να τηρούν τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση
της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που θεσπίστηκαν
στο πλαίσιο του Π.Δ. 7/2011 και
γ) να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διαδικασίες
κατασκευής, την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την
αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται
διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως
προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.
δ) να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα νέα
προϊόντα ΗΗΕ, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα
υλικά
4.2. Ο Παραγωγός υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
του αποδοθεί μετά την υπογραφή της παρούσης ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών
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(ΑΜΠ) που αποδίδεται από το Υπουργείο ΠΕΝ με την προβλεπόμενη κάθε φορά
διαδικασία. Συγκεκριμένα ο Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ
αίτηση χορήγησης ΑΜΠ πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά.
Η εγγραφή του παραγωγού στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του και για τη συμμετοχή του σε δημόσιους
διαγωνισμούς.
Ο Παραγωγός υποχρεούται να καταθέτει κάθε ημερολογιακό έτος νέα αίτηση στον
ΕΟΑΝ προκειμένου να διατηρήσει τον ΑΜΠ που του έχει αποδοθεί και να
επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του Μητρώου Παραγωγών.
4.3. Ο Παραγωγός υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρεία τα αναγκαία
νομιμοποιητικά έγγραφα ήτοι ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, καταστατικό,
πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης κ.λπ. όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ της
παρούσης, αναλόγως με τη νομική μορφή κάθε φορά της εταιρείας του.
Επιπρόσθετα ο Παραγωγός υποχρεούται να συμπληρώνει και να υποβάλλει μαζί με
τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα το έντυπο απογραφής των στοιχείων του (όπως
αυτό προσαρτάται στην παρούσα στο Παράρτημα Ε).
4.4. O Παραγωγός υποχρεούται να καταβάλει στο Σύστημα τη χρηματική εισφορά που
αναλογεί στα προϊόντα που αυτός διαθέτει στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 και το Παράρτημα Δ της παρούσης.
4.5.

O Παραγωγός υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 της ΚΥΑ 23615/2014 ΦΕΚ 1184/9.5.2014 σχετικά
με την παροχή πληροφοριών προς τις συνεργαζόμενες με το Σύστημα επιχειρήσεις
και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των A.H.H.E.

4.6. O Παραγωγός, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 23615/2014
ΦΕΚ 1184/9.5.2014, μπορεί να ενημερώνει τους αγοραστές H.H.E. μέσω των
οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, για το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικά ορθό.
4.7. Ο Παραγωγός κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 23615/2014,
προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διάθεση των ΑΗΗΕ ως μεικτών αστικών
αποβλήτων και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή τους, οφείλει να επισημαίνει
δεόντως με το σύμβολο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ της ΚΥΑ 23615/2014
(κατά προτίμηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50419) τον ΗΗΕ που
διατίθεται στην αγορά.
4.8. O Παραγωγός ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο
2.2 της παρούσας να κοινοποιεί νομίμως και εμπροθέσμως στο Σύστημα,
καταχωρώντας ηλεκτρονικά τη Δήλωση για τις διατεθειμένες ποσότητες στην
ελληνική αγορά των προϊόντων σε τεμάχια και βάρος προκειμένου να
αποδεικνύεται το είδος και το βάρος των H.H.E ώστε το Σύστημα να υπολογίζει και
τιμολογεί την οφειλόμενη εισφορά της αντιστοίχου περιόδου, όπως ρητά
προβλέπεται και στην παράγραφο 7 του άρθρου 4Β του Ν.4496/2017. Σε
περίπτωση που το Σύστημα διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα στοιχεία
που της κοινοποιεί ο Παραγωγός είναι ψευδή ή ελλειπή, δικαιούται να καταγγείλει
άμεσα την παρούσα σύμβαση και να παραπέμψει τον Yπόχρεο – Παραγωγό στην
αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1β της ΚΥΑ 23615/2014
ΦΕΚ 1184/9.5.2014.
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4.9. O Παραγωγός υποχρεούται να παράσχει όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και
έγγραφα που τυχόν του ζητηθούν από τους ελεγκτές του Συστήματος σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 κατωτέρω.
4.10. Ο παραγωγός οφείλει να εφαρμόζει στα προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική
αγορά, ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως
προς τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη φύση τους. Τα
πρότυπα διαχείρισης των προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και
Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4496/2017.
4.11. Ο Παραγωγός υποχρεούται σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 4Β να αναγράφει
τον αριθμό του ΕΜΠΑ στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα
άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014(Α’251), άλλως υπόκειται στις διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2.(νέο άρθρο 20Α παρ.4 του Ν.
2939/2001) του Ν. 4496/2017.
4.12. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος παραγωγός παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε
τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4496/2017, ή/και αρνείται την παροχή στοιχείων ή
πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς
πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή
χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις
δύο (2) αυτές ποινές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4496/2017
4.13. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1, στον υπόχρεο παραγωγό ΗΗΕ που παραβαίνει την
παράγραφο 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/2017, ήτοι την υποχρέωση συμμετοχής
σε ΣΣΕΔ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών
εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό
διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.
4.14. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2. στον υπόχρεο παραγωγό ΗΗΕ που παραβαίνει την
παράγραφο 11 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/2017 ήτοι την υποχρέωση καταχώρισης
του υπόχρεου παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών που τηρείται από τον
ΕΟΑΝ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ.
4.15. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 στον υπόχρεο ΗΗΕ που παρεμποδίζει ή με
οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον
Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4496/2017, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
5.

ΕΛEΓXOΣ TΩN ΣTOIXEIΩN TOY ΠAPAΓΩΓOY

5.1. Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους – είτε με δικούς του
ελεγκτές είτε με την ανάθεση του έργου αυτού σε ελεγκτική εταιρεία της επιλογής
του - των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων του Παραγωγού (που αφορούν
το αντικείμενο της παρούσης), του οικείου ελέγχου περιοριζομένου στα
αναγκαία για την εξακρίβωση της αλήθειας και ακρίβειας των δηλωθέντων από
τον Παραγωγό σχετικών πληροφοριών. Ο Παραγωγός, εφόσον συνεργάζεται με
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ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του, δύναται να αποστείλει στο Σύστημα το
πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών της οικονομικής χρήσης για την οποία
διενεργείται ειδικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων που
αφορούν στο αντικείμενο της παρούσης, το οποίο θα γίνεται αποδεκτό από το
Σύστημα.
5.2. Ο υπόχρεος παραγωγός δεν απαλλάσσεται με την ως άνω παράγραφο από την
υποχρέωση να συνεργαστεί κατά τη διενέργεια έκτακτου δειγματοληπτικού
ελέγχου που θα απαιτήσει το Σύστημα από αυτόν κατά τα ως άνω, προκειμένου να
βεβαιώσει την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων από τον Παραγωγό ως άνω
οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων.
5.3. O έλεγχος αυτός τελεί υπό την αρχή της εμπιστευτικότητας.
5.4. Tα έξοδα και η αμοιβή των ελεγκτών που ορίζονται από το Σύστημα θα βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο το Σύστημα.
5.5. Στην περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, το Σύστημα δύναται να διενεργήσει
έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων του Παραγωγού στον βαθμό
που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσης πριν από την έλευση των
αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας.
5.6. Το Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 15 του Ν. 4496/2017, υποχρεούται να
ελέγχει αν ο παραγωγός τηρεί τους όρους της σύμβασής του ένταξης στο ΣΣΕΔ.
Παράλληλα ο Ε.Ο.ΑΝ. ως αρμόδια εποπτεύουσα αρχή των Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης οργανώνει και διενεργεί ελέγχους μεταξύ άλλων σχετικά
με την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών για την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ, τις
πληροφορίες που παρέχει ο υπόχρεος παραγωγός στον Ε.Ο.ΑΝ., σχετικά με τις
διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες προϊόντων ΗΗΕ, τη νόμιμη
διακίνησή τους, τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων ΗΗΕ καθώς και τη νόμιμη
χρήση της σήμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 4496/2017.
6.

ΑΔEIA XPHΣHΣ TOY ΣHMATOΣ

6.1. Mε την παρούσα σύμβαση και για όλη τη διάρκεια αυτής το Σύστημα παραχωρεί
στον Παραγωγό, ο οποίος και αποδέχεται σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες
της παρούσης, τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Σήματος, όπως αυτό
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης, προκειμένου ο
Παραγωγός να επισημαίνει με αυτό ως απόδειξη συμμετοχής του στο Σύστημα, τα
είδη H.H.E που αποτελούν αντικείμενο συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης από
την ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E για όλη την Eλληνική
Eπικράτεια.
6.2. H μη αποκλειστική παραχώρηση της άδειας χρήσης του Σήματος από το Σύστημα
στον Παραγωγό σημαίνει ότι η ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
A.E μπορεί να παραχωρήσει τη σχετική άδεια σε όλους τους συμμετέχοντες στο
Σύστημα Παραγωγούς χωρίς να περιορίζεται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις που
συνάπτει με αυτούς.
6.3. O Παραγωγός δεν αποκτά από την παρούσα άδεια χρήσης κανένα δικαίωμα
κυριότητας επί του Σήματος και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή
παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο την άδεια χρήσης για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία.
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7.

ΔIAPKEIA & KATAΓΓEΛIA

7.1. H διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για ένα (1) έτος, αρχομένη 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.
7.2. H παρούσα λύεται αυτοδίκαια εάν η ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. απωλέσει την έγκριση του συστήματος συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
7.3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την
παρούσα σύμβαση, με άμεση ισχύ, για σπουδαίο λόγο, ο οποίος συνίσταται στην
αθέτηση των υποχρεώσεών του που αναλαμβάνει με την παρούσα ή εφόσον διαπιστωθεί
υπαίτια παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης από το άλλο μέρος, αφού
προηγουμένως τον έχει ειδοποιήσει εγγράφως και το άλλο μέρος δεν έχει συμμορφωθεί
εντός ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση.
7.4. Kάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα με
άμεση ισχύ σε περίπτωση που το άλλο μέρος πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή σε
αναγκαστική διαχείριση.
7.5. Το Σύστημα κοινοποιεί την καταγγελία της σύμβασης στην αρμόδια εποπτεύουσα
αρχή, ήτοι τον Ε.Ο.ΑΝ., προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα, όπως
ενδεικτικά η αφαίρεση του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού, η επιβολή προστίμου κ.λπ.
καθώς και δύναται να την κοινοποιήσει σε οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
8.

THPHΣH APXEIOY ΠPOΣΩΠIKΩN ΔEΔOMENΩN (N. 4624/2019)

Tο Σύστημα τηρεί μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων για τους υπαλλήλους,
προμηθευτές και λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτό σύμφωνα με το ν. 4624/2019 «για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016».
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων) έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.
9.

EMΠIΣTEYTIKOTHTA / AΠOPPHTO

9.1. Tο Σύστημα δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που ο Παραγωγός
του αποκαλύπτει στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και της εφαρμογής του
Συστήματος.
9.2. Η υποχρέωση όμως αυτή δεν αφορά στις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τον Παραγωγό συνίσταται στην εκπλήρωση
νομικής υποχρέωσης του Συστήματος.
9.3. Tο Σύστημα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία των
πληροφοριών και δεδομένων που λαμβάνει σχετικά με τον Παραγωγό με τη δέσμευση
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να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του N. 4624/2019 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού θεσπιζομένων νομοθετημάτων καθώς και του Ευρωπαϊκού
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 περί μη διαρροής
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ), που τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου
2018,
9.4. Ο Παραγωγός δεσμεύεται για την καλή χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του
Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλειας και Εχεμύθειας (διασφάλιση κωδικών
ασφαλείας, προστασία εταιρικών/εμπορικών στοιχείων που προκύπτουν από την
εφαρμογή) από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας του. Το Σύστημα δε φέρει
ουδεμία ευθύνη για την κακή χρήση του εν λόγω συστήματος ήτοι διαρροή
εμπιστευτικών στοιχείων του παραγωγού από τον αρμόδιο εκπρόσωπό του.
10.

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

10.1. H παρούσα σύμβαση δε δύναται να εκχωρηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο
μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη
προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου μέρους.
10.2. Όλες οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις, επιδόσεις κτλ. θα γίνονται εγγράφως και θα
αποστέλλονται στα στοιχεία που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας Σύμβασης.
Oιαδήποτε αλλαγή στοιχείων εκάστου μέρους θα κοινοποιείται εγγράφως στο άλλο
μέρος. Ο παραγωγός υποχρεούται στην ορθή καταχώριση και τη συντήρηση της
ορθότητας των στοιχείων του στο Π.Σ.Α.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Ασφάλειας και
Εχεμύθειας) σε κάθε χρονική στιγμή.
10.3. H παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματα της αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας
μεταξύ των μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε προγενέστερης προφορικής ή
έγγραφης συμφωνίας. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων
αυτής συμφωνούνται ουσιώδεις.
10.4. H παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ως
προς την εκτέλεση, ερμηνεία ή λύση της παρούσας θα επιλύεται από τα Δικαστήρια
της Αθήνας.
Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος
έλαβε από ένα (1).
TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH
Για την
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
…………………………..
Μάριος Ιντζελέρ
Διευθύνων Σύμβουλος

………………………..
………………………..

Ευθύμιος Τσουκαλάς
Εμπορικός Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κύριες κατηγορίες ΗΗΕ και ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων που υπάγονται σ΄αυτές
(σύμφωνα με την νομοθεσία για την διαχείριση των Αποβλήτων ΗΗΕ – Παράρτημα ΙΙ του
άρθρου 23 της ΚΥΑ 23615/2014 ΦΕΚ 1184/9.5.2014)
1.

Μεγάλες οικιακές συσκευές
Μεγάλες συσκευές ψύξης
Ψυγεία
Καταψύκτες
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και
αποθήκευση τροφίμων
Πλυντήρια ρούχων
Στεγνωτήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων
Συσκευές μαγειρικής
Ηλεκτρικές κουζίνες
Ηλεκτρικά μάτια
Φούρνοι μικροκυμάτων
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες
επεξεργασίες τροφίμων
Ηλεκτρικές θερμάστρες
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ)
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, κρεβατιών,
καθισμάτων
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
Συσκευές κλιματισμού
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού

2.

Μικρές οικιακές συσκευές
Ηλεκτρικές σκούπες
Σκούπες χαλιών
Άλλες συσκευές καθαριότητας
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες
κλωστοϋφαντουργικές εργασίες
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το καλάνδρισμα και εν
γένει τη φροντίδα των ρούχων
Φρυγανιέρες
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Συσκευές τηγανίσματος (φρυτέζες)
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή
συσκευασιών
Ηλεκτρικά μαχαίρια
Συσκευές για κόψιμο και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών,
ξύρισμα, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος
Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής χρόνου
Ζυγαριές

3.

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών
Συστήματα κεντρικής επεξεργασίας δεδομένων :
Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)
Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)
Μονάδες εκτύπωσης
Συστήματα προσωπικών υπολογιστών :
Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων
επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)
Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών,
των οθονών και των πληκτρολογίων)
Υπολογιστές τσέπης (notebook)
Υπολογιστές χειρός (notepad)
Εκτυπωτές
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση,
επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
Τερματικά και συστήματα χρηστών
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (Φαξ)
Τηλέτυπα
Τηλέφωνα
Tηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή
Ασύρματα τηλέφωνα
Κινητά τηλέφωνα
Συστήματα τηλεφωνητών
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων
πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα

4.

Καταναλωτικά είδη και Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Ραδιόφωνα
Τηλεοράσεις
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)
Μαγνητοσκόπια(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας
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Ενισχυτές ήχου
Μουσικά όργανα
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή
εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής
ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα
Φωτοβολταϊκά Πλαίσια (Panels)
5.

Φωτιστικά είδη
Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (compact)
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων
νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός
πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης

6.

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας
σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
Τρυπάνια
Πριόνια
Μηχανές Ραπτικής
Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το
πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη
οπών, τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου,
μετάλλου και άλλων υλικών
Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή τους
και για παρόμοιες χρήσεις
Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις
Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή
αέριων ουσιών με άλλα μέσα
Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής

7.

Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόμια
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών
Βιντεοπαιχνίδια
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ.
Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία
Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών

8.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και
μολυσμένων)
Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός
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Καρδιολογικός εξοπλισμός
Συσκευές αιμοκάθαρσης
Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης
Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής
Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση
Συσκευές ανάλυσης
Καταψύκτες
Τεστ γονιμοποίησης
Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την
αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών
9.

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
Ανιχνευτές καπνού
Συσκευές θερμορύθμισης
Θερμοστάτες
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση
Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλώ ελέγχου)

10.

Συσκευές αυτόματης διανομής
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών
Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων
Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων
Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων
Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος

Ο παραπάνω κατάλογος προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι
ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.
Οι παραπάνω κατηγορίες ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται από την
ΚΥΑ23615/2014 έως τις 14 Αυγούστου 2018. Από τις 15 Αυγούστου 2018 οι
Κατηγορίες ΑΗΗΕ προδιαγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ με την επιφύλαξη του άρθρου
2 Παράγραφοι 3 και 4 της ΚΥΑ 23615/2014 και διαμορφώνονται ως εξής:
 Κατηγ. 1: Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
 Κατηγ. 2: Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη
των 100 cm2
 Κατηγ. 3: Λαμπτήρες
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 Κατηγ. 4: Μεγάλου Μεγέθους Εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
 Κατηγ. 5: Μικρού Μεγέθους Εξοπλισμός (καμία εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)
 Κατηγ. 6: Μικρού Μεγέθους Εξοπλισμός πληροφορικής κα τηλεπικοινωνιών
(καμία εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΗΕ

Κατηγορίες ΗΗΕ

Μάρκα/ες ΗΗΕ

ΤΥΠΟΣ ΗΗΕ

Υποκατηγορίες ΗΗΕ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τεμάχια Βάρος (kg) Τεμάχια Βάρος (kg)

1α Ψυγεία, καταψύκτες και
Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές συσκευές ψύξης
λοιπές συσκευές ψύξης
1β Συσκευές κλιματισμού

1γ Μεγάλες οικιακές
συσκευές πλην των 1α και
1β

Συσκευές κλιματισμού
1γ.1

Θερμάστρες που περιέχουν λάδι και άλλες συσκευές ανταλλαγής
θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του νερού για την
ανταλλαγή θερμότητας

1γ.2

Φούρνοι μικροκυμάτων

1γ.3

Ανεμιστήρες

1γ.4
2.1
2 Μικρές οικιακές συσκευές
2.2
3α Οθόνες Η/Υ

3β Εξοπλισμός
πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών πλην των
3α

4α Τηλεοράσεις

Οθόνες Η/Υ
3β.1

Φορητοί υπολογιστές (laptops), μικρού μεγέθους φορητοί
υπολογιστές (notebooks)

3β.2

Αριθμομηχανές (μόνο αυτές που δε θεωρούνται τσέπης)

3β.3

3β.4

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm ) εκτός
3β.1, 3β.2, 3β.5, 3β.6.1& 3β.6.2
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 3β.1, 3β.2,
3β.5, 3β.6.1& 3β.6.2

3β.5

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας

3β.6.1

Δοχεία Μελανιών υγρής μελάνης

3β.6.2

Δοχεία Μελανιών ξηρής μελάνης (toner)

Τηλεοράσεις
4β.1

4β Καταναλωτικά είδη πλην
των 4α

Όλα τα υπόλοιπα πλην 1γ.1 , 1γ.2 & 1γ.3
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)

4β.2
4β.3

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) (εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών
οργάνων) εκτός 4β.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm) εκτός 4β.3
Καλώδια
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)

5α-1 Φωτιστικά είδη (*
βλέπε τον πίνακα του
Παραρτήματος Η)

5α-1.1

5α-2 Φωτιστικά είδη
(*βλέπε τον πίνακα του
παραρτήματος Η)

5α-2.1

5β Λαμπτήρες

Λαμπτήρες
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6 Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία

6.1
6.2

7.1
7 Παιχνίδια και εξοπλισμός
7.2
ψυχαγωγίας και
αθλητισμού
7.3
8.1

8 Ιατροτεχνολογικά
Προιόντα

8.2

9.1
9 Όργανα Παρακολούθησης
9.2
& Ελέγχου

10 Συσκευές Αυτόματης
Διανομής

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)
Παιχνιδομηχανές (game consoles)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 7.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm) εκτός 7.1
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 9.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm) εκτός 9.3

9.3

Ανιχνευτές καπνού ραδιενεργοί

10.1

Μηχανήματα αυτόνομης διανομής προϊόντων σε ψύξη

10.2
10.3

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 10.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm) εκτός 10.1

Σύνολο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ

(*) Δηλώνονται μόνο τα τεμάχια
Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων έχει γίνει με βάση το παράρτημα II της ΚΥΑ 23615/2014.
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ΠAPAPTHMA Γ
ΣHMA
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Aπεικόνιση - Περιγραφή

Β.

Xρώμα :
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ΠAPAPTHMA Δ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΗΗΕ

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ 1/1/2012
ΑΠΟ 1/1/2012
ΑΠΟ 1/2/2005
ΕΩΣ
ΑΠΟ 1/1/2013
ΕΩΣ
ΑΠΟ 1/1/2013
ΕΩΣ 31/12/2011
31/12/2012
31/12/2012
Χρημ. Εισφορά Χρημ. Εισφορά Χρημ. Εισφορά Χρημ. Εισφορά Χρημ. Εισφορά Χρημ. Εισφορά
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn
€/tn

ΑΠΟ 1/2/2005
ΕΩΣ 31/12/2011
Υποκατηγορίες ΗΗΕ

Κατηγορίες ΗΗΕ

1α Ψυγεία, καταψύκτες
Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές συσκευές ψύξης
και λοιπές συσκευές ψύξης

72,03

150,00

180,00

72,03

150,00

180,00

1β Συσκευές κλιματισμού

72,03

100,00

100,00

72,03

100,00

100,00

72,03

125,00

125,00

72,03

125,00

125,00

80,51

160,00

160,00

80,51

160,00

160,00

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

180,00

160,00

254,24

180,00

160,00

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

254,24

200,00

180,00

254,24

200,00

180,00

125,00

100,00

0,10 €
(ανα τεμάχιο)

125,00

100,00

0,10 €
(ανα τεμάχιο)

125,00

100,00

0,30€
(ανα τεμάχιο)

125,00

100,00

0,30€
(ανα τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

0,101€ (ανά
τεμάχιο)

1γ Μεγάλες οικιακές
συσκευές πλην των 1α και
1β

Συσκευές κλιματισμού
1γ.1
1γ.2
1γ.3
1γ.4
2.1

2 Μικρές οικιακές συσκευές
2.2
3α Οθόνες Η/Υ

Θερμάστρες που περιέχουν λάδι και άλλες συσκευές
ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του
νερού για την ανταλλαγή θερμότητας
Φούρνοι μικροκυμάτων
Ανεμιστήρες
Όλα τα υπόλοιπα πλην 1γ.1 , 1γ.2 & 1γ.3
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)

Οθόνες Η/Υ
3β.1
3β.2

3β Εξοπλισμός
3β.3
πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών πλην των
3α
3β.4

Φορητοί υπολογιστές (laptops), μικρού μεγέθους φορητοί
υπολογιστές (notebooks)
Αριθμομηχανές (μόνο αυτές που δε θεωρούνται τσέπης)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm ) εκτός 3β.1, 3β.2, 3β.5, 3β.6.1& 3β.6.2

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από
50 cm) εκτός 3β.1, 3β.2, 3β.5, 3β.6.1 & 3β.6.2
3β.5
Συσκευές κινητής τηλεφωνίας
3β.6.1 Δοχεία Μελανιών υγρής μελάνης
3β.6.2 Δοχεία Μελανιών ξηρής μελάνης (toner)

4α Τηλεοράσεις

Τηλεοράσεις
4β.1

4β Καταναλωτικά είδη
πλην των 4α

4β.2
4β.3

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) (εξαιρουμένων των
εκκλησιαστικών οργάνων) εκτός 4β.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 4β.3
Καλώδια
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)

5α-1 Φωτιστικά είδη
*(βλέπε τον πίνακα του
Παραρτήματος Η)

5α-1.1

5α-2 Φωτιστικά είδη
*(βλέπε τον πίνακα του
Παραρτήματος Η)

5α-2.1

5β Λαμπτήρες

Λαμπτήρες

21/0420
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6 Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία

6.1
6.2

7.1
7 Παιχνίδια και εξοπλισμός
7.2
ψυχαγωγίας και
αθλητισμού
7.3
8 Ιατροτεχνολογικά
Προιόντα

9 Όργανα
Παρακολούθησης &
Ελέγχου

8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
10.1

10 Συσκευές Αυτόματης
Διανομής

10.2
10.3

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Παιχνιδομηχανές (game consoles)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 7.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 7.1
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 9.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 9.3
Ανιχνευτές καπνού ραδιενεργοί
Μηχανήματα αυτόνομης διανομής προϊόντων σε ψύξη
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 10.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 10.1

101,70

101,70

101,70

101,70

101,70

101,70

152,54

180,00

220,00

152,54

180,00

220,00

50,00

200,00

200,00

50,00

200,00

200,00

152,54

152,54

152,54

152,54

152,54

152,54

76,27

200,00

250,00

76,27

200,00

250,00

Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

(*) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΚΥΑ 23615/2014 ΦΕΚ 1184/9.5.2014
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/7/2004 ΕΩΣ 31/1/2005 Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
50€/ΤΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΗΗΕ
Αριθμός Πρωτ. Απόδοσης Κωδικών στην
εφαρμογή ΠΣΑΕ*:

ΑΜΠ:*

* Συμπληρώνεται από την Ανακύκλωση Συσκευών Μ. ΑΕ
Επωνυμία Εταιρείας

Επωνυμία Εξουσιοδοτημένου Αντ/που

Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
Επάγγελμα
Διεύθυνση αλληλογραφίας
(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
(συμπληρώνεται εάν είναι διαφορετική από έδρα)

ΑΦΜ
ΔΟΥ
Ημερομηνία Ίδρυσης Εταιρείας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Fax
Εταιρική ιστοσελίδα

..…../ ………/ ………

(corporate URL address)

Διευθύνων Σύμβουλος
Γενικός Διευθυντής
Οικονομικός Διευθυντής
Εμπορικός Διευθυντής
Όνομα:

Υπογραφή και Σφραγίδα
Αντιπροσώπου

Θέση:
Υπεύθυνος/η
επικοινωνίας με την «Ανακύκλωση
Συσκευών Μ. ΑΕ»

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:
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Υποκατηγορίες ΗΗΕ

Κατηγορίες ΗΗΕ (*)
ΤΥΠΟΣ ΗΗΕ
1α Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές
συσκευές ψύξης

Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές συσκευές ψύξης

1β Συσκευές κλιματισμού

Συσκευές κλιματισμού

1γ Μεγάλες οικιακές συσκευές πλην
των 1α και 1β

1γ.1

Θερμάστρες που περιέχουν λάδι και άλλες συσκευές ανταλλαγής
θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του νερού για την
ανταλλαγή θερμότητας

1γ.2

Φούρνοι μικροκυμάτων

1γ.3

Ανεμιστήρες

Σημειώστε με Χ τις (υπο)κατηγορίες στις
οποίες η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως
παραγωγός

ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(1)

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μάρκες (brandname) που προϊόντα ΗΗΕ
(ανά (υπο)κατηγορία) για τα οποία η
επιχείρηση είναι υπόχρεος παραγωγός (1)

ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1γ.4

Όλα τα υπόλοιπα πλην 1γ.1 , 1γ.2 & 1γ.3
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
2.2
μεγαλύτερη από 50 cm)
Οθόνες Η/Υ
2.1

2 Μικρές οικιακές συσκευές
3α Οθόνες Η/Υ

3β.1
3β.2
3β.3
3β Εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών πλην των 3α

3β.4
3β.5

Φορητοί υπολογιστές (laptops), μικρού μεγέθους φορητοί
υπολογιστές (notebooks)
Αριθμομηχανές (μόνο αυτές που δε θεωρούνται τσέπης)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm ) εκτός
3β.1 & 3β.2
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
(καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 3β.1 &
3β.2
Συσκευές κινητής τηλεφωνίας

3β.6.1 Δοχεία Μελανιών υγρής μελάνης
3β.6.2 Δοχεία Μελανιών ξηρής μελάνης (toner)
Τηλεοράσεις

4α Τηλεοράσεις

4β.1
4β Καταναλωτικά είδη πλην των 4α

4β.2

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) (εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών
οργάνων) εκτός 4β.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 4β.3

4β.3
5α-1 Φωτιστικά είδη *(βλέπε τον
πίνακα του Παραρτήματος Η)

5α-2 Φωτιστικά είδη *(βλέπε τον
πίνακα του Παραρτήματος Η)
5β Λαμπτήρες

Καλώδια
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
5α-1.1
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
5α-1.2
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
5α-2.1
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
5α-2.2
μεγαλύτερη από 50 cm)
Λαμπτήρες
6.1

6 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
6.2
7.1
7 Παιχνίδια και εξοπλισμός
ψυχαγωγίας και αθλητισμού

7.2
7.3
8.1

8 Ιατροτεχνολογικά Προιόντα
8.2
9.1
9 Όργανα Παρακολούθησης & Ελέγχου

10 Συσκευές Αυτόματης Διανομής

9.2

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Παιχνιδομηχανές (game consoles)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 7.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 7.1
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 9.3
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 9.3

9.3

Ανιχνευτές καπνού ραδιενεργοί

10.1

Μηχανήματα αυτόνομης διανομής προϊόντων σε ψύξη
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 10.1
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm) εκτός 10.1

10.2
10.3

Κύκλος Εργασιών τριών τελευταίων ετών
20...
20...
20...
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΗΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επωνυμία Επιχείρησης

ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

Αριθμός Μητρώου Παραγωγού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ (κιλά /
τεμάχιο)

(*) Αν απαιτείται, χρησιμοποιείστε και άλλες σελίδες προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των προϊόντων
της επιχείρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Tα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτείται να προσκομίζουν οι υπόχρεοι παραγωγοί ΗΗΕ που
προσχωρούν στο συλλογικό σύστημα είναι τα ακόλουθα:
Για μεν τις Aνώνυμες Eταιρείες:
1.

ΦEK (Tεύχος A.E. και EΠE) όπου έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας.

2.

Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

3.

Πρακτικό του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα και
εκπροσώπησης.

4.

ΦEK (Tεύχος A.E. και EΠE) όπου έχει δημοσιευτεί η εκπροσώπηση της εταιρείας.

5.

Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας όπου αποφασίζεται η προσχώρηση της εταιρείας στο
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN Μ.
AE και η παροχή εξουσιοδότησης στον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της
σύμβασης προσχώρησης.

6.

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση).

Για δε τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης/ Εταιρείες ΙΚΕ :
1.

Tα ΦEK όπου έχουν δημοσιευτεί όλες οι τροποποιήσεις της εταιρείας.

2.

Βεβαίωση ΓΕΜΗ

3.

Κωδικοποιημένο Kαταστατικό της εταιρείας.

4.

Πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων όπου αποφασίζεται η προσχώρηση της εταιρείας στο
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN Μ.
AE και η παροχή εξουσιοδότησης στον διαχειριστή της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης
προσχώρησης.

5.

Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη μεταβολών.

6.

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας ότι δεν έχει κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση).

Για τις ατομικές εταιρείες:
1.

Έγγραφο εφορίας έναρξης εργασιών

Εφόσον υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι απαραίτητη γραπτή εντολή (άρθρο 18 της
ΚΥΑ 23615/2014)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Προς

: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Υπόψη : Εμπορικού Τμήματος
Ημερομηνία ..../…./201..

Δήλωση-Βεβαίωση Υπόχρεου Παραγωγού Επαγγελματικών
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 15/2006 όπου ορίζεται ότι
«η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 117/2004 επεκτείνεται και στην κατηγορία των
επαγγελματικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών» σας δηλώνουμε και
βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία .................................................................
με ΑΦΜ:…………………. και ΑΜΠ: ……… η οποία διακινεί στην ελληνική αγορά
επαγγελματικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές - δηλαδή "συσκευές οι οποίες
προορίζονται για επαγγελματική χρήση, όπως καθορίζεται από τον παραγωγό ή
χαρακτηρίζονται από την ίδια τη φύση τους"είτε αποκλειστικά □*
είτε συμπληρωματικά □*
δεν υποχρεούται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς για τις συσκευές αυτές για το
χρονικό διάστημα έως την 3.2.2006.
Οι εν λόγω συσκευές που διακινεί η εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
...

* συμπληρώνετε με x ανάλογα με την περίπτωση.

Με τιμή
Για την εταιρεία

(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή/Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5Α

5α-1 Φωτιστικά είδη

5α-2 Φωτιστικά είδη (*)

Κρεμαστά Μονόφωτα (και φθορίου οικιακής χρήσης)

Φωτιστικά Φθορισμού (επαγγελματικής χρήσης εκτός της κατηγορίας α1)

Απλίκες Πλαφονιέρες

Φωτιστικά με ενσωματωμένο Ballast Ανεξαρτήτως Ντουί (εκτός της κατηγορίας α1)

Φαναράκια τοίχου (εσωτερικού & εξωτερικού χώρου)

Φωτιστικά Metal Halide

Φωτιστικά Εδάφους χωνευτά (μέχρι 14cm μήκος ή δια.)

Φωτιστικά PL

Πορτατίφ

Φωτιστικά οδικού φωτισμού

Σποτ ανεξαρτήτως τύπου και Λυχνιολαβής (χρέωση ανά σποτάκι)

Φωτιστικά Ιστού

Μπάλες (μέχρι 40cm διάμετρο)

Προβολείς (όλων των κατηγοριών εκτός της κατηγορίας α1)

Προβολείς Ιωδίνης (μέχρι 500 Watt ή αντίστοιχοι LED)

Φωτιστικά Καμπάνες (όλων των ειδών)

Φακοί όλων των τεχνολογιών

Φωτιστικά εδάφους χωνευτά (από 14cm μήκος ή διάμετρο και άνω)

Ταινίες - Γιρλάντες LED (χρέωση ανά τρέχον μέτρο)

Φωτιστικά LED (επαγγελματικής χρήσης εκτός της κατηγοράις α1)
Οικιακός Φωτισμός :
1. Πολύφωτα (όλων των τύπων )
2. Δαπέδου (όλων των τύπων)
Φωτιστικά Μπάλες (με διάμετρο 40cm και άνω)
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