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171.1 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. σχετικά με: α) τη 

συμμόρφωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017, β) την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ.ΠΡΤ. ΕΟΑΝ 2489/13.07.2020 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ 

ΕΩΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΣ ΕΟΑΝ (04.08.2020)

171.2

Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ AE» σχετικά με: α) την υπέρβαση του 

ορίου της υποχρέωσης της παρ. 13 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το διοικητικό κόστος λειτουργίας των 

φορέων ΣΣΕΔ, β) την υπέρβαση του ορίου της υποχρέωσης της παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά το 

ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, γ) την συμμόρφωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017,δ) την ανανέωση της έγκρισης 

οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.3

Αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» για το αίτημα επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ που

οργανώνει και λειτουργεί και τροποποίησης των χρηματικών εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών του και λήψη απόφασης

τροποποίησης της απόφασης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.4

Αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου του φορέα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ANABE AE» για το αίτημα επέκτασης της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ που

οργανώνει και λειτουργεί και λήψη απόφασης τροποποίησης της απόφασης ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.5

Αξιολόγηση του αιτήματος του φορέα ΣΣΕΔ «RE-BATTERY AE» για την επέκταση της έγκρισης και λήψη απόφασης σχετικά με 

τη συμπλήρωση της με αριθμό 169.2 απόφασης ΔΣ ΕΟΑΝ με θέμα: «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας  

με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής  Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο 

«Re-Battery A.E.» και λήψη απόφασης σχετικά με: α) την έγκριση του αιτήματος του Φορέα κατά την παρ. 13 του άρθρου 4Α 

του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, που αφορά στο διοικητικό κόστος λειτουργίας των Φορέων ΣΣΕΔ, β) την ανανέωση της 

έγκρισης του Φορέα». 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.6
Αποδοχή παραίτησης της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και απόφαση 

αναπλήρωσής της. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.7 Συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 

171.8
Πραγματοποίηση Συνεδρίασης ΔΣ ΕΟΑΝ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΑΝ στην 85η Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης.
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΜΟΦΩΝΑ 
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                                                                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 171ης/16.07.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ


