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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4819/2021 (ΦΕΚ  129 A’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων  - 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 30ης Μαϊου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ περί συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού 

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

περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»  

2. Το Κεφάλαιο Ε’ του  Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’), «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»,  

3. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/04.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./07.12.2018) Απόφαση του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./04.11.2019), 

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/ 

29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./04.05.2020), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190/12.7.2021 (ΦΕΚ 

551/Υ.Ο.Δ.Δ./16.07.2021), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4883/369/18.1.2022 (ΦΕΚ 23/Υ.Ο.Δ.Δ./19.1.2022) 

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022 (ΦEK 69/Υ.Ο.Δ.Δ./7.2.2022) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/03-02-2022 

(ΦΕΚ 141/Υ.Ο.Δ.Δ./01.03.2022) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Το 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 

5. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                      Συνεδρίαση 199η/23.11.2022 
 

ΘEΜΑ 2: «Τροποποίηση της  με αρ. 172.1/24-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης 

ανανέωσης  έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει κατόπιν α) υποβολής φακέλου Επιχ. Σχεδίου σε συμμόρφωση με τον ν. 4819/2021 β) 

σχετικών υποβολών των ζητούμενων στους όρους Α.11.1, Α.11.2, Α.11.3 της ανωτέρω και γ) 

υποβολής πρότασης συνεργασίας με παραγωγούς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Μαζικής εστίασης».  
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6. ΚΥΑ Η.Π.  23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και 

προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 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», ως ισχύει 

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/699 (18-04-2017) για τη «για τη θέσπιση κοινής 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που 

διατίθεται στην αγο 

8. ρά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε 

κράτος μέλος» 

9. Τη με αρ. 172.1/24-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την 

ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ με την επωνυμία «Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ» και διακριτικό τίτλο ΑΝΣΥ. 

10. Τη με αρ. 180.1/13-05-2021(ΑΔΑ: Ρ05Ρ46Ψ8ΟΖ-ΠΣΗ) ) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την έγκριση  

του αιτήματος του φορέα ΣΣΕΔ  ΑΗΗΕ με την επωνυμία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» σχετικά με την 

παράταση συμμόρφωσης των οριζόμενων στους όρους Α.11.2 και Α.11.3 της  υπ΄ αρ. πρωτ. 4046/21-

10-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ 

11. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2794/7-06-2021 υποβολή του φορέα των  οριζόμενων στους όρους Α.11.2 

και Α.11.3 της  υπ΄ αρ. πρωτ. 4046/21-10-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ 

12. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3619/20-07-2021 υποβολή του φορέα των σχεδίων πρότυπης σύμβασης 

υπόχρεων παραγωγών ΗΗΕ και υπόχρεων παραγωγών ΗΗΕ μαζικής εστίασης 

13. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 4516/16-09-2021 υποβολή του φορέα των  οριζόμενων στον όρο Α.11.1 

της  υπ΄ αρ. πρωτ. 4046/21-10-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ 

14. Την υπ΄αρ. πρωτ. 4577/21-09-2021 επιστολή του ΕΟΑΝ με παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων 

πρότυπων συμβάσεων (σχετ. 11) 

15. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 5103/20-10-2021 υποβολή τροποποιημένης πρότυπης σύμβασης 

υπόχρεων παραγωγών ΗΗΕ  

16. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 5181/22-10-2021 υποβολή τροποποιημένης πρότυπης σύμβασης 

υπόχρεων παραγωγών ΗΗΕ μαζικής εστίασης προς έγκριση 

17. Την υπ΄αρ. πρωτ. 6008/3-12-2021 επιστολή του ΕΟΑΝ για την ενημέρωση του φορέα σχετικά με 

την υποχρέωση υποβολής τροποποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 

18. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 6080/9-12-2021 υποβολή των πρότυπων συμβάσεων με τα σημεία 

συλλογής (όροι Α.11.2 και Α.11.3) ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις του ΕΟΑΝ. 
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19. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 6456/30-12-2021 επιστολή του φορέα σχετικά με τη μη υποχρέωση του 

για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του. 

20. Την υπ΄αρ. πρωτ. 607/2-02-2022 επιστολή του ΕΟΑΝ προς τον φορέα σχετικά με διευκρινήσεις 

όσον αφορά τη διαφοροποίηση της χρηματικής εισφοράς με κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού 

21. Την υπ΄αρ. πρωτ. 687/7-02-2022 επιστολή του ΕΟΑΝ προς τον φορέα όπου τον ενημερώνει για τη 

δυνατότητα τροποποίησης  των όρων έγκρισης του φορέα χωρίς την κατάθεση τροποποιημένου 

επιχειρησιακού σχεδίου (αρ. 13, παρ. 3, ν. 4819/2021) 

22. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 699/8-02-2022 απάντηση του φορέα στο με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 607/2-02-

2022 έγγραφο του ΕΟΑΝ σχετικά με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού 

23. Το με αρ. πρωτ. 907/18-02-2022 ηλ. μήνυμα του ΕΟΑΝ προς τον φορέα με συνημμένο σχέδιο 

απόφασης για τυχόν παρατηρήσεις 

24. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1043/24-02-2022 απάντηση του φορέα στο σχετ. 22 

25. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1321/10-03-2022 υποβολή τροποποιημένου Επιχ. Σχέδιο για τα έτη 2022-

2026 

26.  Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1417/15-03-2022 επιστολή με παρατηρήσεις επί του σχετ. 24 

27. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1446/16-03-2022 επιστολή του φορέα 

28. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1605/23-03-2022 με παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος 

τροποποιημένου Επιχ. Σχεδίου (σχετ. 24) 

29. Τη με αρ. 191.2/14-04-2022 (ΑΔΑ: Ω8Μ546Ψ8ΟΖ-ΧΓ6) απόφαση έγκρισης από το ΔΣ του ΕΟΑΝ του 

Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα  

30. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2147/29-04-20211 επιστολή του φορέα 

31. Τη με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 156/10-01-2022 υποβολή εγγυητικής επιστολής υπέρ του ΕΟΑΝ με σκοπό 

τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του φορέα ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, 

σύμφωνα με την παράγραφο 18 του Άρθρου 12 του ν. 4819/2021 

32. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 4792/12.09.2021 εισήγηση του Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης  με τίτλο: 

«Τροποποίηση της  υπ΄ αρ. πρωτ. 4046/21.10.2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης ανανέωσης  

έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ κατόπιν α) υποβολής φακέλου Επιχ. 

Σχεδίου σε συμμόρφωση με τον ν. 4819/2021 β) σχετικών υποβολών των ζητούμενων στους όρους 

Α.11.1, Α.11.2, Α.11.3 και γ) υποβολής πρότασης συνεργασίας με παραγωγούς Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Μαζικής εστίασης.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

Τροποποίηση της  με αρ. 172.1/24-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης ανανέωσης  

έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

κατόπιν α) υποβολής φακέλου Επιχ. Σχεδίου σε συμμόρφωση με τον ν. 4819/2021 β) σχετικών 
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υποβολών των ζητούμενων στους όρους Α.11.1, Α.11.2, Α.11.3 της ανωτέρω απόφασης και γ) 

υποβολής πρότασης συνεργασίας με παραγωγούς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Μαζικής εστίασης., σύμφωνα με τους όρους Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5 , Α.6, Α.7 και .8  της παρούσας 

απόφασης: 

Α.1 Ο όρος Α.1 τροποποιείται, ως εξής: 

Α.1.1 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την υπ΄ αρ. 172.1/24-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) 

απόφαση ανανέωσης  έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από την υπ΄αρ. 180.1/13.05.2021 (ΑΔΑ: Ρ05Ρ46Ψ8ΟΖ-ΠΣΗ) απόφαση 

του ΔΣ του ΕΟΑΝ και ισχύει 

Α.1.2 Το ΣΣΕΔ υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον φάκελο αναθεωρημένου 

επιχειρησιακού του σχεδίου για την ανανέωση της έγκρισής του (σχετικά 24 και 26) στο 

βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση  

Α.2 Τροποποιούνται οι όροι Α.3.1 έως Α.3.9, ως εξής: 

Α.3.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συσσωρευτών εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ., 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.2 Απαγορεύεται η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους εταίρους του, σύμφωνα με την 

παρ. 8 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται ή τίθεται σε εκκαθάριση, εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η 

απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με την παρ. 16 του 

άρθρου 12 του νόμου 4819/2022 ως εκάστοτε ισχύει.  

Α.3.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελεί ο ίδιος εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να 

διαθέτει σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 7 του άρθρου 

12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.5 Μέτοχοι του φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά οι παραγωγοί ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νομικά πρόσωπα που οργανώνονται αποκλειστικά από 

παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. Οι μετοχές του ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτικά 

ονομαστικές.  

Α.3.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΕΔ των ενδιαφερόμενων 

παραγωγών ή διαχειριστών, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του 

συστήματος, που απορρέουν από τον Ν. 4819/2021 και την απόφαση έγκρισης του 

συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.17 του άρθρου 12 του ν.4819/2021 ως 

εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν συντρέχουν για τους μετόχους του τα 

ασυμβίβαστα της παρ. 3 και τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 

ως ισχύει και να μεριμνά, όταν απαιτείται, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών 

της παρ. 6 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει.  
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Α.3.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα της 

παρ. 5 του άρθρου 12 του νόμου 4819/2021 ως ισχύει και να προβαίνει, όταν απαιτείται, 

στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 12 του νόμου 

4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

Α.3.9 Ο φορέας ΣΣΕΔ εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου ο οποίος υποστηρίζεται από 

τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του 

φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 δ) του άρθρου 9 του ν.4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

γ) Καταργούνται οι όροι Α.3.10, και Α.3.11 

δ) Αναριθμείται  ο  όρος Α.3.12 σε Α.3.10 και τροποποιείται, ως εξής: 

Α.3.10 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εφαρμόζει Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και 

Μελετών εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του 

άρθρου 12 του Ν.4819/2021 ως εκάστοτε ισχύει. 

ε) Αναριθμείται ο όρος Α.3.13 σε Α.3.11 

στ) Αναριθμείται ο όρος Α.3.14 σε Α.3.12 και τροποποιείται ως εξής: 

Α.3.12 Ο φορέας ΣΣΕΔ μεριμνά ώστε να έχει διαθέσιμο στην έδρα του το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγγράφων και εν γένει στοιχείων που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωσή του και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προς συμμόρφωσή του 

με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του ν. 4819/2021, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Α3. Ο όρος Α.4.1, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «  Α.4.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ, οργανώνοντας τις εργασίες συλλογής ΑΗΗΕ όπως αυτές προσδιορίζονται 
στην ενότητα Α.7.2 οφείλει κατ΄ ελάχιστον να επιτύχει ανά έτος του κάτωθι στόχους 
συλλογής ΑΗΗΕ: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Συλλογή (%) 50% 55% 65% 65% 65% 65%  

Το ως άνω ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ προκύπτει ως ο λόγος του βάρους της συνολικής 
ποσότητας ΑΗΗΕ που συλλέχθηκε μέσω του ΣΣΕΔ ένα δεδομένο έτος προς το μέσο ετήσιο 
βάρος του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά από τους συμβεβλημένους με τον φορέα ΣΣΕΔ 
παραγωγούς (ΡοΜ) κατά τα τρία προηγούμενα έτη. » 

Α.4 Προστίθεται ο όρος Α.4.5, ως εξής: 

Α.4.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει χρηματική εγγύηση στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή να προχωρήσει στο 

άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής πίστωσης υπέρ του ΕΟΑΝ με σκοπό τη διασφάλιση της 

επίτευξης των στόχων του φορέα ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα 

με την παράγραφο 18 του Άρθρου 12 του Ν. 4819/2021 και τις εκάστοτε ισχύουσες 

απαιτήσεις του ΕΟΑΝ. 

Α.5.  Στον όρο Α.6.4 αντικαθίσταται ο κατάλογος χρηματικών εισφορών από τον κάτωθι:  

ΑΔΑ: ΨΟ3546Ψ8ΟΖ-2ΙΡ



 

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)                                                 
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα,  

email:info@eoan.gr 

6 

Κατηγορίες ΗΗΕ Υποκατηγορίες 

Οικιακός 

εξοπλισμός 

Χρημ.  εισφορά 

€/tn 

Μη οικιακός 

εξοπλισμός 

Χρημ.  εισφορά 

€/tn 

Προϊόν με οικολογικό 

σχεδιασμό 

Χρημ.  εισφορά 

€/tn 

Κριτήρια οικολογικού 

σχεδιασμού 

1.Εξοπλισμός ανταλλαγής 

θερμότητας 

1_1α Ψυγεία, καταψύκτες 

και λοιπές συσκευές 

ψύξης 

180,00 180,00 165,00  GWP≤ 15 και 

διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 8 ετών 

1_1β Συσκευές κλιματισμού 100,00 100,00 90,00 Ενεργειακή κλάση Α+++ 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 8 ετών 

1_1γ.1 Θερμάστρες που 

περιέχουν λάδι και 

άλλες συσκευές 

ανταλλαγής 

θερμότητας που 

χρησιμοποιούν ρευστά 

πλην του νερού για την 

ανταλλαγή θερμότητας 

125,00 125,00 120,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

1_10.1 Μηχανήματα 

αυτόματης διανομής 

προϊόντων σε ψύξη 

250,00 250,00 235,00 GWP≤ 15 και 

διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

2. Οθόνες κι εξοπλισμός 

που περιέχει οθόνες με 

επιφάνεια μεγαλύτερη των 

100 cm2 

2_3α Οθόνες Η/Υ (monitors) 254,24 254,24 240,00 Πιστοποιητικό ΕΡΕΑΤ 

2_3β.1 Φορητοί υπολογιστές 

(laptops), μικρού 

μεγέθους φορητοί 

υπολογιστές 

(notebooks) 

160,00 160,00 150,00 Πιστοποιητικό TCO 

2_4α Τηλεοράσεις 254,24 254,24 240,00 Πιστοποιητικό 

ECOLABEL 

3. Λαμπτήρες 3_5β Λαμπτήρες 0,101 (€/τμχ) 0,101 

(€/τμχ) 

- - 

4α. Μεγάλου μεγέθους 

εξοπλισμός * 

4_1γ.4.1 Μεγάλες λευκές 

οικιακές & 

επαγγελματικές 

συσκευές πλην 

1_1α(ψυγεία) 

125,00 125,00 120,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_2.1 Μικροσυσκευές 

οικιακές & 

επαγγελματικές 

160,00 160,00 150,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_3.β.3 Εξοπλισμός 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών 

(οποιαδήποτε 

εξωτερική διάσταση 

μεγαλύτερη από 50 cm 

) εκτός 2_3β.1 

(laptop,notebook)και 

6_3β.5 (κινητά) 

160,00 160,00 150,00 Πιστοποιητικό TCO 

4_4β.1 Καταναλωτικά είδη 

εκτός από 

4β.3(καλώδια) 

180,00 180,00 170,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_5α-1.1 Φωτιστικά Οικιακά 0,10 (€/τμχ) - 0,095 € ανά 

τεμάχιο 

Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_5α-2.1 Φωτιστικά 

Επαγγελματικά 

- 0,30(€/τμχ) 0,285 € ανά 

τεμάχιο 

Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 
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ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_6.1 Ηλεκτρικά και 

Ηλεκτρονικά εργαλεία 

101,70 101,70 95,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_7.2 Παιχνίδια & 

εξοπλισμός ψυχγωγίας 

και αθλητισμού εκτός 

από 6_7.1 

(παιχνιδομηχανές/κονσ

όλες) 

220,00 220,00 200,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_8.1 Ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα 

200,00 200,00 190,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_9.1 Όργανα 

παρακολούθησης & 

ελέγχου εκτός από 

5_9.3 (Ανιχνευτές 

καπνού ραδιενεργοί) 

152,54 152,54 140,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

4_10.2 Συσκευές αυτόματης 

διανομής εκτός από 

1_10.1  (Μηχανήματα 

αυτ. διανομής 

προϊόντων σε ψύξη) 

250,00 250,00 235,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5. Μικρού μεγέθους 

εξοπλισμός ** 

5_1γ.4.2 Λοιπές λευκές οικιακές 

συσκευές πλην 1_1α 

(Ψυγεία) 

125,00 125,00 115,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_2.2 Μικροσυσκευές 

οικιακές & 

επαγγελματικές 

160,00 160,00 150,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_4β.2 Καταναλωτικά είδη 

εκτός από 6_4β.3 

(Καλώδια) 

180,00 180,00 170,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_5α-1.2 Οικιακά φωτιστικά 0,10 (€/τμχ) - 0,095 € ανά 

τεμάχιο 

Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_5α-2.2 Επαγγελματικά 

φωτιστικά 

- 0,30 (€/τμχ) 0,285 € ανά 

τεμάχιο 

Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_6.2 Ηλεκτρικά και 

Ηλεκτρονικά εργαλεία 

101,70 101,70 95,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_7.3 Παιχνίδια & 

εξοπλισμός 

ψυχαγωγίας και 

αθλητισμού εκτός από 

6_7.1 

(παιχνιδομηχανές/κονσ

όλες) 

220,00 220,00 200,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_8.2 Ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα 

200,00 200,00 185,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 
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και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_9.2 Όργανα 

παρακολούθησης & 

ελέγχου εκτός από 

5_9.3  (Ανιχνευτές 

καπνού ραδιενεργοί) 

152,54 152,54 140,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

5_9.3 Ανιχνευτές καπνού 

ραδιενεργοί 

152,54 152,54 - - 

5_10.3 Συσκευές αυτόματης 

διανομής εκτός από 

1_10.1 (Μηχανήματα 

αυτ. διανομής 

προϊόντων σε ψύξη) 

250,00 250,00 235,00 Κατασκευή εντός 

ελληνικής επικράτειας 

και διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών > 10 

ετών 

6. Μικρού μεγέθους 

εξοπλισμός πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών*** 

6.3β.4 Εξοπλισμός 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών εκτός 

από 2_3β.1 

(laptop,notebook) και 

6_3β.5 (κινητά) 

160,00 160,00 150,00 Πιστοποιητικό TCO 

6_3β.5 Συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας 

160,00 160,00 150,00 Τυποποιημένοι 

φορτιστές κινητών οι 

οποίοι αποτελούν μέρος 

πολλών ομοειδών 

προϊόντων      ( > του 

85% των συσκευών του 

καταλόγου πώλησης) 

6_3β.6.1 Δοχεία μελανιών υγρής 

μελάνης 

160,00 160,00 - - 

6_3β.6.2 Δοχεία Μελανιών 

ξηρής μελάνης (toner) 

160,00 160,00 - - 

6_7.1 Παιχνιδομηχανές 

(Κονσόλες) 

220,00 220,00 200,00 Απουσία μερών 

επιβλαβών για το 

περιβάλλον (π.χ. 

βρωμιο επιβραδυντές 

φλόγας) 

6_4β.3 Καλώδια  180,00 180,00 - - 

* Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm 

** Καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm 

*** Καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm 

GWP «δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη»: το μέτρο του κατά πόσον 1 kg ψυκτικού μέσου στον 

κύκλο συμπίεσης ατμού θεωρείται ότι συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, το οποίο 

εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ισοδυνάμου CO2 για χρονικό ορίζοντα 100 ετών. 

Α.6. Αμέσως μετά τον όρο Α.6.4 εισάγεται ο όρος Α.6.4.1: 

« Α.6.4.1 Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι συμβεβλημένοι με το φορέα παραγωγοί 

ΗΗΕ Μαζικής Εστίασης, είναι οι παρακάτω: 

i. Για τον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) βάρους έως 20 κιλά, η χρηματική 

εισφορά ανά κατηγορία και υποκατηγορία ΗΗΕ είναι αυτή που αναγράφεται στον 

τιμοκατάλογο του όρου Α.6.4 της παρούσας απόφασης 

ii. Για τον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) βάρους άνω των 20 κιλών και έως 100 

κιλά και για συγκεκριμένες κατηγορίες/υποκατηγορίες ΗΗΕ, ισχύει ο κάτωθι 

τιμοκατάλογος: 
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Κατηγορίες ΗΗΕ 
 

Υποκατηγορίες 

20 kg<Βάρος<100 kg 

Μη οικιακός εξοπλισμός 

Χρημ.  εισφορά 

€/tn 

1.Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 1_1α.1 Ψυγεία, καταψύκτες και λοιπές 

συσκευές ψύξης 

50,00 

1_1γ.1.1 Θερμάστρες που περιέχουν λάδι 

και άλλες συσκευές ανταλλαγής 

θερμότητας που χρησιμοποιούν 

ρευστά πλην του νερού για την 

ανταλλαγή θερμότητας 

50,00 

1_10.1.1 Μηχανήματα αυτόματης 

διανομής προϊόντων σε ψύξη 

50,00 

4α. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός * 4_1γ.4.1.1 Μεγάλες λευκές οικιακές & 

επαγγελματικές συσκευές πλην 

1_1α(ψυγεία) 

50,00 

4_2.1.1 Μικροσυσκευές οικιακές & 

επαγγελματικές 

50,00 

4_10.2.1 Συσκευές αυτόματης διανομής 

εκτός από 1_10.1 

50,00 

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός ** 

5_1γ.4.2.1 Λοιπές λευκές οικιακές συσκευές 

πλην 1_1α 

50,00 

5_2.2.1 Μικροσυσκευές οικιακές & 

επαγγελματικές 

50,00 

5_10.3.1 Συσκευές αυτόματης διανομής 

εκτός από 1_10.1 

50,00 

* Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm 

** Καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm 

iii. Για τον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) βάρους άνω των 100 κιλών η χρηματική 

εισφορά υπολογίζεται βάσει αποκλειστικά και μόνο του βάρους του ηλεκτρικού / 

ηλεκτρονικού τμήματος του εξοπλισμού και ισχύουν οι χρηματικές εισφορές του 

τιμοκαταλόγου του όρου Α.6.4 της παρούσας απόφασης. Η εκτίμηση του βάρους του 

ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού τμήματος του εξοπλισμού θα γίνεται βάσει των τεχνικών 

οδηγιών του κατασκευαστή.» 

Α.7 Ο όρος Α.7.2.3 περίπτωση β5 αντικαθίσταται ως κάτωθι: 
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« β5) να αποδίδει τίμημα στους ΟΤΑ για τη συλλογή των ΑΗΗΕ ως κίνητρο για την επίτευξη 

μεγαλύτερης συλλογής των ΑΗΗΕ ως κάτωθι: 

• 120 € για κάθε τόνο συλλεχθέντων ΑΗΗΕ όλων των κατηγοριών πλην των « 

Ανιχνευτών Καπνού Ραδιενεργοί» και «Τόνερ & Μελάνια».  

• 140 € για κάθε τόνο συλλεχθέντων ΑΗΗΕ όλων των κατηγοριών πλην των « 

Ανιχνευτών Καπνού Ραδιενεργοί» και «Τόνερ & Μελάνια» στην περίπτωση ορεινών Δήμων 

(ν. 3852/2010, ν. 4071/2012) 

• επιπλέον της άνωθεν επιδότησης κατά 60 €/τν σε περίπτωση επίτευξης ετήσιου 

στόχου συλλογής, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία καθορισμού 

των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των Δήμων, ως κάτωθι: 

Κατηγορία Δήμου Ετήσιος Στόχος Συλλογής ΑΗΗΕ 

(κιλά) 

Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων 30.000 

Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι 20.000 

Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι 15.000 

Μεγάλοι-Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι 15.000 

Μικροί Ηπειρωτικοί Δήμοι 10.000 

Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι 5.000 

 

A.8 Ο όρος Α.11 τροποποιείται ως εξής:   

Α.11.1 Ο φορέας  ΣΣΕΔ οφείλει να μελετήσει την τυχόν διαφοροποίηση του κόστους διαχείρισης 

των υποκατηγοριών ΗΗΕ για τις οποίες εφαρμόζονται κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού και 

να τα αναθεωρήσει, αναθεωρώντας και τη διαφοροποίηση της χρηματικής εισφοράς όπου 

απαιτείται μετά την πιλοτική εφαρμογή τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ  

Α.11.2 Ο φορέας οφείλει εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας να υποβάλει στον 

ΕΟΑΝ την πρότασή του για παροχή κινήτρων στους νησιωτικούς δήμους της χώρας έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ. 

Α..11.3 Καταργείται καθώς ικανοποιήθηκε 

Α.11.4 Αναριθμείται σε Α.11.3 χωρίς τροποποίηση επί του περιεχομένου 

Α.11.4. Ο φορέας οφείλει εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να 

καταθέσει στον ΕΟΑΝ τροποποιημένη την πρότυπη σύμβαση συνεργασίας με τις μονάδες 

επεξεργασίας ΑΗΗΕ η οποία θα πρέπει να περιέχει όλους τους σημαντικούς όρους 

συνεργασίας μεταξύ του φορέα και των μονάδων επεξεργασίας.  Επιπλέον εκτός από την 

πρόβλεψη στην πρότυπη σύμβαση, θα πρέπει να προσδιορίζεται το μέρος (ποσοστό) της 

υπεραξίας που θα επιστρέφει η εκάστοτε μονάδα, ώστε να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς 

διαδικασίες συνεργασίας. 

 

ΑΔΑ: ΨΟ3546Ψ8ΟΖ-2ΙΡ
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ με αρ. 172.1/24-09-2020 (ΑΔΑ: 

63ΤΨ46Ψ8ΟΖ-ΗΜΣ) απόφασης ανανέωσης  έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ ΑΗΗΗΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

 

                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ο.ΑΝ. 

 

 

                                                                  Ευάγγελος Καραμίντζιος 
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