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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Αρ. πρ. :158.2/26.11.2019 

 

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

1. Το 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. Το ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’/28.1.2004), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - 

αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 5 

«Ανακύκλωση προϊόντων συσκευασίας» όπως ισχύει. 

3. Το 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. 

4. Το  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. 

5. Το 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» και 

ειδικότερα το άρθρο 23 «Μεταβατικές διατάξεις». 

6. 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». 

7. Την υπ’ αριθ. 116570/2009 (ΦΕΚ 769 Β’/13.2.2009) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνεδρίαση 158η/26.11.2019 

ΘΕΜΑ2ο: «Ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης ΟΤΚΖ  που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία 
Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος και διακριτικό τίτλο  ‘’ΕΔΟΕ’’». 
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εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων». 

8. Την υπ’ αριθ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454 Β’/9-8-2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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. 

9. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’/5.3.2004) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος τους κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ» και την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018. 

10. Την υπ’ αριθμ. 105136/2004 (ΦΕΚ 907/Β) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία 

εγκρίθηκε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ με την επωνυμία 

«Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΕ». 

11. Την υπ’ αριθ. οικ. 638/11.4.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. περί της ανανέωσης της 

έγκρισης του Σ.Σ.Ε.Δ. ΕΔΟΕ. 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2852/05.12.2017 κατάθεση του Κανονισμού Προμηθειών, 

Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2852/2017/23.2.2018 έγγραφο του ΕΟΑΝ με θέμα «Παρατηρήσεις 

επί της διαδικασίας προμηθειών της ΕΔΟΕ έκδοση 3.4.2017» 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1238/16.04.2018 υποβολή αναθεωρημένου Κανονισμού 

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ, σε συμμόρφωση με τις 

παρατηρήσεις του με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 2852/2017/23.2.2018 έγγραφο του ΕΟΑΝ 

15. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1481/3.5.2018 αίτηση ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του 

ΣΣΕΔ ΟΤΚΖ του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ με συνημμένο αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο και 

σχέδιο τροποποιημένου καταστατικού του φορέα. 

16. Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1481/3.8.2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά 

με την υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ». 

17. Την  υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3006/3.9.2018 υποβολή ενημερωμένου επιχειρησιακού σχεδίου 

και τροποποιημένου καταστατικού του φορέα, σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του με 

αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1481/3.8.2018 εγγράφου του ΕΟΑΝ. 

18. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3006/28.9.2018 έγγραφο του Ε.Ο.ΑΝ. με θέμα «Υποβολή πρόσθετων 

διευκρινίσεων επί του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΕΔ ΕΔΟΕ». 
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19. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3420/5.10.2018  υποβολή ενημερωμένου επιχειρησιακού σχεδίου 

και νέο σχέδιο τροποποιημένου καταστατικού του φορέα σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις 

του με αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1481/3.8.2018 εγγράφου του ΕΟΑΝ. 

20. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 3586/24.10.2018 υποβολή τροποποιημένων προτύπων συμβάσεων 

για το επιχειρησιακό του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ.   

21. Την από 30.10.2018 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την: α) Εξαίρεση από 

την υποχρέωση συμμόρφωσης σχετικά με τον περιορισμό του Διοικητικού Κόστους (παρ. 13 

του Άρθρου 4Α του Ν. 4496/2017), β) Έγκριση συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 23 του ν. 4496/2017, γ) Τροποποίηση απόφασης έγκρισης σε συμμόρφωση με το 

Ν.4496/2017 του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ του φορέα ΣΣΕΔ με 

διακριτικό τίτλο ΕΔΟΕ. 

22. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ 4185/14.12.2018 συμπληρωματικά  αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης 

με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, που έστειλε η ΕΔΟΕ σε συμμόρφωση σε 

παρατηρήσεις που αφορούσαν στο εδάφιο Δ2 της εισήγησης της υπηρεσίας στις 30-10-2018 . 

23. Το ΥΠ13 11/1/2019 με θέμα ‘’Συμμόρφωση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης ΟΤΚΖ του φορέα ΣΣΕΔ με διακριτικό τίτλο ΕΔΟΕ  σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 23 του ν. 4496/2017’’που αφορά στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων 

συμμόρφωσης με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017. 

24. Την υπ’ αριθμ. 128.1/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με θέμα «Λήψη απόφασης για 

έγκριση (ή μη) συμμόρφωσης με τον ν. 4496/2017 του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής - Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων 

Ελλάδος)» ΑΔΑ:ΨΙΤΕ46Ψ8ΟΖ-Γ2Ε 10.07.2019. 

25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 4225/19.10.2018 υποβολή νέου ενημερωμένου επιχειρησιακού 

σχεδίου  για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ . 

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3975/29.11.2018 Έκθεση Ετήσιου Προγραμματισμού του φορέα ΣΣΕΔ 

ΕΔΟΕ. 

27. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1297/15.05.2019 Ετήσια Έκθεση  για το 2018 του φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ. 

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1439/28.05.2019  ενημέρωση της ΕΔΟΕ σχετικά με την αναγκαιότητα 

τροποποίησης του υπ’ αριθμ. πρωτ 4225/19.12.2018 υποβληθέντος προς αξιολόγηση  

επιχειρησιακού σχεδίου. 

29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 1646/18.06.2019 υποβολή νέου τροποποιημένου επιχειρησιακού 

σχεδίου  για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του  φορέα ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ. 

30. Την από 22.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ, με τίτλο 

«Εισήγηση προς το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ  που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ με 

την επωνυμία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος και διακριτικό τίτλο  ‘’ΕΔΟΕ’’». 
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31. Τα με αριθμό 2947/04.12.2019, 2980/04.12.2019 και 2981/04.12.2019 αποδεικτικα πληρωμής 

(internet banking) των τμηματικών καταθέσεων του συνόλου του ανταποδοτικού τέλους υπέρ 

του ΕΟΑΝ . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) που οργανώνει και λειτουργεί ο 

φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία “Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος” και διακριτικό 

τίτλο «ΕΔΟΕ», με τους ακόλουθους όρους: 

Α.1 Γενικά 

Α.1.1 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και αντικαθιστά την με α. π. ΕΟΑΝ 638/11-04-2013 

(ΑΔΑ:ΒΕΖΛ46Ψ8Ο-4ΗΙ) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του 

ΣΣΕΔ με την οποία είχε ανανεωθεί η αρχική απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ με την υπ. αριθ. οικ. 

105136/10-06-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 907/Β/17-06-2004) και η οποία συμπληρώθηκε / 

τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 128.1/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με θέμα «Λήψη 

απόφασης για έγκριση (ή μη) συμμόρφωσης με τον ν. 4496/2017 του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής - Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση 

Οχημάτων Ελλάδος)» ΑΔΑ:ΨΙΤΕ46Ψ8ΟΖ-Γ2Ε 10.07.2019  

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

σχεδίου, στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

 

Α.2 Σκοπός του ΣΣΕΔ 

Α.2.1 Μέσω του ΣΣΕΔ θα γίνεται η εναλλακτική διαχείριση οχημάτων των ακόλουθων τύπων:  

α) οχήματα που κατατάσσονται στις κατηγορίες Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο ΠΔ 431/1983 

(ΦΕΚ 160 Α) ως ισχύει, όπου:   

Οχήματα κατηγορίας Μ1: Μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 

κυρίως για τη μεταφορά ατόμων και των αποσκευών τους, που περιλαμβάνουν όχι πάνω 

από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού..  

Οχήματα κατηγορίας Ν1: Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων που έχουν μέγιστη μάζα η οποία 

δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.  

β) τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα σύμφωνα με την ΥΑ 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428 Β) ως 

ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών  

Α.2.2 Μετά το τέλος κύκλου ζωής τους, τα οχήματα κατατάσσονται στην 16 ομάδα του ΕΚΑ με 

κωδικό ΕΚΑ 16 01 04*. 
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Α.3  Φορέας ΣΣΕΔ – Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με το Ν.2939/2001 ως ισχύει 

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

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής εγκεκριμένου 

από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει. 

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

παρ. 8 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει. 

Α.3.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται ή τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 

από τη νομοθεσία με βάση τη νομική του μορφή, και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η 

απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον 

ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως 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 

4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει.  

Α.3.5 Εταίροι του φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά οι  υπόχρεοι παραγωγοί ΟΤΚΖ, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει. 

Α.3.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δέχεται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια 

δραστηριότητα επιχείρησης στη εταιρική του σύνθεση και να προβαίνει στις απαιτούμενες 

ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4Γ του ν. 2939/2001, όπως ισχύει. 

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

ασυμβίβαστα της παρ. 3 και τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 

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

της παρ. 6 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει.  

Α.3.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα της 

παρ. 5 του άρθρου 4Α του νόμου 2939/2001 ως ισχύει και να προβαίνει, όταν απαιτείται, 

στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρ. 6 του άρθρου 4Α του νόμου 

2939/2001 ως 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 την περίπτωση ζ) της παρ. 6 του άρθρου 4Β του νόμου 2939/2001 ως ισχύει. 

Α.3.10 Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει έγκριση για  την υπέρβαση του ποσοστού 10% που αφορά το διοικητικό 

κόστος λειτουργίας του επί των εσόδων του από εισφορές μέσα στην προηγουμένη χρήση  

(υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 4Α του Ν.2939/2001 ως ισχύει),  σύμφωνα με την 

απόφαση υπ’αρ 128.1 30/10/2018  του ΔΣ του ΕΟΑΝ. 
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Α.3.11 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διατηρεί το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδικό 

αποθεματικό του μικρότερο ή ίσο του 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας, σε 

συμμόρφωση με την παρ. 14 του άρθρου 4Α του Ν.2939/2001 ως ισχύει. 

Α.3.12 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να εφαρμόζει Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και 

Μελετών εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του 

άρθρου 4Α του Ν.2939/2001 ως ισχύει. 

Α.3.13  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 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει. 

Α.4 Στοχοθεσία ΣΣΕΔ 

Α.4.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να επιτυγχάνει ανά έτος, τους κάτωθι στόχους, όπως αυτοί 

ορίζονται στο ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/2004) και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΥΣ 49 της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174Α/2015)), ήτοι:  

- επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ίση με τουλάχιστον 95% κατά μέσο βάρος ανά 

όχημα και ανά έτος 

- επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ίση με τουλάχιστον 85% κατά μέσο βάρος ανά 

όχημα και ανά έτος 

Α.4.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επίτευξη των στόχων του οφείλει να: 

- διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΣΕΔ όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων 

παραγωγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.6 της παρούσας. 

- συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών 

εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.7 της 

παρούσας.  

Α.5 Γεωγραφική Εμβέλεια ΣΣΕΔ 

Α.5.1 Η εμβέλεια του ΣΣΕΔ είναι πανελλαδική. Προς τούτο, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει 

ότι το δίκτυο των σημείων συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

αναπτύσσεται επαρκώς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας και το δίκτυο των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΟΤΚΖ καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας.  

Α.6 Συνεργασία με Υπόχρεους Παραγωγούς  

Α.6.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων 

των ενδιαφερόμενων υπόχρεων παραγωγών, με τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια 

στο εμπόριο, οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων 

προϊόντων. 
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Α.6.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις ένταξης υπόχρεων παραγωγών στο ΣΣΕΔ, στη 

βάση πρότυπης σύμβασης ένταξης στην οποία λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι 

όροι της παρούσας απόφασης. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για 

αξιολόγηση την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης πριν τη θέση 

της σε εφαρμογή.   

Α.6.3 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. 

Α.6.4Ο φορέας ΣΣΕΔ λαμβάνει από κάθε συμβεβλημένο με αυτόν υπόχρεο παραγωγό οχημάτων 

πάγια ετήσια εισφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. 

Α.6.5 Οι εταίροι του φορέα ΣΣΕΔ υποχρεούνται να καλύπτουν το σύνολο των εξόδων του φορέα, 

μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτεται από τις πάγιες ετήσιες εισφορές. Ο 

επιμερισμός των εξόδων του φορέα ΣΣΕΔ ανά εταίρο του γίνεται αναλογικά με βάση το 

ισχύον κάθε φορά εταιρικό του μερίδιο. 

 

Α.7  Οργάνωση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης 

Α.7.1 Συνεργασία με επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ 

Α.7.1.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ για την επιτέλεση του σκοπού του συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, με 

σκοπό να οργανώνει, να παρακολουθεί και να εποπτεύει το έργο τους.  

Α.7.1.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, στη βάση πρότυπων συμβάσεων 

συνεργασίας στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται οι όροι της ενότητας Α.7 

της παρούσας απόφασης.  Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για αξιολόγηση 

τις ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των πρότυπων συμβάσεων συνεργασίας πριν τη θέση τους 

σε εφαρμογή.   

Α.7.1.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ συνεργάζεται με όλες τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ εφόσον αυτές:   

α) διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την εταιρική τους νομιμοποίηση,  

β) διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, 

γ) ικανοποιούν, όπου αυτό έχει εφαρμογή, τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο ΠΔ 116/2004 ως ισχύει,  τις οδηγίες του ΕΟΑΝ και  το Εγχειρίδιο 

Προδιαγραφών Εγκαταστάσεων του φορέα για τα σημεία συλλογής ΟΤΚΖ, τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΟΤΚΖ και τους εμπόρους σκραπ. 

Τυχόν άρνηση συνεργασίας εκ μέρους του φορέα ΣΣΕΔ πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. 
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Α.7.1.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την ορθή και αξιόπιστη παροχή στοιχείων από 

τις συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις όσο αφορά στις εισερχόμενες και εξερχόμενες 

ποσότητες αποβλήτων και προϊόντων. 

 Α.7.1.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στις συμβεβλημένες με 

αυτόν επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι των πρότυπων συμβάσεων.  

Α.7.1.6 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει την κατάρτιση του προσωπικού των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε θέματα ορθής διαχείρισης των ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΠΔ 116/2004 ως ισχύει και στη διαχείριση του μηχανογραφικού συστήματός 

του 

Α.7.1.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό καταστροφής για λογαριασμό 

της συμβεβλημένης με αυτόν εγκεκριμένης εγκατάστασης επεξεργασίας, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 8, παρ. 3 του ΠΔ 160/2004, και να διαβιβάζει αντίγραφο του ως άνω 

πιστοποιητικού, μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον υπάρχουν, στην 

αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

προκειμένου να γίνει η οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ. 

Α.7.1.8  Ο φορέας ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ δεσμεύεται να αναθέσει την εκπόνηση των ακόλουθων 

μελετών: α) μελέτη για βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορρυπασμένων ΟΤΚΖ από την 

είσοδό τους σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού (Shredders)  έως έξοδό τους από  τις μονάδες 

διαχείρισης υπολείμματος (AfterShreddingResidue- ASR)  

β) Οικονομοτεχνική μελέτη για την βιωσιμότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων που 

προκύπτουν από την διαχείριση ΟΤΚΖ ιδίως για την διαχείριση ελαφρού κλάσματος 

τεμαχισμού . 

 

Α.8 Συνεργασία με έτερους Φορείς ΣΣΕΔ 

Α.8.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συνεργάζεται με άλλους φορείς ΣΣΕΔ που λειτουργούν 

εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) 

για την εναλλακτική διαχείριση των ΗΣ&Σ, που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ. 

 

Α.9 Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 

Α.9.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και με όποιο 

άλλο τρόπο θεωρεί πρόσφορο, τα ακόλουθα: 

α) πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς οχημάτων που 

έχουν ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το 
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ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, τη δράση του 

φορέα, τους στόχους που επιδιώκει και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα,  

β)  τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του ΣΣΕΔ,  

γ)  την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση της πρότυπης σύμβασης ένταξης στο ΣΣΕΔ υπόχρεου 

παραγωγού οχημάτων καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εκδόσεις των πρότυπων 

συμβάσεων συνεργασίας με κάθε διαφορετική κατηγορία επιχείρησης εμπλεκόμενης 

στην εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, 

δ)  την ισχύουσα κάθε φορά έκδοση του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και 

Μελετών που εφαρμόζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να δημοσιοποιεί τις 

κατά περίπτωση απαιτήσεις που θέτει για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που 

σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης παρόχων 

των σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών, έργων και μελετών 

ε)  ενημερωμένο κατάλογο με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, ο οποίος θα περιέχει για κάθε επιχείρηση κατ΄ 

ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: στοιχεία επιχείρησης, το είδος των εργασιών 

εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, την περιβαλλοντική αδειοδότησή της, τους 

κωδικούς αποβλήτων που διαχειρίζεται κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) 

καθώς και τον αριθμό Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) αυτής. 

στ) ενημερωμένο κατάλογο με τις μέγιστες χρεώσεις ανά βασικό κατασκευαστικό στοιχείο 

ΟΤΚΖ που λείπει, τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλουν οι κάτοχοι ΟΤΚΖ στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΟΤΚΖ, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 8 του ΠΔ 116/2004 

ως ισχύει. 

Α.9.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων φορέων / επιχειρήσεων. 

Α.10 Υποχρεώσεις προς ΕΟΑΝ 

Α.10.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να αποδίδει ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ., το πρώτο δεκαήμερο του 

μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ποσό ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 

σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρ. 1 και με το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 24Ε του 

Ν.2939/2001 ως ισχύει. 

Α.10.2 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση ετήσια 

απολογιστική έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως 

ισχύει, και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., έως την 30η Απριλίου του 

επόμενου έτους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. 

Α.10.3 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση ετήσια έκθεση 

προγραμματισμού για το επόμενο έτος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4Α του ν. 
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2939/2001, όπως ισχύει, και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Ε.Ο.ΑΝ., έως την 30η 

Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Α.10.4 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για έγκριση τον Κανονισμό 

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών καθώς και κάθε μετέπειτα τροποποίηση του, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4Α του Ν.2939/2001 ως ισχύει.  

Α.10.5 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για αξιολόγηση τις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις των 

πρότυπων συμβάσεων ένταξης υπόχρεων παραγωγών και των πρότυπων συμβάσεων 

συνεργασίες με τις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ πριν τη θέση τους σε εφαρμογή. 

Α.10.6 Ο Φορέας ΣΣΕΔ υποβάλλει στον ΕΟΑΝ για ενημέρωση αμελλητί τον ισχύοντα κάθε φορά 

κατάλογο με τις μέγιστες χρεώσεις ανά βασικό κατασκευαστικό στοιχείο ΟΤΚΖ που λείπει, τις 

οποίες υποχρεούνται να καταβάλουν οι κάτοχοι ΟΤΚΖ στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

ΟΤΚΖ, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 8 του ΠΔ 116/2004 ως ισχύει. 

Α.10.7 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει στον 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. 

Α.10.8 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε διαπιστώνει 

παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, και είναι υποχρεωμένος να υποβοηθάει τον Ε.Ο.ΑΝ. στη διερεύνηση 

σχετικών καταγγελιών. 

Α.10.9 Ο φορέας ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή 

και απρόσκοπτη διεξαγωγή ελέγχων από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν 

κατόπιν εντολής του Ε.Ο.ΑΝ.. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη 

πρόσβαση στους χώρους του, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα 

ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. 

Α.10.10 Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να καταχωρίζει στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών α) βεβαίωση 

ότι βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύμβαση ένταξης με τον υπόχρεο παραγωγό εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την καταχώριση των στοιχείων και πληροφοριών από τον 

παραγωγό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 181504/2016, και β) δήλωση στην 

οποία εμφαίνεται εάν διαπιστώνει ή όχι διαφορά μεταξύ των καταχωρισμένων από τον 

παραγωγό ποσοτήτων της έκθεσης του Ε.Μ.ΠΑ. και των ποσοτήτων που έχει δηλώσει στον 

φορέα για το έτος αναφοράς εφόσον έχει εφαρμογή ή τυχόν δηλώσεις που απαιτούνται από 

την  ως άνω ΥΑ. 

Α.11 Εποπτικό Όργανο Φορέα ΣΣΕΔ 

Α.11.1 Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να συγκροτεί και λειτουργεί Εποπτικό Όργανο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4Γ του Ν.2939/2001 ως ισχύει. 
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Α.11.2  Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του φορέα και ειδικότερα: α) το ασυμβίβαστο των μελών του ΔΣ, β) τν έλεγχο 

του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, γ) την τήρηση του κανονισμού 

προμηθειών, δ) την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων του συστήματος προς τον ΕΟΑΝ, ε) 

την εξόφληση των χρηματικών εισφορών προς ΕΟΑΝ. 

Α.11.3 Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ συγκροτείται από τρία άτομα, εκπροσώπους των 

υπόχρεων παραγωγών, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων με διετή 

θητεία. Ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των υπόχρεων 

παραγωγών στο Εποπτικό του Όργανο είναι διαφορετικοί από τους εκπροσώπους των 

υπόχρεων παραγωγών στα όργανα διοίκησης του φορέα ΣΣΕΔ. 

Α.11.4 Το Εποπτικό Όργανο του Φορέα ΣΣΕΔ συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το έτος και εκτάκτως 

εφόσον κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση τέλεσης παράβασης ή εάν πιθανολογείται η τέλεση 

παράβασης υποβάλει σχετική αναφορά στον ΕΟΑΝ. 

 

Β. Επιβολή κυρώσεων  

Β1. Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους της 

παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητική κύρωση σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 20Α του ν. 

2939/2001, όπως ισχύει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό 

υπαιτιότητας του φορέα. 

Β2. Σε περίπτωση που ο φορέας Σ.Σ.Ε.Δ. δεν έχει επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχε την 

υποχρέωση να επιτύχει στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλεται διοικητική κύρωση 

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, με κριτήρια ιδίως την 

απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους 

αναφοράς.  

 

Γ. Ισχύς απόφασης  

Γ1. Η παρούσα απόφαση έχει διάρκεια έξι (6) έτη και  ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησή της 

στο διαδικτυακό τόπο της  ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. 

Γ2. 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  
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Γ3. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του 

Ε.Ο.ΑΝ. ότι ο φορέας ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και 

τους όρους της παρούσας απόφασης, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία 

συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την 

έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του.     

Γ.4 Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση απόφασης 

νέας 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. 

 

Νικόλαος Χιωτάκης 
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