ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της K ΄, 1 Νοεµβρίου 2017
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

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

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Σκοπός του παρόντος είναι:
α) η κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4042/2012 (Α΄
24),
β) η κατά προτεραιότητα προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
ν. 4042/2012,
γ) ο καθορισµός στόχων προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία προκύπτουν σαφή περιβαλλοντικά,
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς και η διασφάλιση ότι πολύτιµα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσµατικά µέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, σύµφωνα µε την ιεράρχηση των µεθόδων διαχείρισής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αξιοποιήσιµα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα διοχετεύονται
ξανά στην οικονοµία, συµβάλλοντας έτσι στην κυκλική
οικονοµία,
δ) η ανάκτηση, άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εφαρµογής των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων και εργασιών
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4042/2012,
ε) ο περιορισµός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της,
µε την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,
στ) η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων
των φορέων που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ζ) η εφαρµογή της αρχής της διευρυµένης ευθύνης
των παραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 4042/2012, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύµφωνα µε
το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου
29 του ν. 4042/2012, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο
στην αειφόρο ανάπτυξη.
2. Ειδικότερα, µε τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού επιδιώκεται:
α) η υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των
στόχων, των δράσεων και των µέτρων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε µε
την 51373/4684/25.11.2015 (Β΄ 2706) κοινή απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και εγκρίθηκε µε την 49/15.12.2015 (Α΄
174) Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
β) η πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων που
κυρώθηκε µε την 51373/4684/25.11.2015 (B΄ 2706)
κ.υ.α. και εγκρίθηκε µε την 49/15.12.2015 (A΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 31
του ν. 4342/2015 (A΄ 143 ),
γ) η µείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων µε την ενθάρρυνση κατά
προτεραιότητα της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίησή τους, καθώς και της ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας
και πρωτογενών πρώτων υλών. Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή και µόνο εφόσον έχει
τηρηθεί αυστηρά η ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης
αποβλήτων,
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δ) ο καθορισµός ποσοτικών στόχων για την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών
και άλλων προϊόντων,
ε) ο σχεδιασµός και η καθιέρωση προγραµµάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης µε τη
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών,
στ) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συµµετοχής της κοινωνικής οικονοµίας και η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ
των τοπικών κοινωνιών και των εµπλεκόµενων φορέων
στη διαχείριση αποβλήτων µε σκοπό την κοινωνική συµµετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων,
ζ) η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστηµάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) µε τη θέσπιση όρων
που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο
και τον εξορθολογισµό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση,
η) ο καθορισµός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη
σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιµοποιήσιµης και αξιοποιήσιµης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης,
θ) ο διαχωρισµός των αποβλήτων στην πηγή, ως ο
πλέον δόκιµος τρόπος συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών,
ι) ο περιορισµός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της,
µε την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς,
ια) η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών,
ιβ) η πρόβλεψη µέτρων και όρων για τη συµµετοχή
στην ευθύνη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων
προϊόντων,
ιγ) η καθιέρωση προγραµµάτων ενηµέρωσης του καταναλωτή για την προσαρµογή της στάσης και της συµπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων,
ιδ) η καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.
3. Οι ρυθµίσεις του νόµου αυτού ως προς τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών εναρµονίζονται
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου
1994 «για τις συσκευασίες και τα απόβλητα της συσκευασίας» (EE L 365/10/31.12.1994).»
Άρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 4 έως 28 του άρθρου 2 του ν. 2939/
2001, όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46
του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και συµπληρώθηκε µε την υ.α.
9268/4069/2007 (Β΄ 286), αντικαθίστανται ως εξής:
«4.«Άλλα προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία µετά τη
χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα, επικίνδυνα ή
µη, υπόκεινται σε διαχείριση σύµφωνα µε την ιεράρχηση
των εργασιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του
ν. 4042/2012 και πρωτίστως σε προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Στα άλλα προϊόντα
περιλαµβάνονται ιδίως οχήµατα, λάστιχα, καταλύτες ο-

χηµάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, είδη επίπλωσης, έντυπο υλικό, ρουχισµός, στρώµατα ύπνου. Στα «άλλα προϊόντα» µπορεί να περιλαµβάνονται
και απόβλητα, όπως τα βιοαπόβλητα, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), µικρές
ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής χρήσης.
5.«Πρόληψη συσκευασίας»: η µείωση της ποσότητας
και της ζηµιογόνου για το περιβάλλον δράσης:
α) των περιεχοµένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας,
β) των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και στα στάδια της εµπορίας,
διανοµής, χρήσης και εξάλειψης, ιδίως µε την ανάπτυξη
«καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών.
6.«Απόβλητα συσκευασίας»: η συσκευασία ή το υλικό
συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισµό του αποβλήτου του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, εξαιρουµένων
των καταλοίπων παραγωγής.
7.«Επαναχρησιµοποίηση συσκευασίας»: η διεργασία,
µε την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για
τον οποίο έχουν σχεδιαστεί µε ή χωρίς την υποστήριξη
βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και
που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών
αυτών.
8.«Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών
και άλλων προϊόντων»: 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.
9.«Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: 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.
10.«Οικονοµικοί παράγοντες σε σχέση µε τις συσκευασίες»: οι προµηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και µετατροπείς συσκευασιών, τα εµφιαλωτήρια, οι
χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έµποροι, οι διανοµείς, οι δηµόσιες αρχές και οι δηµόσιοι οργανισµοί, στους οποίους
περιλαµβάνονται και οι oργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
11.«Σύστηµα εγγυοδοσίας»: το σύστηµα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασµένου προϊόντος καταβάλλει στον
πωλητή χρηµατικό αντίτιµο (εγγυοδοτικό αντίτιµο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας, µίας ή πολλαπλής χρήσης µε σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της.
12.«Πρώτη ύλη»: το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα
από το φυσικό περιβάλλον.
13.«Πρωτογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως και το τελικό προϊόν.
14.«Δευτερογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι
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προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου.
15.Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.): το
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε µε
το άρθρο 24 του παρόντος µε την επωνυµία Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και µετονοµάστηκε
σε Ε.Ο.ΑΝ. µε την παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν.
4042/2012 (Α΄ 24). Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων του νόµου αυτού.
16.«Παραγωγός συσκευασιών»: το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, το οποίο:
α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων µε σκοπό να διαθέσει τα συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά,
β) εισάγει συσκευασµένα προϊόντα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες µε σκοπό τη
διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
17.«Διακινητής συσκευασµένων προϊόντων»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκθέτει στην αγορά συσκευασµένα προϊόντα ή χρησιµοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σηµεία πώλησης, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό.
18.«Διακινητής άλλων προϊόντων»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διακινεί στην αγορά προϊόντα από αυτά
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται
δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 1 εξειδικεύεται το
περιεχόµενο του όρου διακινητής άλλων προϊόντων για
κάθε συγκεκριµένο προϊόν.
19.«Παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων»: ο
παραγωγός ή ο διαχειριστής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το περιεχόµενο του όρου
«παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριµένο προϊόν µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται
δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 1 ή µε τα προγράµµατα που εκπονεί ο Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών σύµφωνα µε
το άρθρο 15.
20.«Εθελοντική συµφωνία»: η επίσηµη συµφωνία που
συνάπτεται µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και
των ενδιαφεροµένων τοµέων δραστηριότητας, η οποία
πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα µέρη που επιθυµούν
να συµµορφωθούν µε τους όρους της συµφωνίας προκειµένου να συµβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων
του παρόντος νόµου.
21.«Φορέας Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)»: το νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί
υπό τον τύπο ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό
την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριµένου από τον
Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).
22.«Φορέας Ατοµικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής
άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του εγκεκριµένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε ατοµική βάση (ΑΣΕΔ).

23.«Πλαστικό υλικό»: το πολυµερές σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισµού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 396), στο
οποίο ενδεχοµένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες
ουσίες και το οποίο µπορεί να αποτελέσει κύριο δοµικό
στοιχείο των σακουλών µεταφοράς.
24.«Πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι σακούλες
µεταφοράς, µε ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σηµείο πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων.
25.«Οξοδιασπώµενες πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς από πλαστικά
υλικά, στα οποία περιλαµβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε µικροτµήµατα.
26.«Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µικρότερο των 50 µικροµέτρων (µm),
27.«Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»:
πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος
µικρότερο από 15 µικρόµετρα (µm) που χρησιµοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής
συσκευασία χύδην τροφίµων, όταν η χρήση τους συµβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίµων,
28.«Επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες ή τσάντες µεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων µε πάχος τοιχώµατος µεγαλύτερο ή
ίσο των 50 µικροµέτρων (µm), που είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο, καθώς επίσης οι πλαστικές σακούλες/
τσάντες µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων µε µεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που καλύπτει το ανωτέρω πρότυπο και οι τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή τους (σακούλες ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων).
Οι επαναχρησιµοποιήσιµες σακούλες ή τσάντες µεταφοράς υπάγονται στην έννοια της συσκευασίας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 2939/2001 προστίθενται παράγραφοι 29 έως 33 ως εξής:
«29.«Βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες)/ λιπασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι
πλαστικές σακούλες µεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο
τήρησης των απαιτήσεων της παρ. 1 (περίπτωση γ.3 και
γ.4) του άρθρου 6 του ν. 2939/2001, υπόκεινται σε ανακύκλωση µέσω βιοαποδόµησης ή λιπασµατοποίησης,
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432
«Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτήσιµη µέσω λιπασµατοποίησης και βιοαποικοδόµησης — Σχήµα δοκιµής και
κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας» ή µε άλλο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
30.«Σηµεία πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων»: οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος, όπου ασκείται
λιανικό εµπόριο εµπορευµάτων ή προϊόντων, στα οποία
περιλαµβάνονται τα τρόφιµα και ποτά.
31.«Έµπορος»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση λιανικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εµπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της εµπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους καταναλωτές, κατά την πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων,
πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Στην έννοια του εµπόρου περιλαµβάνονται και οι επαγγελµατίες πωλητές που
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δηµόσιους, δηµοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά
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χώρους που δεν αποτελούν επαγγελµατική στέγη αλλά
επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εµπόριο).
32.«Παραγωγός πλαστικής σακούλας µεταφοράς»: το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει
πλαστικές σακούλες µεταφοράς οι οποίες, µέσω των
διακινητών/διανοµέων ή των εµπόρων, προορίζονται να
καταλήξουν στον καταναλωτή για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή προϊόντων.
33.«Διακινητής/διανοµέας πλαστικών σακουλών µεταφοράς»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εµπόριο πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Ο διακινητής/διανοµέας
πλαστικών σακουλών µεταφοράς µπορεί να είναι και παραγωγός κατά την έννοια της παραγράφου 32.»
Οι όροι «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή»,
«πρόληψη», «επαναχρησιµοποίηση», «επεξεργασία»,
«ανάκτηση», «προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση»,
«ανακύκλωση» και «διάθεση» έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης
των απόβλητων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Κατά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, µε προτεραιότητα στην προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, στην ανακύκλωση και,
εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών, την άλλου είδους ανάκτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
ν. 4042/2012,
β) της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4042/2012,
γ) ο ρυπαίνων πληρώνει,
δ) της ευθύνης όλων των εµπλεκόµενων οικονοµικών
παραγόντων, δηµόσιων και ιδιωτικών,
ε) της δηµοσιότητας των µέτρων που λαµβάνονται για
την εφαρµογή του παρόντος προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειµένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός
ρόλος και η συµβολή των χρηστών και καταναλωτών
στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.»
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 4 του ν. 2939/2001 προστίθενται άρθρα
4Α, 4Β και 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Ρυθµίσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ
1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την
οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριµένου από τον
Ε.Ο.ΑΝ.. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ε-

νός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύµα αποβλήτων άλλων προϊόντων.
2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ µπορούν να είναι αποκλειστικά:
α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία
οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων µε
σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και περιορισµοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς
ΣΣΕΔ,
β) οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία µε
τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α΄. Οι
µετοχές του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τον τύπο
ανώνυµης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.
3. Η ιδιότητα του µετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µετόχου, του µέλους
οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ασυµβίβαστο του προηγουµένου εδαφίου δεν ισχύει:
α) για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και την ΚΕΔΕ,
β) για τις περιπτώσεις µετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ,
στις οποίες το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.
4. Απαγορεύεται η κατοχή µετοχών ή µερίδων φορέα
ΣΣΕΔ από πρόσωπα που:
α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόµοια διαδικασία,
β) έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001
(Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για
παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό ή για αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4042/2012 ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).
5. Το ασυµβίβαστο της παραγράφου 3 και τα κωλύµατα
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 ισχύουν και για
την ιδιότητα µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση
ευθύνης και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα ΣΣΕΔ. Το ασυµβίβαστο της παραγράφου 3 για µέλη διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης
και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση
φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή και σε πλάγια γραµµή µέχρι και
δευτέρου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου
βαθµού των ανωτέρω προσώπων είναι και µέτοχος, µέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαµβάνει εργασίες επε-
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ξεργασίας ή συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων. Η εξαίρεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 δεν ισχύει για τα ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου.
6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυµβίβαστα της παραγράφου 3 ή από τα κωλύµατα της παραγράφου 4 στο
πρόσωπο µετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο
αυτό υποχρεούται να µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ ή β΄
της παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από το χρόνο που
γεννάται το ασυµβίβαστο ή το κώλυµα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυµβίβαστα ή τα κωλύµατα της παραγράφου 5 στο πρόσωπο µέλους διοικητικού συµβουλίου ή
άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή
στελέχους µε θέση ευθύνης που προΐσταται σε τµήµα,
διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο φορέας
ΣΣΕΔ οφείλει µέσα σε ένα (1) µήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συµµόρφωσή του µε τις παραγράφους 3, 4 και 5. Για τους υφιστάµενους φορείς οι
προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων ξεκινούν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι
εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν
σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-µεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούµενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8. Η διανοµή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους µετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.
9. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η προµήθεια αγαθών, η λήψη ή η
ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και µελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διενεργούνται σύµφωνα µε Κανονισµό Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του
φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ.. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ.
και διέπονται από τις αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων.
Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν
προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισµό Προµηθειών,
Υπηρεσιών και Έργων και Μελετών, το αργότερο µέσα
σε δύο (2) µήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική
τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή του Κανονισµού Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και
Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, ο Κανονισµός θεωρείται εγκεκριµένος. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών από τον Ε.Ο.ΑΝ., οι φορείς ΣΣΕΔ
οφείλουν να εφαρµόζουν Κανονισµό Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών που καταρτίζουν οι ίδιοι, ο
οποίος εγκρίνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται εγκεκριµένος.

10. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει
στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση ετήσιου προγραµµατισµού για το επόµενο έτος, στην οποία περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικός προϋπολογισµός, προγραµµατισµός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης,
σε εθνικό και περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο. Η έκθεση ως προς τον προγραµµατισµό των εργασιών περιλαµβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα µέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισµό του κόστους. Στην έκθεση του φορέα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ περιλαµβάνεται, για αξιολόγηση από τον Ε.Ο.ΑΝ., αναλυτικό ετήσιο πρόγραµµα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα µέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισµό του κόστους. Επιτρέπεται υπέρβαση του κόστους του προγράµµατος µέχρι
ποσοστού 10% επί του προϋπολογισµένου ποσού εφόσον αυτό αιτιολογείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο
Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενηµερωτικών δράσεων και προγραµµάτων ευαισθητοποίησης µε άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαµβάνοντας υπόψη τις
ενδεχόµενες συνέργειες ή επικαλύψεις µε άλλα προγράµµατα ενηµέρωσης ή ευαισθητοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νοεµβρίου του
προηγούµενου έτους. Το ειδικότερο περιεχόµενο της
έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δηµοσιοποίησής της
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας ρυθµίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει
στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτοµερή ετήσια έκθεση
σχετικά µε τη λειτουργία του, τον τρόπο εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών του, καθώς και αναλυτικά οικονοµικά
στοιχεία στα οποία περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που συνοδεύει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Απριλίου του επόµενου έτους µε βάση τα έως τότε διαθέσιµα οικονοµικά
στοιχεία. Με την οριστικοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του φορέα, υποβάλλονται αµελλητί στον
Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονοµικά αυτά στοιχεία. Η έκθεση, µετά
την αξιολόγηση, δηµοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην
ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το ειδικότερο περιεχόµενο της
έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δηµοσιοποίησής της
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας ρυθµίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει
αληθή και τεκµηριωµένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά µε τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων
προϊόντων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, καθώς και τη µεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.
13. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ, καθώς και κατά την
υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται ιδίως το κόστος της µισθοδοσίας,
η αποζηµίωση µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα µισθώµατα και τα κοινόχρηστα, το κόστος αναλωσίµων, τα
αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και το
κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες
λογιστικής υποστήριξης, νοµικές και συµβουλευτικές υ-
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πηρεσίες, ο έλεγχος του φορέα ΣΣΕΔ από τρίτους και η
φύλαξη και ο καθαρισµός των εγκαταστάσεών του. Το
διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των εσόδων του φορέα
ΣΣΕΔ από εισφορές, µέσα στην προηγούµενη χρήση,
χωρίς προηγούµενη απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. µε την οποία
εγκρίνεται αιτιολογηµένο αίτηµα του φορέα ΣΣΕΔ, µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτηµα
θεωρείται εγκεκριµένο. Στο ως άνω ποσοστό δεν περιλαµβάνεται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αµοιβών, καθώς και το κόστος για ελέγχους σε τρίτους.
Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων
ΣΣΕΔ, καθώς και για φορείς ΣΣΕΔ των οποίων το κόστος
λειτουργίας είναι µόνο διοικητικό, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Διαρκείς υποχρεώσεις του φορέα ΣΣΕΔ,
που συνιστούν διοικητικό κόστος λειτουργίας του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, και έχουν
αναληφθεί κατά τα τρία (3) πρώτα έτη λειτουργίας του,
δεν συνιστούν νόµιµη αιτία υπέρβασης του ποσοστού
που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας.
14. Το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) ειδικό
αποθεµατικό φορέα ΣΣΕΔ, ο οποίος έχει συµπληρώσει
τριετή λειτουργία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά
το τέλος του έτους το 35% των εσόδων του τρέχοντος
έτους λειτουργίας, χωρίς προηγούµενη απόφαση του
Ε.Ο.ΑΝ., µε την οποία εγκρίνεται αιτιολογηµένο αίτηµα
του φορέα µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο. Αν το ειδικό αποθεµατικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς
προηγούµενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να το χρησιµοποιήσει για τους σκοπούς και
σύµφωνα µε τους όρους και το χρονοδιάγραµµα που καθορίζει ο Ε.Ο.ΑΝ. µε απόφασή του.
15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι
παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή
διαχειριστές αποβλήτων άλλων προϊόντων τηρούν τους
όρους των συµβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ.
16. Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση,
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νοµοθεσία, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του
από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους µετόχους ή τους
εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει αποµείνει περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα µε το ΣΣΕΔ που
έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων που εµπίπτουν στο αντικείµενο λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε
και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης,
ώστε να επιτευχθούν αποτελέσµατα αντίστοιχα του
ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε.
17. Οι παράγραφοι 3, 5, 9 και 13 δεν εφαρµόζονται
στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άρθρο 4Β
Διατάξεις γενικής εφαρµογής για τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ
1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν,
να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συµµετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν
προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, µε σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες µεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασµένα προϊόντα µε σκοπό τη
διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί
πλαστικών σακουλών µεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόµενο
του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριµένο προϊόν µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 17 παράγραφος 1.
3. Αν το ΣΣΕΔ δεν περιλαµβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να
συµµετέχουν και σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την
κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαµβάνεται στο ΣΣΕΔ στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το
ΑΣΕΔ δεν περιλαµβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συµµετέχουν
σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαµβάνεται στο
ΑΣΕΔ που έχουν οργανώσει.
4. Η συµµετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε
ΣΣΕΔ πραγµατοποιείται µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το φορέα ΣΣΕΔ. Η συµµετοχή σε ΣΣΕΔ:
α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα
ΣΣΕΔ χρηµατικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο
προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία
περιλαµβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο
24Ε, β) παρέχει το δικαίωµα στον υπόχρεο να χρησιµοποιεί σήµανση µε την ένδειξη που περιγράφεται στη
σύµβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.
5. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλουν στους
φορείς ΣΣΕΔ οι υπόχρεοι της παραγράφου 2, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά, διατίθενται αποκλειστικά για την
κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των
αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων µε σκοπό
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηµατικές εισφορές πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος
της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία
διαθέτουν στην αγορά, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως: α) το κόστος της χωριστής συλλογής και µεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτείται για την
επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, αφού
αφαιρεθούν τα έσοδα από την επαναχρησιµοποίηση ή
τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών των συνεργαζόµενων µε τα ΣΣΕΔ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού ή φορέων διαχεί-
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ρισης αποβλήτων, β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σχετικά µε τα
διαθέσιµα συστήµατα, γ) το κόστος ευαισθητοποίησης
και ενηµέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή, δ) το κόστος
συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων, ε) οι
δαπάνες αυτοέλεγχου των ΣΣΕΔ και οι δαπάνες των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους
αυτοελέγχους, στ) το διοικητικό κόστος. Ο προσδιορισµός του ύψους των χρηµατικών εισφορών γίνεται µε
βάση το πραγµατικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής
των επιµέρους προϊόντων ή οµάδων παρόµοιων προϊόντων, αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσής τους και βασίζεται στο βελτιστοποιηµένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµόσιες επιχειρήσεις
διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση µέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων. Τα ΣΣΕΔ,
κατά τον προσδιορισµό της χρηµατικής εισφοράς, λαµβάνουν υπόψη το κριτήριο της παρούσας παραγράφου,
καθώς και την υποχρέωση δηµιουργίας κινήτρων οικολογικού σχεδιασµού των προϊόντων µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.
6. Κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ πρέπει να σχεδιάζεται, να οργανώνεται και να λειτουργεί ούτως ώστε να: α) αποφεύγεται η διάκριση σε βάρος των εισαγόµενων προϊόντων,
καθώς και εµπόδια στο εµπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό, σύµφωνα µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,
β) λαµβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη οι απαιτήσεις σε
θέµατα προστασίας: αα) του περιβάλλοντος και της υγείας, ββ) της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών, γγ) των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου, γ) επιλέγεται η πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος
εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιµασίας επαναχρησιµοποίησης, συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύµφωνα µε
την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης
αποβλήτων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 και κατ’ εφαρµογή των προγραµµάτων του άρθρου 5 του παρόντος, δ) δηµιουργούνται κίνητρα οικολογικού σχεδιασµού των προϊόντων µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης και τη
συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων, ε) προσδιορίζεται µε σαφήνεια το γεωγραφικό επίπεδο και το είδος του προϊόντος που αφορά, στ) διατίθενται τα αναγκαία λειτουργικά και οικονοµικά µέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού, ζ) εφαρµόζεται επαρκής µηχανισµός αυτοελέγχου που 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.,
η) τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά
µε την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς ή διαχειριστές που έχουν ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθµό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος
των χρηµατικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά
από αυτούς, αλλά και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις
διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που κάνει τη διαχείριση των αποβλήτων, το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, οι κωδικοί

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που διαχειρίζεται, καθώς και ο αριθµός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) των επιχειρήσεων και των Ο.Τ.Α. που συνεργάζονται µε το φορέα ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ.
7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στον
Ε.Ο.ΑΝ. και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες
συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην
αγορά.
8. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς συσκευασιών
µε σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά έχουν υποχρέωση να παραλαµβάνουν το δευτερογενές υλικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 και προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας,
και να το χρησιµοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.
9. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε ΑΣΕΔ και
ΣΣΕΔ απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης έγκρισης του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται
µε απόφαση του Δ.Σ. µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από
την υποβολή του αιτήµατος, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί πάντως και µετά την πάροδο της ως άνω προθεσµίας να ζητήσει, εάν το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους
στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή ανανέωσης απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους,
το ύψος του οποίου ανέρχεται σε περίπτωση: α) ΑΣΕΔ:
αα) πανελλαδικής κλίµακας σε 19.500 ευρώ, ββ) Αττικής
σε 9.000 ευρώ, γγ) Θεσσαλονίκης σε 6.000 ευρώ, δδ) υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), συµπεριλαµβανοµένων των ΠΕ της Κρήτης σε 3.000 ευρώ και εε)
των νησιών, εκτός Κρήτης σε 1.500 ευρώ, β) ΣΣΕΔ: αα)
πανελλαδικής κλίµακας σε 36.000 ευρώ, ββ) Αττικής σε
18.000 ευρώ, γγ) Θεσσαλονίκης σε 12.000 ευρώ, δδ) υπολοίπων ΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ΠΕ της Κρήτης, σε 4.500 ευρώ και εε) νησιών, εκτός Κρήτης, σε
1.500 ευρώ.
Στην περίπτωση που το ΣΕΔ δεν είναι πανελλαδικής
εµβέλειας το ύψος του ανταποδοτικού τέλους το οποίο
καταβάλλεται προκύπτει αθροιστικά ανάλογα µε τις ΠΕ
ή τα νησιά που δραστηριοποιείται και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος της πανελλαδικής εµβέλειας για ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αντίστοιχα.
10. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ισχύει για έξι
(6) έτη και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, εφόσον απαιτείται. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ανακαλείται
από τον Ε.Ο.ΑΝ., αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι
όροι και οι προϋποθέσεις µε τους οποίους έχει εγκριθεί.
Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας, µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..
11. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
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Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο
καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί
συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο µητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010
(Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο
τρόπος κατάρτισης και τήρησης του µητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση.
12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2
και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 4412/2016.
13. Η παράγραφος 5 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
14. Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθµό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα
άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
Άρθρο 4Γ
Εποπτεία και διαφάνεια των ΣΣΕΔ
1. Κάθε φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να τηρεί και να
διαθέτει, ύστερα από αίτηµα υπόχρεου της παραγράφου
2 του άρθρου 4β που συµµετέχει ή συνεργάζεται µε αυτόν, πληροφορίες σχετικά µε τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω ΣΣΕΔ, τις χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται συνολικά στο ΣΣΕΔ, τα στοιχεία
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας, καθώς και των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µε το φορέα ΣΣΕΔ, τα σηµεία και κέντρα
συλλογής αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων, των οποίων η διαχείριση έλαβε χώρα µε ευθύνη του
εν λόγω ΣΣΕΔ.
2. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτηµα συµµετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα
επιχείρησης στη µετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, οφείλουν δε το αργότερο µέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή σχετικού αιτήµατος να προβαίνουν στις απαιτούµενες ενέργειες µε βάση τη νοµική µορφή υπό την οποία λειτουργούν, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
συµµετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται µε
τη συµµετοχή σε οποιοδήποτε από τα νοµικά πρόσωπα
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.
3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα ΣΣΕΔ περιλαµβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται µε αυτόν, ο αριθµός και τα µέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες της λειτουργίας του.
Το εποπτικό όργανο είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Αν πιθανολογείται η τέλεση
παράβασης, το εποπτικό όργανο υποβάλει σχετική αναφορά στον Ε.Ο.ΑΝ.. Αν υποβληθεί αναφορά στον
Ε.Ο.ΑΝ. από το εποπτικό όργανο διενεργείται έλεγχος
και συντάσσεται έκθεση ελέγχου µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της.

