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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210- 8654950, φαξ: 210-8627444

ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 20 -01-2012
Αριθµ. Πρωτ. οικ. 70

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση 19η
Ηµεροµηνία: 12-07-2011
Αρ. Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 5
Θέµα 5: «Συζήτηση της ανανέωσης της έγκρισης του Επιχειρησιακού
Σχεδίου του ΣΣΕ∆ αποβλήτων φορητών ηλεκτρονικών
στηλών «ΑΦΗΣ Α.Ε.»»
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις».
2) Το ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)
και άλλες διατάξεις».
3) Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «….» και 2008/103/ΕΚ
«…»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. (ΦΕΚ 1625Β΄/
11.10.2010).
4) Την Υ.Α υπ΄αρ. 116570/2009 (ΦΕΚ 408 Β) «Κανονισµός για τη διαδικασία
ανανέωσης των εγκρίσεων συστηµάτων ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων»
5) Τον µε α.π. ∆ΠΣ 149257/1290/7.4.2010 υποβληθέντα φάκελο για την ανανέωση
της έγκρισης του συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
φορητών ηλεκτρικών στηλών «ΑΦΗΣ Α.Ε.», όπως αυτός διαβιβάστηκε στον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
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6) Το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. που
πραγµατοποιήθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2010, σύµφωνα µε το οποίο ζητήθηκαν
συµπληρωµατικά στοιχεία – διευκρινίσεις – τροποποιήσεις επί του υποβληθέντος
προς ανανέωση φακέλου της ΑΦΗΣ Α.Ε.
7) Το µε α.π. Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. οικ. 56/10.12.10 έγγραφο µε το οποίο ζητείται η
τροποποίηση του φακέλου µε βάση το ανωτέρω (7) σχετικό πρακτικό του ∆.Σ.
του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
8) Τον από 5.7.2011 (α.π. Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
τροποποιηµένο φάκελο της ΑΦΗΣ ΑΕ.

374/

7.7.11)

υποβληθέντα

9) Την από 14.7.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας για την ανανέωση της έγκρισης του
συλλογικού συστήµατος ΑΦΗΣ ΑΕ

Αποφασίζουµε οµόφωνα
την ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών «ΑΦΗΣ Α.Ε.» µε τους ακόλουθους όρους
και προϋποθέσεις:
1. Το Σύστηµα υποχρεούται να υλοποιήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο και σε κάθε
περίπτωση η ανάπτυξή του τα επόµενα έτη να διασφαλίζει έως τις 26
Σεπτεµβρίου 2012 την επίτευξη τουλάχιστον ποσοστού συλλογής 25% και έως
τις 26 Σεπτεµβρίου 2016 την επίτευξη τουλάχιστον ποσοστού συλλογής 45% των
αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
2. Το σύστηµα υποχρεούται εντός ενός έτους από την ανανέωση της έγκρισής του,
να προβεί σε εκτίµηση των ποσοτήτων των ενσωµατωµένων φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) που διατίθενται στην αγορά, ενώ παράλληλα, εντός του ιδίου
διαστήµατος θα πρέπει να υποβάλλει στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. τη µεθοδολογία και
τις πηγές για την εκτίµηση των εν λόγω ποσοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΦΗΣ
ΑΕ θα πρέπει να αναπροσαρµόσει το επιχειρησιακό της σχέδιο, εφόσον χρήζει
αναπροσαρµογής λόγω σηµαντικών διαφοροποιήσεων, το οποίο και θα πρέπει
να υποβάλλει στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. εντός ενός έτους από την έγκριση ανανέωσής
του.
3. Η ΑΦΗΣ ΑΕ πρέπει να συνεργάζεται µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΗΗΕ και οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) για
την
εναλλακτική διαχείριση των φορητών ηλεκτρικών στηλών που προκύπτουν από
τη επεξεργασία ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ αντίστοιχα.
4. Η ΑΦΗΣ ΑΕ οφείλει να συνεργάζεται µε αδειοδοτηµένους συλλέκτες- µεταφορείς
και εγκαταστάσεις (µονάδες ανακύκλωσης, αποθήκευσης).
5. Το σύστηµα, πέραν των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία ετησίων εκθέσεων,
οφείλει να υποβάλλει σε εξαµηνιαία βάση στοιχεία στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π για την
πρόοδο της ανάπτυξής του.
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6. Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εµπόδια
στο εµπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το εθνικό και το
κοινοτικό δίκαιο.
7. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης είναι έξη χρόνια, αρχής γενοµένης
από την 6.10.2011 και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή αναθεώρηση
της προβλεπόµενης µελέτης, κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης του Συστήµατος και µε την
επιφύλαξη των προβλεποµένων στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010
ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του Συστήµατος.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. απαιτεί υποβολή τροποποιηµένου φακέλου από το
Σύστηµα.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη