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»
Άρθρο 5
Το άρθρο 5 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο της 9268/469/2007 (Β΄ 268) κοινής υπουργικής
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Προγράµµατα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων συσκευασίας
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρµόζει προγράµµατα
πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Τα προγράµµατα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζηµιογόνων
για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις
συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του άρθρου 4.
2. Τα προγράµµατα: α) καθορίζουν µε σαφή τρόπο
τους ρόλους, τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των
συντελεστών που εµπλέκονται στην εφαρµογή της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαµβανοµένων
των παραγωγών και των εισαγωγέων, καθώς και των
ΣΕΔ που αυτοί έχουν συστήσει, των οικονοµικών παραγόντων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 2
και των συντελεστών της κοινωνικής οικονοµίας, β) διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση µεταξύ των παραγωγών,
γ) περιλαµβάνουν µέτρα για την ενθάρρυνση: αα) της επαναχρησιµοποίησης των συσκευασιών, εφόσον, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συσκευαζόµενου προϊόντος, η επαναχρησιµοποίηση είναι οικολογικά συµφέρουσα, τεχνολογικά και οικονοµικά εφικτή, ββ) της χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωµένα απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και
λοιπών προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά, γγ) του περιορισµού ή και της
απαγόρευσης χρήσης υλικών για την κατασκευή συσκευασιών άλλων προϊόντων, δ) περιλαµβάνουν: αα) µέτρα για την καθιέρωση προγραµµάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων, µε υποχρεωτική τη συµµετοχή σε
αυτά του τελικού χρήστη ή καταναλωτή, ββ) µεθόδους
για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 7, γγ) µέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύµφωνα
µε το άρθρο 10, δδ) κατευθυντήριες γραµµές για την οργάνωση προγραµµάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης σύµφωνα µε το άρθρο 7, εε) γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7, στστ) µέτρα
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του καταναλωτή ή
άλλου τελικού χρήστη, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, ζζ)
παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να
συµµετέχουν στα υφιστάµενα συστήµατα χωριστής συλλογής, ηη) τεχνικά µέτρα για την αντιµετώπιση δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος,
κυρίως στις πρωτογενείς συσκευασίες ιατρικών βοηθηµάτων και φαρµακευτικών προϊόντων, στις µικρές συσκευασίες, καθώς και στις συσκευασίες πολυτελείας, όπως τα µέτρα αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 20
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
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7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ, θθ) τη λήψη
πρόσθετων µέτρων πρόληψης για το µέγιστο δυνατό περιορισµό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεµελιώδεις λειτουργίες της. Στα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνεται
και η εκπόνηση περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά µε τη
συσκευασία, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και περισσότερο αποτελεσµατική.
3. Στα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι
δυνατό να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της συσκευασίας, ως πρόσθετο µέτρο πρόληψης, προκειµένου
να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζηµιογόνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.
4. Τα προγράµµατα εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών.»
Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο
6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών
σακουλών µεταφοράς
1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών µεταφοράς
υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές
σακούλες µεταφοράς µε σήµανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία παραγωγής και τον Αριθµό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), µε ευκρινή τρόπο ήτοι µε χαρακτήρες µεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών
και σε εµφανή θέση στο σώµα της πλαστικής σακούλας.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεµάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς, µε εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς
της παραγράφου 27 του άρθρου 2 και τις βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες)/λιπασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µεταφοράς της παραγράφου 29 του ίδιου άρθρου. Το τέλος ορίζεται από την 1 Ιανουαρίου του
2018 στα τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου 2019
στα επτά (7) λεπτά. Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται µε τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο
στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα
από αυτό αποτελούν δηµόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.: α) καθορίζονται: αα) οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς, για
τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα
µε το είδος τους και το πάχος του τοιχώµατός τους, ββ)
ύστερα και από γνώµη της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, γγ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, δδ) οι υποχρεώσεις

των εµπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών µεταφοράς, των διακινητών και διανοµέων πλαστικών σακουλών µεταφοράς για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εε) τα σηµεία πώλησης στα οποία εφαρµόζονται
τα ως άνω µέτρα, στστ) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις για την παράβαση των µέτρων, β) ρυθµίζεται
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαχείριση των πλαστικών
σακουλών µεταφοράς για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής των µέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισµών εµπορίας ή απαγόρευσης της εµπορίας, γ) ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σήµανση των
σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς
βιοαποδοµήσιµων και λιπασµατοποιήσιµων πλαστικών
σακουλών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η 180036/952/
10.8.2017 (Β΄ 2812) κοινή υπουργική απόφαση, εκτός αν
έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται κατά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) να µεριµνούν για την υλοποίηση των εθνικών µέτρων µείωσης
της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς από τους καταναλωτές και να τοποθετούν στα Πράσινα Σηµεία υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης πλαστικών σακουλών.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 7 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ
και ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών
1. Τα ΑΣΕΔ και τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών λαµβάνουν υπόψη, εκτός απ’ όσα ορίζονται στο άρθρο 4Β,
και τις απαιτήσεις σε θέµατα προστασίας της ποιότητας,
της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
συσκευασµένων αγαθών και των χρησιµοποιούµενων υλικών και αποβλέπουν:
α) στη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειµένου να διοχετεύονται προς τις πλέον
ενδεδειγµένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,
β) στην προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και
στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας µε τη
χρησιµοποίηση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών,
γ) στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τους τίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 10.
2. Τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών είναι ανοικτά στη
συµµετοχή των λοιπών οικονοµικών παραγόντων.
3. Η οργάνωση από τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών της χωριστής συλλογής των επιµέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, µέταλλα και χαρτί, είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και
του οικείου εγκεκριµένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
4. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών απαιτείται ο παραγωγός
να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο και
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στοιχεία από τα οποία: α) αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική και τεχνική υποδοµή για την εφαρµογή του ΑΣΕΔ, β) αποδεικνύεται
ότι το ΑΣΕΔ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου
4Β, γ) προσδιορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης µε ειδικές προβλέψεις για τα νησιά
και τις αποµακρυσµένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει κάθε ΑΣΕΔ προκύπτουν µε αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται
στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών
που διαθέτει ο παραγωγός που οργανώνει το ΑΣΕΔ στην
εγχώρια αγορά, δ) προκύπτει το ποσό του εγγυοδοτικού
αντιτίµου, εφόσον προτείνεται η εφαρµογή συστήµατος
εγγυοδοσίας.
Το ειδικότερο περιεχόµενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος.
5. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε
ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ο φορέας ΣΣΕΔ απαιτείται: α) να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο
και στοιχεία από τα οποία: αα) αποδεικνύεται ότι ο φορέας ΣΣΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 15 του άρθρου 4Α, διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική υποδοµή και οικονοµική κατάσταση για τη λειτουργία του ΣΣΕΔ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β, ββ) προσδιορίζεται το ποσό της χρηµατικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ. Η εισφορά πρέπει να
προσδιορίζεται µε την εφαρµογή διαφανών, αντικειµενικών και ευχερώς ελέγξιµων κριτηρίων, όπως το είδος, ο
όγκος και το βάρος της συσκευασίας, η ποσότητα των
παραγόµενων αποβλήτων, το ρυπαντικό φορτίο και το
κόστος διαχείρισης των συγκεκριµένων αποβλήτων, γγ)
καθορίζονται το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής, το είδος
των συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραµµα επίτευξής τους και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει το
ΣΣΕΔ είναι αυτοί που προκύπτουν µε αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο
σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια
αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτουν
οι συµµετέχοντες στο ΣΣΕΔ παραγωγοί στην εγχώρια αγορά, δδ) προσδιορίζεται το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίµου, εφόσον εφαρµόζεται σύστηµα εγγυοδοσίας,
εε) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των
επιµέρους υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3, β) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης χωρίς διακρίσεις στο ΣΣΕΔ των ενδιαφερόµενων παραγωγών συσκευασιών και να προσδιορίζει το πλαίσιο των
συµβάσεων ένταξης των παραγωγών στο ΣΣΕΔ µε περιγραφή των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών, γ) να
διασφαλίζει την κατάρτιση συµβάσεων συνεργασίας του
φορέα ΣΣΕΔ µε τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού ή µε τους φορείς
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 8, και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συµβάσεων
αυτών.
Το ειδικότερο περιεχόµενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση α΄ περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα του παρόντος.
6. Με την απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ συσκευασιών επιβάλλονται
όροι που αφορούν ιδίως: α) τον προσδιορισµό των βρα-

χυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και τις αντίστοιχες προθεσµίες για την
επίτευξή τους, β) την εφαρµοστέα βασική µέθοδο για τη
συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών, µε την οποία επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι του ΑΣΕΔ ή του
ΣΣΕΔ, καθώς και τις µεθόδους µε τις οποίες επιτυγχάνονται άλλοι στόχοι, οι οποίοι καταγράφονται χωριστά, γ)
τον τρόπο επιβεβαίωσης των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται, δ) την υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά διαστήµατα, των αποτελεσµάτων των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων
που έχουν επιτευχθεί στις καθορισµένες προθεσµίες και
τη γνωστοποίησή τους στον Ε.Ο.ΑΝ., ε) τη µη υπέρβαση
του ανώτατου ύψους αποθεµατικού που ορίζεται στην
παράγραφο 14 του άρθρου 4A, στ) την υποχρέωση δηµοσιοποίησης, µέσω του τύπου ή µε κάθε άλλο πρόσφορο
µέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, της δράσης του ΑΣΕΔ ή
ΣΣΕΔ, των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων που επιδιώκει και των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ζ) τον προσδιορισµό της χρηµατικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ και τον τρόπο και τις
προϋποθέσεις αναπροσαρµογής της σε τακτά διαστήµατα.
7. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. παρέχεται µε απόφαση του
Δ.Σ., η οποία εκδίδεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από
την υποβολή του σχετικού αιτήµατος µε πλήρη φάκελο.
Μετά την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσµίας το
αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο. Στην περίπτωση αυτή, ο
Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί πάντως και µετά την πάροδο της ως άνω
προθεσµίας να ζητήσει, εάν το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, να προβεί
σε ανάκληση της έγκρισης.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 8 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών
1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄
Βαθµού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2.
2. Ειδικότερα, η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγµατοποιείται από: α) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού ή β) τους ΟΤΑ Α΄
Βαθµού σε συνεργασία µε τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων
συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄
205), εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συµφωνία αυτών µε τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όµορων ΟΤΑ.
3. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών από ΟΤΑ Α΄
βαθµού, όταν πραγµατοποιείται µόνο από τον οικείο Ο-
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ΤΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, ο
ΟΤΑ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων
συσκευασιών για έγκριση. Το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρει και εξειδικεύει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών µε βάση και το οικείο ΤΣΔΑ και περιλαµβάνει φάκελο και στοιχεία ώστε κατ’ ελάχιστο να:
α) καθορίζεται το είδος των αποβλήτων συσκευασιών, οι
στόχοι, το χρονοδιάγραµµα επίτευξής τους και η µέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης που θα ακολουθηθεί. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει ο ΟΤΑ προκύπτουν µε αναγωγή στους στόχους που
προβλέπονται από το άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο
των αποβλήτων συσκευασιών, στις ποσότητες των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ΟΤΑ Α΄ βαθµού, β)
προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιµέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 7 και γ) αποδεικνύεται ότι
ο ΟΤΑ διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και οικονοµική
υποδοµή για την εφαρµογή και τη βιώσιµη λειτουργία
του.
Η απόφαση έγκρισης του Ε.Ο.ΑΝ. εκδίδεται µέσα σε
τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
αίτησης µε το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης και πλήρη φάκελο, εφόσον πληρούνται οι στόχοι, οι όροι και οι
προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί πάντως και µετά
την πάροδο της ως άνω προθεσµίας να ζητήσει, εάν το
περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από
τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, την τροποποίηση του
επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ΟΤΑ υποχρεούται να συνεργαστεί για
την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων
συσκευασιών άµεσα µε φορέα ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών.
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, οι ΟΤΑ, εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών, υποχρεούνται
να καταρτίζουν και να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ., µέχρι
τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτοµερή έκθεση σχετικά
µε τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονοµικά και ποσοτικά στοιχεία για
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Επιπλέον, υποβάλλουν έκθεση για τον προγραµµατισµό των ενεργειών
τους για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, σύµφωνα µε
την παράγραφο 11 του άρθρου 4Α.
5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ
καταρτίζονται εξαετείς συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ:
α) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθµού, β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου. Με τη σύµβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαµβάνουν ιδίως τις εργασίες

διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα µέρη, τους ποσοτικούς
στόχους, το χρονοδιάγραµµα επίτευξής τους και τις
προδιαγραφές των ανακτώµενων υλικών, ββ) το πλαίσιο,
οι όροι και τα κριτήρια υπολογισµού του ανταλλάγµατος
που καταβάλλεται από το φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄
Βαθµού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας. Το αντάλλαγµα συνίσταται στην παροχή εξοπλισµού ή και χρηµατικού ανταλλάγµατος. Το χρηµατικό αντάλλαγµα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό
κόστος της συνολικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο συνυπολογίζεται η µείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γγ)
τα µέτρα που λαµβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών.
6. Αν διαπιστώνεται αδυναµία συµφωνίας µεταξύ υπόχρεων φορέων διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων
και διαχειριστών των συσκευασιών για τους όρους σύναψης της σύµβασης συνεργασίας, το θέµα παραπέµπεται
µε µέριµνα ενός των ενδιαφερόµενων µερών στο διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. για συµβιβαστική επίλυση
της διαφοράς. Τα µέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συµβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια.
7. Οι φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών µπορούν
επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρµόζονται και για τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθµού
που προκύπτουν είτε από την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών είτε από την εκτέλεση της σύµβασης συνεργασίας
µε φορέα ΣΣΕΔ. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία της
εναλλακτικής διαχείρισης. Τα µέτρα αυτά αναφέρονται
κυρίως στην εφαρµογή συστηµάτων επιστροφής και
συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών µε υποχρεωτική
τη συµµετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Με
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του ΟΤΑ Α΄ Βαθµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να εξειδικεύονται τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου και να προβλέπεται η επιβολή προστίµου από είκοσι (20) έως πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος
του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συµµορφώνεται µε τα µέτρα αυτά.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
το ειδικότερο περιεχόµενο της έκθεσης της παραγράφου 4, τα ελάχιστα µέτρα που λαµβάνονται για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόµων που
ευκαιριακά ασχολούνται µε τη συλλογή ανακυκλώσιµων
χρησιµοποιηµένων υλικών, των σχολείων, των προσκό-
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πων και των οικολογικών οργανώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο των εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ΟΤΑ α΄ βαθµού ενθαρρύνουν και δύνανται να συµµετέχουν σε πρωτοβουλίες σύνδεσης της
ανακύκλωσης µε δραστηριότητες ιδίως αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, όπως το οικολογικό εισιτήριο.»
Άρθρο 9
Το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), κατά τη διαµόρφωση του κανονισµού τιµολόγησης,
προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόµενη υπηρεσία σε συνάρτηση µε την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών
αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγµατοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση µε τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ.
2. Στην περίπτωση των νησιωτικών ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, εφαρµόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαµόρφωση του κανονισµού τιµολόγησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρµογή της παραγράφου 1.»
Άρθρο 10
Το άρθρο 10 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων
συσκευασιών και την επαναχρησιµοποίηση
1. Οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών
υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών
στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε µε την 49/15.12.2015
Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µε αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά.
2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών
και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ.
εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής
του σχετικού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Αν δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραµµα αυτό, ο Ε.Ο.ΑΝ.
εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης
που προβλέπονται στο άρθρο 4.
3. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1013/2006 υπολογίζονται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων της παραγρά-

φου 1. Στην περίπτωση µεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εξαγωγέας
πρέπει να αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναµες µε εκείνες που ορίζει η
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
4. Τα µέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείµενο ενηµερωτικής εκστρατείας προς
το ευρύ κοινό και τους οικονοµικούς παράγοντες σε
συνδυασµό µε το άρθρο 19.
5. Για να εκτιµηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται υπόψη: α) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται το βάρος των εισερχόµενων αποβλήτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή), β)
ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που προετοιµάστηκαν για επαναχρησιµοποίηση, νοείται το βάρος των
αποβλήτων συσκευασίας που έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισµού και επισκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία, γ) προϊόντα
και συστατικά προετοιµασµένα για επαναχρησιµοποίηση
από αναγνωρισµένους φορείς προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση ή συστήµατα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής.»
Άρθρο 11
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρηση που προβαίνει σε προµήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας µπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη
φύση των χρησιµοποιηµένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθµηση και οι συντοµογραφίες, στις οποίες βασίζεται το
σύστηµα αναγνώρισης περιλαµβάνονται στην απόφαση
της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 (L
50).»
Άρθρο 12
Το άρθρο 12 του ν. 2939/2001, το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4296/2014 (Α΄
214), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού,
µαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δηµοσίου
1. Οι διακινητές συσκευασµένων προϊόντων υποχρεούνται να µην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.
2. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης
κοινού, όπως κινηµατογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις µε κερκίδες, εµπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκοµεία, κλινικές, αεροδρόµια, λιµάνια, κεντρικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί, επιβατηγά – οχηµαταγωγά πλοία, λιµάνια, πανεπιστήµια, συναυλιακοί χώροι,
τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος, κατά
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την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/
23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, µε
δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούµενων ατόµων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονοµική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιµέρους υλικών συσκευασίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.
3. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιµέρους υλικών συσκευασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7.»
Άρθρο 13
Το άρθρο 15 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Προγράµµατα πρόληψης και εναλλακτικής
διαχείρισης άλλων προϊόντων
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρµόζει προγράµµατα
πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα
προϊόντα. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές και µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 4
και το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων, τα οποία έχουν εγκριθεί µε την
49/15.12.2015 (Α΄174) Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου.
2. Το περιεχόµενο των προγραµµάτων για κάθε προϊόν
είναι ανάλογο µε τα προγράµµατα για την πρόληψη και
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 εκτός εάν ισχύουν ειδικότερες
προβλέψεις από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
για ορισµένα προϊόντα, όπως για τις ηλεκτρικές στήλες,
τους συσσωρευτές, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Τα προγράµµατα εγκρίνονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών.»
Άρθρο 14
Το άρθρο 16 του ν. 2939/2001, το οποίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 και την παρ. 1α του άρθρου 10 του
ν. 3854/2010 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά
των άλλων προϊόντων
1. Οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να
µην διακινούν προϊόντα οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2
και 11 του άρθρου 4Β.
2. Για τη διακίνηση στην αγορά των προϊόντων αυτών
εφαρµόζονται ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα που
αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και
την επαναχρησιµοποιήσιµη και την ανακτήσιµη φύση
τους. Τα πρότυπα διαχείρισης άλλων προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά µε κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..»
Άρθρο 15
Το άρθρο 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε
τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/
2010, την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
και την παρ. 2 του δέκατου πέµπτου άρθρου του ν. 4296/
2014 (Α΄ 214), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και
ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων
1. Με κριτήρια ιδίως τις ιδιότητες, τη χρήση και την εµπορία των άλλων προϊόντων εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση
του Ε.Ο.ΑΝ., µε την οποία: α) καθορίζονται τα άλλα
προϊόντα για τα οποία η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους γίνεται µε οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή µε συµµετοχή σε ΣΣΕΔ, β) καθορίζονται τα άλλα
προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται να γίνεται µε οργάνωση ΑΣΕΔ ή µε συµµετοχή σε ΣΣΕΔ, γ) εξειδικεύεται
το περιεχόµενο του όρου παραγωγός ή διαχειριστής άλλου προϊόντος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και του
όρου διακινητής άλλων προϊόντων της παραγράφου 18
του άρθρου 2 για κάθε συγκεκριµένο προϊόν και δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ ή για την µε
άλλο τρόπο οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε θέµα σχετικό µε την εναλλακτική διαχείριση ή τη διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί
στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραµµα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής
διαχείρισης, οι ειδικότεροι όροι συµµετοχής σε ΣΣΕΔ, οι
τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράµµατα, οι µέθοδοι
και τα µέτρα που θα χρησιµοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΕΔ από τον
Ε.Ο.ΑΝ..
2. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, καθώς και οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων
των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία µε τα ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.»
Άρθρο 16
Το άρθρο 19 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εθνικό σύστηµα πληροφόρησης του κοινού
Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει εθνικό σύστηµα πληροφόρησης
για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, τους καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόµενο ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα, το οποίο αφορά ιδίως στα προ-
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γράµµατα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των
αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις µεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο
των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συµβολής,
στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και την
ουσιαστική συµµετοχή τους στην επιστροφή και τη συλλογή/διαλογή, στην πηγή των χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων
προϊόντων και στη σηµασία των σηµάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά.»
Άρθρο 17
Μετά το άρθρο 19 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο
19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Έλεγχοι
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά µε: α) την τήρηση και εφαρµογή των προγραµµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15), β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρµογή του εγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόµενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ
δεδοµένων, γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών
άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ, δ) τις πληροφορίες που
παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά µε τις διακινούµενες στην ελληνική αγορά
ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ε) τη νόµιµη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
στ) τη νόµιµη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών
και άλλων προϊόντων, ζ) τη νόµιµη χρήση της σήµανσης,
η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων
των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για
την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόµο ή από σύµβαση µε ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα και ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται µε βάση ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια µέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύµβαση µε τον
Ε.Ο.ΑΝ..
4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί
να ζητά τη συνδροµή του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρµόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών
ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των
διωκτικών οικονοµικών αρχών της χώρας, της Ειδικής
Γραµµατείας Σ.Δ.Ο.Ε., της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των
Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων

της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος συνδροµής των ανωτέρω
αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..
5. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη από τον
Ε.Ο.ΑΝ. συνδροµή για την εκτέλεση των ελέγχων.
6. Οι ελεγχόµενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγµατοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου
ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδροµή
αστυνοµικής αρχής.
7. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται µεταξύ άλλων ο σκοπός
και τα ευρήµατα του ελέγχου και ιδίως οι παραβάσεις
που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόµενο, ο οποίος
καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον διαπιστώσει την τέλεση παράβασης, εκδίδει απόφαση βεβαίωσης παράβασης και επιβάλλει το διοικητικό πρόστιµο
σύµφωνα µε το άρθρο 20Α. Η απόφαση του Δ.Σ. επιδίδεται στον παραβάτη.»
Άρθρο 18
1. Το άρθρο 20 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
1. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύµβουλοι των φορέων ΣΣΕΔ, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του
άρθρου 4Α, τιµωρούνται µε φυλάκιση τριών (3) µηνών έως τριών (3) ετών ή χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες
(3.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και µε τις
δύο (2) αυτές ποινές.
2. Όποιος παραβιάζει τα ασυµβίβαστα των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α 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.
3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες
από τις πραγµατικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγµατικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή
χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές,
στην περίπτωση δε των ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύµβουλος.
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4. Όποιος παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο 19Α, καθώς και όποιος 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, στην περίπτωση δε των φορέων
ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύµβουλος.»
2. Μετά το άρθρο 20 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή
διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β 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.
2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή
διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ.
3. Στο διακινητή συσκευασµένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο
1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από
πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό
άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της
παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιµο από εκατό
(100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
5. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις
παραγράφους 1,2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο
που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται, πρόστιµο από πεντακόσια
(500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθµό
υπαιτιότητας του φορέα.
6. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το
τιµολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., µέσα σε δύο (2) µήνες από
την ηµεροµηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση
10% επί του οφειλόµενου ποσού.
7. Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει δύο (2) ηµερολογιακά έτη λειτουργίας και
δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν
την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) µε κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέµενους στόχους και το ύψος των χρηµατικών εισφορών
του έτους αναφοράς. Στους φορείς ΑΣΕΔ µπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε
ΣΣΕΔ, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να αφαιρέσει
την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
8. Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες

(100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η
µέθοδος επιµέτρησης του επιβαλλόµενου προστίµου
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13,
καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δηµογραφικά,
γεωµορφολογικά, διοικητικά, οικονοµικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά.
9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή
διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν
δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγµατικές
ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό
ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο
φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο
19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντάκόσια
(500) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
12. Στον έµπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιµο από διακόσια (200) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
13. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να
εκθέσει τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση
κοινοποιείται στον ελεγχόµενο µαζί µε την κλήση του σε
απολογία. Για την επιµέτρηση της κύρωσης λαµβάνονται
υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συµµόρφωση ή µη στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων µετά
τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόµοιες παραβάσεις
στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας, το όφελος που
έχει αποκοµίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα
οικονοµικά του µεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., που αναρτάται
στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ., µπορεί να καθορίζονται αναλυτικές µεθοδολογίες προσδιορισµού
των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία
παραβάτη του ν. 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, µε
βάση κατ’ ελάχιστο τα προαναφερόµενα κριτήρια.
14. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον
παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται
στον Ε.Ο.ΑΝ.. Ειδικά, στην περίπτωση µη καταβολής του
περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίµου βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
15. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας
έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας
ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το
επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο
Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους µε προθεσµία συµµόρφω-
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σης και αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν συµµορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης
και λειτουργίας του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.»
Άρθρο 19
1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3854/
2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρµογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασµό της πολιτικής αυτής. Για την
επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ., εκτός από όσα αναφέρονται στον παρόντα, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε θέµα παραπέµπεται
σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος. β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, αα) ετήσια έκθεση προγραµµατισµού σχετικά µε την πρόβλεψη για
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύµα αποβλήτου σύµφωνα µε το ΕΣΔΑ καθώς και το σχεδιασµό
του Ε.Ο.ΑΝ. για την επίτευξη αυτών, τα προγράµµατα
πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που πρόκειται
να εκπονηθούν και να εφαρµοστούν εκ µέρους του
Ε.Ο.ΑΝ. σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 15, τα προγράµµατα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονοµικό προϋπολογισµό του επόµενου έτους και ββ) ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος, η οποία περιλαµβάνει, αναφορικά µε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος,
ιδίως τα εξής θέµατα: την επίτευξη ή µη των εθνικών
στόχων κατά την κρίσιµη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς
και προτάσεις για την επίτευξή τους µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα, τα προγράµµατα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρµοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 15, την αξιολόγηση των ΣΕΔ µε
βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά µε
την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους, την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάµενων, τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, τις
κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιµα που εισπράχθηκαν, τις ενέργειες για την αντιµετώπιση µη ένταξης
παραγωγών σε ΣΕΔ, την εκπόνηση ή ανάθεση µελετών
και ερευνών, τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου έτους. Η οικεία έκθεση προγραµµατισµού υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους για το επόµενο έτος και η έκθεση απολογισµού υποβάλλεται έως τις 15
Σεπτεµβρίου κάθε έτους για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και περίληψη αυτών αναρτάται στην ιστοσε-

λίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το περιεχόµενο της έκθεσης µπορεί
να εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. γ) Εκπονεί ή αναθέτει µελέτες και χρηµατοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το
σκοπό του. δ) Εκτελεί και εφαρµόζει κάθε είδους εθνικά
ή κοινοτικά προγράµµατα που του ανατίθενται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, µε παράλληλη ανάληψη,
απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της
Ε.Ε.. ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρµόδιων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδροµή
του όταν απαιτείται. στ) Συνάπτει συµφωνίες µε φορείς
ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος. ζ) Συνεργάζεται µε όργανα ή οργανισµούς άλλων
χωρών, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραµµάτων.
η) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα
και θ) βεβαιώνει τα τέλη και τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 6Α και 20Α.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονοµικά προνόµια του Δηµοσίου. Τα προνόµια του Δηµοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη
σε πλειστηριασµό ή πτώχευση.»
Άρθρο 20
Μετά το άρθρο 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται άρθρα 24Α, 24Β, 24Γ, 24Δ, 24Ε, 24ΣΤ, 24Ζ, 24Η, 24Θ, 24Ι,
24ΙΑ, 24ΙΒ, 24ΙΓ, 24ΙΔ, 24ΙΕ, 24ΙΣΤ, 24ΙΖ, 24ΙΗ, 24ΙΘ, 24Κ,
24ΚΑ, 24ΚΒ, 24ΚΓ, ως εξής:
«Άρθρο 24Α
1. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων
Σύµβουλος.
2. Τα όργανα διοίκησης: α) εισηγούνται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πολιτική της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων και
β) µεριµνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.
3. Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται
από εκπροσώπους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, καθώς και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών
οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αµοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου του
Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η αποζηµίωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..
Άρθρο 24Β
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαµελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευ-
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θύνοντα Σύµβουλο και εννέα (9) τακτικά µέλη, συγκροτείται δε µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος, µαζί
µε τους αναπληρωµατικούς τους, και πέντε (5) τακτικά
µέλη, µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους, επιλέγονται
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) τακτικά µέλη του Δ.Σ. ορίζονται,
µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους, ως ακολούθως: ένα (1)
µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα µέλος (1) υποδεικνύεται από
την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα (1)
µέλος υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και ένα (1) µέλος προτείνεται, πλειοψηφικά, από
τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο.) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό.
Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ., σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας, το Δ.Σ. συγκροτείται ως
ακολούθως: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος,
µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους, και τέσσερα (4)
τακτικά µέλη, µαζί µε τα αναπληρωµατικά τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπόλοιπα πέντε (5) τακτικά µέλη, µαζί µε τα
αναπληρωµατικά τους, ορίζονται ως ακολούθως: ένα (1)
µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ένα (1) µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ένα (1) µέλος προτείνεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε., ένα (1) µέλος από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και ένα µέλος (1) προτείνεται πλειοψηφικά
από τις περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. που έχουν προσκληθεί
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά
µέλη µέχρι την υπόδειξη και το διορισµό των υπό κρίση
εκπροσώπων. Αν παρέλθει η προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών χωρίς κάποιος φορέας, που εκπροσωπείται στο
διοικητικό συµβούλιο, να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό
του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί
µε απόφασή του να ορίσει αυτός το µέλος του Δ.Σ..
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/
2016, η θητεία των µελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα
(4) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισµό νέου
Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη θητεία του Διευθύνοντος
Συµβούλου λήγει µε τη λήξη της θητείας του πρώτου
Δ.Σ. που ορίζεται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε περίπτωση θανάτου, αποβολής της ιδιότητας µε την
οποία διορίστηκαν ως µέλη, συνδροµής στα πρόσωπά
τους λόγου που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα µέλη
αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους µε τη
διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία µέλους του Δ.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες θητείες.
4. Τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδιότητα µέλους του Δ.Σ. είναι ασυµβίβαστη
µε την ιδιότητα µετόχου ή εταίρου, µέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και
προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση, του
φορέα ΣΣΕΔ ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων ή

εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ασυµβίβαστα του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για τους συζύγους και τους
συγγενείς των µελών του Δ.Σ. εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού.
5. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα. Το
Δ.Σ. µπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρό
του ή ύστερα από έγγραφο αίτηµα προς τον Πρόεδρο
τριών (3) τουλάχιστον µελών του. Στο αίτηµα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέµα. Ο Πρόεδρος διευθύνει
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται, εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκπρόσωπος της νοµικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και εκπρόσωπος της
αρµόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ, κατά την παρουσίαση
εισηγήσεων αρµοδιότητάς της. Μπορεί επίσης να προσκληθεί εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Ε.Ο.ΑΝ., όταν συζητούνται εργασιακά θέµατα. Στις συνεδριάσεις
καλούνται και παρίστανται, εφόσον το επιθυµούν, τα αναπληρωµατικά µέλη του Δ.Σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Μπορεί, επίσης, να καλούνται και οι εκπρόσωποι των εγκεκριµένων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, όταν συζητούνται θέµατα
που τους αφορούν.
Άρθρο 24Γ
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Δ.Σ. χαράζει την πολιτική του Ε.Ο.ΑΝ. και καθορίζει τα µέσα εφαρµογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: αα) τα προγράµµατα πρόληψης και εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 15, ββ) την υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον
ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 16, γγ) τον επιµερισµό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύµφωνα µε
το άρθρο 7, δδ) παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10, εε) την έκδοση
κανονισµών σχετικά µε τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων
των εγκρίσεων των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, στστ) την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, ζζ) τη σήµανση των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 11, ηη) τον καθορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική
διαχείριση άλλων προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 17,
θθ) ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 17, ιι) την απαγόρευση ή τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων υλικών,
την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριµένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιµοποίηση ή εγγυοδοσία, ιαια) τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων
για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων του
παρόντος, ιβιβ) προγράµµατα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειµένου να γίνει σχετική χρηµατοδότηση από το Δηµόσιο ή διεθνείς οργανισµούς και ιγιγ) την τροποποίηση των άρθρων 24Ι έως και
24Κ.
β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις ε-
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γκρίσεις των ατοµικών ή συλλογικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4Α και 4Β.
γ) Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ειδικού αποθεµατικού κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α στους φορείς ΣΣΕΔ, θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ποσού της υπέρβασης.
δ) Αποφασίζει για τη µεταβίβαση στον Ε.Ο.ΑΝ. της έκτακτης εισφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 16 του
άρθρου 4Α.
ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηµα των οικονοµικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και υποβάλλει
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις σχετικές µε θέµατα πολιτικής αναφορικά µε την
πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20A.
η) Εντέλλεται, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου,
τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
θ) Γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε θέµα παραπέµπεται σε
αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.
ι) Υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 2939/2001.
ια) Αναθέτει µελέτες και χρηµατοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
ιβ) Συνάπτει συµφωνίες µε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων
προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.ΑΝ..
ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών και µισθώσεων, τη σύναψη συµβάσεων και την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις και τον οργανισµό του Ε.Ο.ΑΝ..
ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και
τον απολογισµό του Ε.Ο.ΑΝ..
ιε) Ορίζει τους προϊσταµένους Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων.
ιστ) Αποφασίζει για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό
θέµα του προσωπικού του Οργανισµού και επιλαµβάνεται για κάθε σχετικό θέµα.
ιζ) Αποφασίζει για θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό
από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.ΑΝ. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόµο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του
Ε.Ο.ΑΝ. ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά µέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο του Ε.Ο.ΑΝ..
4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραµµατέα του υπάλληλο του Οργανισµού µε τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 24Δ
Αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου
1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο
Διευθύνων Σύµβουλος. Έχει το δικαίωµα να αποφασίζει
για κάθε ζήτηµα το οποίο, κατά τον παρόντα ή σύµφωνα
µε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, δεν έχει υπαχθεί στην αρµοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο
από τον αρχαιότερο διευθυντή.
2. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύµβουλος: α) προΐσταται
των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαµβάνει κάθε αναγκαίο
µέτρο για την οµαλή λειτουργία τους, β) εισηγείται στο
Δ.Σ. τον ορισµό των προϊσταµένων Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση
των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία ύστερα από συνεργασία µε τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων, γ) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας
και µετακίνησης του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, δ) είναι
πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού και µπορεί
να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του
προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός (1) µισθού, ενώ για
την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο
Δ.Σ., ε) έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων
του Δ.Σ., καθώς και του εγκεκριµένου από το Δ.Σ. επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισµού, δίνοντας έµφαση
στην εκτέλεση των προγραµµάτων και στην επίτευξη
των στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνουν το τρίµηνο, υποβάλλει αναφορά
στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την πορεία των προγραµµατισµένων δράσεων και τα αποτελέσµατα των ενεργειών
που έχουν υλοποιηθεί, στ) είναι αρµόδιος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.ΑΝ., ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέµατα αρµοδιότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ.
αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνει ότι απαιτείται, η)
µπορεί να παραπέµπει στο Δ.Σ. θέµατα αρµοδιότητάς
του για λήψη απόφασης, θ) µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει στους διευθυντές του Οργανισµού να ασκούν
παράλληλα µε αυτόν ορισµένες από τις αρµοδιότητές
του, ι) αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών και µισθώσεων, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συµβάσεων
για προµήθεια αγαθών και για µισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας
του, µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών µέχρι
του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριµένο από το Δ.Σ. προϋπολογισµό, ια) αποφασίζει για
την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγµατοποίησής του, ιβ) εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων,
ιγ) ζητά τη συνδροµή των ελεγκτικών οργάνων άλλων
φορέων του Δηµοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύµφωνα µε τον παρόντα στο πλαίσιο των κοινών αρµοδιοτήτων τους µε τον Ε.Ο.ΑΝ., ιδ) ύστερα από καταγγελία
εκ µέρους οικονοµικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, µετά τη διενέργεια ελέγχου, καλεί τους
παραβάτες να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 24Ε
Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ.
1. Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. είναι οι Ετήσιες Εισφορές ΣΕΔ
υπέρ Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής: α) Τα
ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, που δεν προβλέπουν χρηµατικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως
ποσό ίσο µε 4.000 ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής τους και έως το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ. β) Τα ΣΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχουν
την υποχρέωση καταβολής χρηµατικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο µε το 2% αυτών
των ετήσιων χρηµατικών εισφορών, όπως αυτές τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ετήσιας
διαχειριστικής περιόδου.
2. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν τα ΣΕΔ στον
Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους: α) ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, β) τα πρόστιµα από διοικητικές κυρώσεις, γ) έσοδα που µπορεί να προκύψουν
από την επιβολή οικονοµικών µέτρων σχετικών µε την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης, δ) ενωσιακοί πόροι
που διατίθενται για την εκπόνηση προγραµµάτων µελετών και ερευνών σχετικά µε θέµατα που ανάγονται
στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ., ε) πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις
ελληνικών και ξένων οργανισµών και από δωρεές ή κληρονοµιές, στ) ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς,
διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,
ζ) οι εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ..
Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη µερική ή ολική χρηµατοδότηση
µελετών, προγραµµάτων, έργων ή δραστηριοτήτων
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων για
την επίτευξη των στόχων του παρόντος.
Άρθρο 24ΣΤ
Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση
και εντολή πληρωµής εξόδων
Για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.ΑΝ. που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ
απαιτείται έγκριση του Δ.Σ.. Δεν απαιτείται έγκριση για
δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα προγράµµατα προµηθειών, καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού και µισθώµατα.
Άρθρο 24Ζ
Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Συνιστάται επιτροπή µη αµειβόµενη για τη διαβούλευση επί θεµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µε τους
κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελµατικούς φορείς
που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο, β) ένα µέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτή προέδρου, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) τον προϊστάµενο του
Τµήµατος Διαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., στ) δύο εκ-

προσώπους συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία, ζ) έναν εκπρόσωπο των
επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η) έναν εκπρόσωπο
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, θ) έναν
εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, ι) έναν εκπρόσωπο
της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, ια) δύο εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων, ιβ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων, ιγ) δύο εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας, ιδ) έναν εκπρόσωπο
των εργαζοµένων στον κλάδο της ανακύκλωσης και της
διαχείρισης των αποβλήτων, ιε) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. στον κλάδο της καθαριότητας.
Αν δεν υφίσταται επαγγελµατική ένωση ή δευτεροβάθµια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν
τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού εκπροσώπου, οι φορείς συµµετέχουν εκ περιτροπής κατ’ έτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.
2. Όταν συζητείται θέµα που αφορά συγκεκριµένο
ρεύµα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των
ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύµα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να ζητά τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.,
για θέµατα που αφορούν τη ρύθµιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσµατα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.
4. Τα µέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους
φορείς που εκπροσωπούν και η Επιτροπή συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα µέλη της
επιτροπής. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) µήνες µε µέριµνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει
ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των µελών.
Άρθρο 24Η
Ειδικές οικονοµικές διατάξεις
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου.
2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα του ν. 4308/2014.
3. Η ταµειακή διαχείριση του Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται µέσω τήρησης έντοκων τραπεζικών λογαριασµών.
Άρθρο 24Θ
Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισµών
Για την έγκριση σύναψης συµβάσεων προµηθειών και
υπηρεσιών, έργων και µελετών του Ε.Ο.ΑΝ., µπορεί να
συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο από το αρµόδιο
για τη διοικητική υποστήριξη τµήµα, το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τη σκοπιµότητα και το γενικό αντικείµενο, το χαρακτηρισµό της δηµοπρατούµενης προµήθειας,
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α., την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την
προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης.
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Άρθρο 24Ι
Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ.
1. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συνιστώνται τέσσερις (4) Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Οικονοµικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Πληροφορικής, β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, γ) Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας, δ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
2. Συνιστώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. Νοµική Υπηρεσία, Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 24ΙΑ
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Οικονοµικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Πληροφορικής
1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό,
την εφαρµογή και την υποστήριξη των οικονοµικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται
για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της:
α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισµού,
τον οποίο εισηγείται για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) µεριµνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων
στοιχείων για τον προϋπολογισµό του φορέα στο εποπτεύον Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και στο Υπουργείο Οικονοµικών,
γ) µεριµνά για την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων ορίων Ε.Ο.ΑΝ. του προϋπολογισµού
και του Μ.Π.Δ.Σ., για τη µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων
οφειλών, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων από
τον Ε.Ο.ΑΝ., ώστε να διενεργούνται δαπάνες µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό,
δ) υπογράφει αρµοδίως τις βεβαιώσεις επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
ε) υποβάλλει αρµοδίως τις εκθέσεις προς την αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145),
στ) υποβάλλει αρµοδίως τις εκθέσεις επί διαφωνιών
µε τον διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και την υποβολή της
µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού
και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων
µε σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1
του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζ) υποβάλλει αρµοδίως τις εκθέσεις προς την αρµόδια
Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από
τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) παρέχει υποστήριξη για την ορθολογική αξιοποίηση
των πόρων του Ε.Ο.ΑΝ. βάσει των γενικών αρχών και
κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του
ν. 4270/2014 µε εισήγησή του στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) διενεργεί τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις,
η) εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του
Οργανισµού,

ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λογιστική και ταµειακή διαχείριση,
ια) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού,
ιβ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό και την εκτέλεση
των αναγκαίων προµηθειών,
ιγ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των
Υπηρεσιακών Μονάδων,
ιδ) έχει την ευθύνη της διοικητικής µέριµνας,
ιε) έχει την ευθύνη του προσδιορισµού, του σχεδιασµού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισµού σε
πληροφοριακά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων και διαδικτυακές εφαρµογές,
ιστ) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισµού,
ιζ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ..
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε πέντε τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισµού, β) Τµήµα Εσόδων και Πληρωµών, γ) Τµήµα
Προµηθειών, δ) Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών και
ε) Τµήµα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονοµικού ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.).
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισµού υπάγονται:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων,
β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η σύνταξη βεβαίωσης επί των σχεδίων
των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου
κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης
της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και των
διατάξεων του π.δ. 80/2016,
δ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής των δαπανών (εκτός αυτών
που διαβιβάζονται από το Τµήµα Προµηθειών), ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και η εκκαθάριση όλων των δαπανών µε βάση
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά,
ε) η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την πληρωµή
των δαπανών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια
πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών
από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και η υποβολή της µετά του σχετικού
φακέλου στο Γ.Λ.Κ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 4270/2014,
ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία
προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) η εισήγηση για τον καταλογισµό δηµοσίων υπολόγων και αχρεωστήτως λαβόντων,
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θ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα
και κοινοποίηση στη Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων,
ι) η έκδοση ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων
σε δευτερεύοντες διατάκτες,
ια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισµών,
εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών
του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Ε.Ο.ΑΝ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισµό του,
ιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις,
κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του
Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η τήρηση µισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιδ) η παροχή οικονοµικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ιε) η παρακολούθηση της εργατικής, ασφαλιστικής και
φορολογικής νοµοθεσίας,
ιστ) η συνεργασία µε τα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις
του Ε.Ο.ΑΝ. για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού του οργανισµού.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εσόδων και Πληρωµών υπάγονται:
α) η παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και
πίστωσης λογαριασµού προς τις Τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων,
β) η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές
βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γ) η ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων,
δ) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων, η έκδοση των νόµιµων παραστατικών και η αποστολή τους στους δικαιούχους,
στ) η ενηµέρωση της Διεύθυνσης Οικονοµικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής για διαφορές ή αποκλίσεις µεταξύ των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων και των εισπρακτέων και η σύνταξη εισήγησης για τη διενέργεια ελέγχων,
ζ) η σύνταξη εισήγησης για την καλύτερη εκµετάλλευση των ιδίων πόρων του Ε.Ο.ΑΝ..
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών υπάγονται:
α) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτηµάτων αναγκών προµηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. και η
κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης
φύσεως υλικών, εξοπλισµού και εφοδίων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση
κάθε είδους εξοπλισµού (ηλεκτρονικού, µηχανολογικού
και εξοπλισµού πληροφορικής),
β) ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των τακτικών
και έκτακτων προµηθειών και η άµεση και έγκαιρη παροχή
στοιχείων στη Διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου
τακτικού προϋπολογισµού,
γ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συµβάσεων προµήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υ-

πηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τις
κατά περίπτωση αρµόδιες οργανικές µονάδες του
Ε.Ο.ΑΝ. και σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτηµα των αρµόδιων υπηρεσιών,
δ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των
νόµιµων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών, µετά
την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και η διαβίβαση τους
στο τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισµού για εκκαθάριση και πληρωµή,
ε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου µε
τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συµβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση συµβάσεων
που διενεργεί η Διεύθυνση,
στ) η συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα για την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων,
ζ) η µέριµνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών για την τήρηση σχετικού αρχείου καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του
Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η παρακολούθηση και ενηµέρωση για τις αναλώσεις
και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεµάτων του
Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισµός διαχειριστών αναλωσίµου και µη
υλικού,
θ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των
νόµιµων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Ε.Ο.ΑΝ., συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύµατος, του φυσικού αερίου,
των µισθωµάτων, των τηλεπικοινωνιακών τελών, των
κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, των ταχυδροµικών τελών, της κίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, και η διαβίβασή τους στο τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωµή,
ι) η µέριµνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την
καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του Ε.Ο.ΑΝ., υπηρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία
του ιατρείου,
ια) η εισήγηση για τον ορισµό υπευθύνων για θέµατα
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,
ιβ) η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στους
χώρους λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του
Ε.Ο.ΑΝ., παρακολούθησης των σχετικών συµβάσεων και
λύσης της µίσθωσης και οι διαδικασίες µετεγκατάστασης.
6. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:
α) η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την υγεία
και ασφάλεια στην εργασία και της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισµού σε ό,τι αφορά θέµατα
µισθοδοσίας και προµηθειών,
β) η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε θέµατα προσλήψεων, αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταφορών,
απολύσεων συνταξιοδότησης και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού,
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γ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιµόρφωσης του προσωπικού του Οργανισµού, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως
διαµορφώνονται και καταγράφονται από τις αρµόδιες διευθύνσεις και τµήµατα και σε συνεργασία µε αυτές,
δ) η διεκπεραίωση θεµάτων διοικητικής µέριµνας, τα οποία περιλαµβάνουν θέµατα υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των
χώρων,
ε) η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων του Οργανισµού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της
αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των
εξερχόµενων εγγράφων,
στ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης µε τα
στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναµικού του
Ε.Ο.ΑΝ. και η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν µε βάση τις αρµοδιότητες και τα τηρούµενα αρχεία του Τµήµατος,
ζ) ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
του Ε.Ο.ΑΝ.,
ι) ο χειρισµός θεµάτων για την πρακτική άσκηση στον
Ε.Ο.ΑΝ. σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,
ια) η µέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων
των θέσεων εργασίας, οργάνωσης των υπηρεσιών και η
επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών
του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) η εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων
µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η συγκρότηση των προβλεπόµενων συλλογικών οργάνων, οµάδων εργασίας και επιτροπών του Ε.Ο.ΑΝ. και
ο ορισµός εκπροσώπων του Ε.Ο.ΑΝ. σε συλλογικά όργανα, οµάδες εργασίας και επιτροπές Υπουργείων και άλλων φορέων,
ιδ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή,
ιε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και ο χειρισµός
κάθε συναφούς θέµατος σχετικά µε τις παρουσίες των
υπαλλήλων καθώς και η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων µετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας των υπαλλήλων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
7. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:
α) ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων και των βάσεων δεδοµένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισµού, όπως αυτές προσδιορίζονται από
τις λοιπές διευθύνσεις και τµήµατα,
β) ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθµιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών του
Οργανισµού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασµοί κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Ο.ΑΝ., σε συνεργασία µε τις

κατά περίπτωση αρµόδιες διευθύνσεις και τµήµατα,
γ) η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του
Ε.Ο.ΑΝ., όπως internet και e-mail, καθώς και του δικτύου
πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισµού,
δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συµβουλών, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών
πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του
Ε.Ο.AN.,
ε) η διασφάλιση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισµού,
στ) η µέριµνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση
και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
ζ) η µέριµνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κινητή)
και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς
και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραµµών,
κ.λπ..
Άρθρο 24ΙΒ
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Εναλλακτικής Διαχείρισης
1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τη λήψη
των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για
την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του παρόντος,
β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης
των ποσοτικών στόχων που τίθενται από τον παρόντα,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
δ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ,
ε) έχει την ευθύνη:
αα) της σύνταξης των κανονισµών σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής
και ανάκλησης της έγκρισης των ΣΕΔ, τους οποίους εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ββ) της σύνταξης των οδηγών της ετήσιας έκθεσης
που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς
και τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού όπου απαιτείται, σχετικά µε τον
απολογισµό των δράσεων του προηγούµενου έτους και
τον προγραµµατισµό του αµέσως επόµενου έτους, τους
οποίους εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
γγ) της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης
των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ, καθώς και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθµού, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
δδ) της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(ΕΜΠΑ),
εε) της τήρησης άλλων βάσεων δεδοµένων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως του µητρώου χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
στστ) της παρακολούθησης της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄
βαθµού και των ΦοΔΣΑ αλλά και των λιµένων και λιµενικών ταµείων στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,
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ζζ) της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων
Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται µε
φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ηη) της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής
τους προς τις εποπτεύουσες αρχές,
στ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο:
αα) για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών
τελών,
ββ) για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους,
γγ) σχετικά µε τη σήµανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
β) Τµήµα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων,
γ) Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται:
α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιµασία
του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης,
τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης,
β) η εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, στην οποία
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η παρακολούθηση της
τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και
των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και
γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα ΣΕΔ
ή ζητούνται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) η προετοιµασία της εισήγησης για τροποποίηση των
επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριµένων ΣΕΔ, µε
πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ., λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως η υποχρέωση µείωσης του ειδικού αποθεµατικού, η µη επίτευξη των στόχων και άλλα θέµατα που
προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των ΣΕΔ,
δ) η σύνταξη των κανονισµών σχετικά µε τη διαδικασία
έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης,
ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ σχετικά µε
τον απολογισµό των δράσεων του προηγούµενου έτους
και τον προγραµµατισµό του αµέσως επόµενου έτους,
στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,
ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή της
εναλλακτικής διαχείρισης,
η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των ΣΕΔ,
θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους
ποσοτικούς στόχους,
ι) η εισήγηση για τον καθορισµό ειδικότερων όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ια) η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για την αποτελεσµατικότερη
υλοποίηση των στόχων του παρόντος,
ιβ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
νοµοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα

του τµήµατος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των
αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται:
α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγµένων στην εναλλακτική διαχείριση,
β) η ευθύνη για θέµατα που αφορούν τη σήµανση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδοµένων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως µητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
δ) η παρακολούθηση της επίδοσης των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται µε φορείς
ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ µέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ε) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
νοµοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα
του τµήµατος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη
των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:
α) η παρακολούθηση της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθµού
και των ΦοΔΣΑ στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, αξιοποιώντας
και την πληροφορία που εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης, η παρακολούθηση της απόδοσης πράσινων σηµείων, η καταγραφή και παρακολούθηση της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση,
β) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού ή τους ΦοΔΣΑ, σχετικά µε τον απολογισµό των δράσεων του προηγούµενου
έτους και τον προγραµµατισµό του αµέσως επόµενου έτους,
γ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των ετήσιων
απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄
βαθµού ή οι ΦοΔΣΑ,
δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού ή οι ΦοΔΣΑ για τα απόβλητα συσκευασίας
σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 2939/2001,
ε) η εισήγηση της προσφορότερης δυνατής συµβιβαστικής λύσης αν διαπιστώνεται ασυµφωνία µεταξύ των
ΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθµού ή των ΦοΔΣΑ ή των φορέων
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3 του
ν. 4430/2016, αναφορικά µε τους όρους σύναψης της
σύµβασης συνεργασίας,
στ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
νοµοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα
του τµήµατος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη
των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
Άρθρο 24ΙΓ
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραµµατισµό ερευνητικών δράσεων και µελετών του Οργανισµού,
β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του
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οργανισµού σε ερευνητικές δράσεις, καθώς και για το
συντονισµό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο σχέδιο προγραµµάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών κοινών
υπουργικών αποφάσεων σε εφαρµογή των άρθρων 5 και
15,
δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
της παρακολούθησης της εφαρµογής των ενεργειών
πρόληψης σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης
της επίδοσης των δράσεων πρόληψης τους οποίους εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Ο.ΑΝ.,
στ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων επικοινωνίας, δηµοσιότητας
και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.,
ζ) έχει την ευθύνη της δηµιουργίας συστηµάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενηµερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για
την προβολή της δραστηριότητας του οργανισµού στους
εµπλεκόµενους φορείς και το κοινό,
η) έχει την ευθύνη του περιεχοµένου του δικτυακού
τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των
δελτίων τύπου του E.O.AN..
2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Έρευνας και Πρόληψης.
β) Τµήµα Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται:
α) η καταγραφή των αναγκών του Οργανισµού για µελέτες και ερευνητικά προγράµµατα, σε συνεργασία µε
τα λοιπά τµήµατα του Οργανισµού,
β) η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και η
ένταξη του οργανισµού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε το αντικείµενο του Οργανισµού,
γ) ο συντονισµός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών,
δ) η παρακολούθηση της εφαρµογής των ενεργειών
πρόληψης για την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισµός της χρήσης ορισµένων υλικών,
η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριµένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιµοποίησης ή
εγγυοδοσίας,
ε) η παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων,
στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των
δράσεων πρόληψης,
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
νοµοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα
του τµήµατος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των
αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Επικοινωνίας και
Δηµοσίων Σχέσεων υπάγονται:
α) η προετοιµασία του ετήσιου προγράµµατος των
δράσεων επικοινωνίας, δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία µε τα άλλα τµήµατα
του Οργανισµού,

β) η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για
την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του
Οργανισµού,
γ) ο συντονισµός και η οργάνωση συνεδρίων, ενηµερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραµµάτων ευαισθητοποίησης των εµπλεκόµενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία µε την καθ’ ύλη αρµόδια διεύθυνση ή
το αρµόδιο τµήµα,
δ) η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου,
ε) η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και
της εξυπηρέτησης των πολιτών µε τις υπηρεσίες του Οργανισµού,
στ) η µέριµνα για την ορθή χρήση του σήµατος και των
συµβόλων του Οργανισµού,
ζ) η µέριµνα για την καθηµερινή αποδελτίωση του Τύπου σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον Οργανισµό.
Άρθρο 24ΙΔ
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στον Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ προς έγκριση το ετήσιο πρόγραµµα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων,
β) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο για κάθε έκτακτο ή επείγοντα έλεγχο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του έτους,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τα κριτήρια
και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,
δ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
ε) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίµησης των αποτελεσµάτων τους,
στ) εισηγείται στον Πρόεδρο την επιβολή κυρώσεων,
όπου απαιτείται,
ζ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο τις µεθοδολογίες υπολογισµού προστίµων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών µε βάση τα κριτήρια
που ορίζονται από τη νοµοθεσία,
η) προετοιµάζει αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο σχετικά µε την επίδοση και τα αποτελέσµατα των
ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση
ή και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.
2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
β) Τµήµα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) η προετοιµασία του ετήσιου προγράµµατος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και ο προγραµµατισµός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία µε τα τµήµατα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και µε το Τµήµα Έρευνας και Πρόληψης για τα
επιµέρους θέµατα που αφορούν κάθε συνεργαζόµενο
τµήµα,
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β) η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία µε τα τµήµατα της Διεύθυνσης
Εναλλακτικής Διαχείρισης και µε το Τµήµα Έρευνας και
Πρόληψης, για τα επιµέρους θέµατα που αφορούν κάθε
συνεργαζόµενο τµήµα,
γ) η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της σύνταξης έκθεσης ελέγχου των αποτελεσµάτων,
δ) η προετοιµασία της µεθοδολογίας υπολογισµού
προστίµων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και
παραβατών,
ε) η εισήγηση στο Δ.Σ. της έκθεσης ελέγχου και η εισήγηση της επιβολής κυρώσεων.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών µετακίνησης των επιθεωρητών/ελεγκτών και
των συναφών µε αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης,
β) η παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεων
επιβολής κυρώσεων,
γ) η τήρηση αρχείου διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων,
δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και
νοµοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα
του τµήµατος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη
των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
Άρθρο 24ΙΕ
Νοµική Υπηρεσία
1. Στην αρµοδιότητα της Νοµικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:
α) η µέριµνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του
Οργανισµού µε τρίτους και τους εργαζόµενους στον
Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και ο δικαστικός χειρισµός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συµφερόντων
του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) η υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. σχετικά µε την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης,
γ) η γνωµοδότηση και παροχή νοµικών συµβουλών για
κάθε θέµα που κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο
Διευθύνων Σύµβουλος. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ., οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν
στοιχεία,
δ) η ευθύνη για την ενηµέρωση των υπηρεσιών σχετικά µε νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν ή και ενδιαφέρουν τον Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) η ευθύνη για την τήρηση και ενηµέρωση αρχείου
των δικαστικών υποθέσεων και γνωµοδοτήσεων και τη
φύλαξή τους,
στ) η επιµέλεια των συµβάσεων που συνάπτει ο
Ε.Ο.ΑΝ. µε τρίτα µέρη,
ζ) η συµβολή στη νοµοτεχνική επεξεργασία των προτεινόµενων από τον Ε.Ο.ΑΝ. νοµοθετικών και διοικητικών ρυθµίσεων.
2. Στη Νοµική Υπηρεσία παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισµού.
Άρθρο 24ΙΣΤ
Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας
Στις αρµοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται:

α) η εφαρµογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η µελέτη και εισήγηση µέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων για συστήµατα
διαχείρισης,
β) η µελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών
διατυπώσεων,
γ) η εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων
µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισµού,
δ) η σύνταξη και περιγραφή των θέσεων εργασίας και
των καθηκόντων του προσωπικού σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες Διευθύνσεις και Τµήµατα, καθώς και η εισήγηση προς έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
Άρθρο 24ΙΖ
Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συµβουλίου
Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του, καθώς και για τη
γραµµατειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ.. Η υποστήριξη περιλαµβάνει:
α) την προετοιµασία των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία µε τις κάθε φορά αρµόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) τη σύνταξη και την κοινοποίηση της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα µέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) την πρόσκληση των µελών για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις,
δ) την τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,
ε) την επιµέλεια σύνταξης των πρακτικών, καθώς και
τη µέριµνα για την υπογραφή και τη δηµοσίευσή τους,
στ) την έκδοση των επίσηµων αντιγράφων των πρακτικών ή αποσπασµάτων τους,
ζ) τη διαβίβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.
στις εµπλεκόµενες Υπηρεσιακές Μονάδες,
η) την τήρηση των βιβλίων αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων,
ι) την τήρηση του αρχείου των εισηγήσεων, των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ια) τη διοικητική υποστήριξη των µελών του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) τη µέριµνα για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.
Άρθρο 24ΙΗ
Προσόντα διορισµού
Τα προσόντα διορισµού του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισµού, καθορίζονται σύµφωνα µε το π.δ.
50/2001 (Α΄ 39), για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων
του δηµόσιου τοµέα. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισµού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
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Άρθρο 24ΙΘ
Οργανικές θέσεις
1. Συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού
προσωπικού του Οργανισµού, το οποίο θα απασχολείται
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
και κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:
Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Μηχανικών
Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών
Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών
Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής
Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συµπεριλαµβάνεται η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου,
δύο (2) θέσεις Νοµικών Συµβούλων και µία (1) θέση Δικηγόρου.
2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο
αριθµός των υπαλλήλων που επιλέγονται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παραγράφου 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού, ύστερα από πρόταση
του Διευθύνοντος Συµβούλου, κατανέµονται οι θέσεις
στις διευθύνσεις και τα τµήµατα του Οργανισµού.
Άρθρο 24Κ
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Τµηµάτων

2. Ο Κανονισµός Προσωπικού ρυθµίζει τα σχετικά µε
την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτών σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράµµατα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων κάθε τµήµατος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων
του Ε.Ο.ΑΝ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Άρθρο 24ΚΓ
1. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτονται
µε προσλήψεις υπαλλήλων µέσω διαγωνισµού που διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄28), είτε µέσω του ενιαίου συστήµατος κινητικότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
2. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176). Στο προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλονται δαπάνες µετακίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται
στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις
προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ..»
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Στις θέσεις Προισταµένων Διευθύνσεων και Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Οικονοµικών,
Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ µε ειδικότητες Διοικητικού Οικονοµικού. Στη θέση προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
2. Στις θέσεις Προισταµένων Διεύθυνσης και Προϊστάµενων των Τµηµάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισµού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του
Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες
ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να τροποποιούνται τα άρθρα 24ΣΤ έως 24ΚΒ του ν. 2939/2001 σχετικά
µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ., την οργανωτική διάρθρωση κατά τοµέα δράσης του Ε.Ο.ΑΝ., την κατάσταση του προσωπικού, την οικονοµική διαχείριση, τις προµήθειες, τα θέµατα διοικητικής µέριµνας, τα θέµατα οργάνωσης των υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους, τον αριθµό των οργανικών θέσεων του προσωπικού και την κατανοµή του
σε ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Άρθρο 24ΚΑ

Άρθρο 22

Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του
Ε.Ο.ΑΝ. πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον οικονοµικό
κανονισµό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Οικονοµικός Κανονισµός ρυθµίζει τα σχετικά µε την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισµού, την αντιµετώπιση
τυχών έκτακτων δαπανών, τον τρόπο και το περιεχόµενο
της εισήγησης για την εκτέλεση δαπανών εκ µέρους
του, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης και
πληρωµής των δαπανών.

Η παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 24ΚΒ
1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. µεριµνά για την κατάρτιση Κανονισµού Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Άρθρο 130
1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά
την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος
Α΄. Ειδικά: α) στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, περιλαµβάνονται, επιπλέον του όρου
του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του
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ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και
ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και
β) στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την
υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούµενου
εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύµβασης.»
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος τα ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ υποχρεούνται να υποβάλουν αναθεωρηµένο επιχειρησιακό σχέδιο προκειµένου
να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις του παρόντος. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου.
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 4Α, λήγει η ισχύς των αδειών συλλογής και µεταφοράς που διαθέτει φορέας ΣΣΕΔ, ενώ λοιπές διοικητικές άδειες για την εκτέλεση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης λήγουν ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι φορείς ΣΣΕΔ που εµπίπτουν στην παρ. 14
του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, υποβάλλουν στον
Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο µείωσης του ειδικού αποθεµατικού µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, το οποίο
περιλαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αξιοποίηση του
ειδικού αποθεµατικού για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εµπίπτουν στους
σκοπούς λειτουργίας τους, µε την ανάπτυξη έργων και
υποδοµών κυρίως για τους δήµους όπου απαιτείται. Το
επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του
Ε.Ο.ΑΝ..
4. Οι φορείς ΣΣΕΔ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι µέτοχοι ή µεριδιούχοι των
φορέων αυτών οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του ν. 2939/
2001, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Τα καταστατικά των φορέων ΣΣΕΔ που λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρµόζονται
στις διατάξεις των παρόντος µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, επιβάλλεται µε απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιµο 1.000 ευρώ για κάθε ηµέ-

ρα καθυστέρησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής,
σε βάρος του φορέα ΣΣΕΔ. Για διοικητικές παραβάσεις
που προβλέπονται στο ν. 2939/2001 και τελέσθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι σχετικές
κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ..
6. Η υποχρέωση των παραγωγών πλαστικών σακουλών µεταφοράς να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε σήµανση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6Α, αρχίζει να εφαρµόζεται µετά
την εξάντληση των αποθεµάτων και πάντως όχι πέραν από τις 10.6.2018.
7. Προκειµένου για την πρώτη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να προσλαµβάνει
προσωπικό µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη
από τον Ε.Ο.ΑΝ. µετά από έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί το ΑΣΕΠ και περιλαµβάνει τον αριθµό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί καθώς και σύντοµη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της
προκήρυξης, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της επιτροπής της 33/27.12.2006 (Α΄ 280) Π.Υ.Σ.. Η προκήρυξη
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και του
ΑΣΕΠ, καθώς και σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά)
β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ε), καθώς και κάθε θέµα
σχετικό µε τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον
Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειοµένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγοµένων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ
τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νοµιµότητας. Εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση, οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ
κατά των προσωρινών πινάκων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον
έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγ»
χο των πινάκων µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενηµερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ., προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό
πίνακα προσληπτέων.
8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4Β και το άρθρο 22
του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλες τις δηµόσιες
συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων αυτών, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 120 του
ν. 4412/2016, λαµβάνει χώρα µετά την 1η.1.2018.
9. Οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών µεταφοράς υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 4Β του
ν. 2939/2001 από 1.1.2018.
Άρθρο 24
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται η
παρ. 5 του άρθρου 6 και οι παράγραφοι 4 έως 9, 11, 12
του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), τα άρθρα 1 έως 9 του π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) και το π.δ. 170/2008
(Α΄ 228).
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Άρθρο 25
Παράρτηµα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
ν. 2939/2001 το Παράρτηµα. Το Παράρτηµα µπορεί να
τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 26
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη
υψηλής παραγωγικότητας µε αξιοποίηση βιοµάζας,
βιοαερίου ή βιορρευστών
Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του
άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200):
α) σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, βιοαέριο ή
βιορρευστά, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από
αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30)
χιλιοµέτρων,
β) σε αγροτεµάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένες
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), η εγκατάσταση σταθµών για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο
εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος έως και 500 kW, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι: αα) οι απαιτούµενες
ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή
κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων και ββ) οι σταθµοί ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) και
είναι εγκατεστηµένοι εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις
τους, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3874/2010.
Η τήρηση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και
β΄ εξετάζεται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθµών. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει
να συντρέχουν και για αιτήµατα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 27
Στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στο Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας Αντώνης
Τρίτσης» µεταβιβάζονται οι πάσης φύσεως οφειλές µισθών, εισφορών, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προσαυξήσεων, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό, του οποίου οι εργασιακές σχέσεις µεταβιβάστηκαν σε αυτό,

σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Η
ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
9.8.2016.»
Άρθρο 28
1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), µετά τη φράση «προγράµµατος ενηµερωτικού» προστίθεται η φράση «γενικού περιεχοµένου», µετά τη φράση «ή µη ενηµερωτικού» προστίθεται
η λέξη «περιεχοµένου» και διαγράφεται η παρατιθέµενη
εν συνεχεία φράση «είδος περιεχοµένου σε περίπτωση
ενηµερωτικού προγράµµατος (γενικού ή θεµατικού περιεχοµένου),».
β) Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 µετά τη
φράση «το είδος προγράµµατος (ενηµερωτικού» προστίθεται η φράση «γενικού περιεχοµένου», µετά τις λέξεις
«ή µη» προστίθεται η λέξη «ενηµερωτικού», µετά τη
φράση «σε περίπτωση που η υποβαλλόµενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου» διαγράφεται η φράση
«θεµατικού περιεχοµένου ή» και µετά τη φράση «µη ενηµερωτικού» προστίθεται η λέξη «περιεχοµένου».
γ) Μετά την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων περιεχοµένου, καθώς και οι όροι ανάκλησης των σχετικών αδειών
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι δε συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια.»
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «εταιρίες της ηµεδαπής ή»
αντικαθίσταται η φράση «της αλλοδαπής» από τη φράση
«κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ε.Ο.Χ. που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ελληνικού
κράτους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 109/2010 (ενσωµάτωση άρθρου 2 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ)».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «προγράµµατος γενικού
περιεχοµένου» αντικαθίσταται το σηµείο στίξης «,» µε
τη λέξη «και» και µετά το γράµµα «β)» διαγράφεται η
φράση «το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου
και γ)».
4.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στις ανώνυµες εταιρίες µετόχους των υποψηφίων, καθώς και στις ανώνυµες εταιρίες µετόχους αυτών, διαδοχικώς µέχρι φυσικού
προσώπου.»
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε τελικό βαθµό, οι µετοχές των µετόχων εταιριών
των υποψηφίων καταλήγουν υποχρεωτικώς σε φυσικά
πρόσωπα.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «κατά το δίκαιο» αντικαθίσταται η φράση «άλλου κράτους, εντός ή εκτός» από τη
φράση «κράτους-µέλους», µετά τη φράση «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προστίθεται η φράση «και του Ε.Ο.Χ.»
και µετά τη φράση «µέχρι φυσικού προσώπου» διαγράφεται η φράση «, µε σκοπό τον έλεγχο της συνδροµής
των λόγων αποκλεισµού από τη διαγωνιστική διαδικασία
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αδειοδότησης του παρόντος».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «δραστηριότητάς τους ή
για» αντικαθίστανται οι λέξεις «συγκεκριµένη δραστηριότητα» µε τη φράση «δραστηριότητα σχετικά µε
Μ.Μ.Ε.».
ε) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το ανωτέρω δίκαιο,
προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.»
στ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015 διαγράφεται.
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015, η φράση «Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη» αντικαθίσταται από τη φράση «Η υποψήφια», µετά τη φράση «στο Ε.Σ.Ρ.» η φράση «κατάσταση των µετόχων της» αντικαθίσταται από τη φράση «υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της στην οποία θα αναφέρονται οι πραγµατικοί µέτοχοι της εταιρίας διαδοχικώς µέχρι φυσικού προσώπου», µετά τη φράση «που κατέχουν» προστίθεται η φράση «ή ελέγχουν», µετά τη
φράση «δικαιωµάτων ψήφου» διαγράφεται η φράση
«της εταιρίας» και η φράση «ή των πραγµατικών δικαιούχων κατά την έννοια» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρµοζοµένων των διατάξεων».
η) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής,
τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4339/2015, όπως ισχύει, µετά τη φράση «που λειτουργούν στην ηµεδαπή,» διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδηµα στην ηµεδαπή,» και µετά τη φράση «του άρθρου 5 του ν. 3592/2007» προστίθεται η φράση «, τηρουµένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών».
6.α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «παρόχους περιεχοµένου»
διαγράφεται η φράση «ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου ή».
β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «ποσοστό τουλάχιστον» η
φράση «τριάντα τοις εκατό (30%)» αντικαθίσταται από
τη φράση «πενήντα τοις εκατό (50%)» και µετά τη φράση «αφορά σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος,» η φράση
«ισοµερώς κατανεµηµένο µεταξύ των νοµών της περιφέρειας» αντικαθίσταται από τη φράση «που αφορούν
το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων».
γ) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «αφορούν σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος» η φράση «ισοµερώς κατανεµηµένες µεταξύ των νοµών της περιφέρειας» αντικαθίσταται
από τη φράση «που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων».
δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, µετά τη

φράση «εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου» διαγράφεται
η φράση «ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου ή».
7.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015, µετά
τη φράση «προγράµµατος (ενηµερωτικού» διαγράφεται
το σηµείο στίξης «,», µετά τη λέξη «γενικού» διαγράφεται η φράση «ή θεµατικού» και µετά τη φράση «ή µη ενηµερωτικού» προστίθεται η λέξη «περιεχοµένου».
β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «γενικού περιεχοµένου» το
σηµείο στίξης «,» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4339/2015, όπως ισχύει, καταργείται.
δ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 4339/2015, όπως ισχύει, το αλφαβητικό στοιχείο «γ»
αντικαθίσταται από το αλφαβητικό στοιχείο «β».
8.α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4339/2015, µετά τη φράση «του προηγούµενου εδαφίου» προστίθεται η φράση «, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόµενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία».
β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει, µετά τη φράση
«ο επόµενος πλειοδότης» προστίθεται η φράση «, ενώ
καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόµενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στη
διαγωνιστική διαδικασία».
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση που ο αριθµός των προεπιλεγέντων συµµετεχόντων είναι ίσος ή µικρότερος του αριθµού των δηµοπρατούµενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεµατιστής για τη χορήγηση µίας άδειας στην ορισθείσα τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας. Τυχόν εναποµένουσες
άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το
Ε.Σ.Ρ. µε την ίδια τιµή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία
αδειών, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση της επόµενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχοµένου εκδηλωθεί έµπρακτο ενδιαφέρον
από έναν τουλάχιστον υποψήφιο µε την κατάθεση στο
Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική
επιστολή, ισόποση µε εκείνη που είχε οριστεί για τη συµµετοχή στην προηγούµενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναποµένουσες άδειες αποδεσµεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχοµένου. Η διαδικασία των προηγούµενων δύο
εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, λόγω µηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχοµένου, για οποιονδήποτε λόγο.»
δ) Μετά την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της
ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των
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χορηγηθεισών αδειών, µε την εξαίρεση της περίπτωσης
οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού.»
9.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015, µετά
τη φράση «ο Αριθµός Προγράµµατος (Logical Channel
Number - LCN)», προστίθεται η φράση «η απόδοση του
οποίου γίνεται µε τον τρόπο που προβλέπεται στην Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 4339/2015, µετά τη φράση «Επιτρέπεται η» η φράση
«δικτύωση παρόχων περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας µε όχι περισσότερους από δύο παρόχους» αντικαθίσταται από τη φράση «αναµετάδοση µέσω δικτύωσης
του προγράµµατος παρόχου περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας από έναν µόνο πάροχο» και µετά τη φράση «του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο» η λέξη «υποβάλουν» αντικαθίσταται από τη λέξη «υποβάλλεται».
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14
του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας δικτύωσης
πρόγραµµα, το οποίο ο πάροχος περιεχοµένου αναµεταδίδει µέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχοµένου
περιφερειακής εµβέλειας.»
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 4339/2015, η φράση «Οι πάροχοι περιεχοµένου που
δικτυώνονται µπορούν να µεταδίδουν το πρόγραµµα του
παρόχου ή των παρόχων µε τους οποίους τελούν» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο πάροχος περιεχοµένου που
δικτυώνεται µπορεί να µεταδίδει το πρόγραµµα του παρόχου µε τον οποίο τελεί».
10. Μετά το άρθρο 14 του ν. 4339/2015 προστίθεται
άρθρο 14Α ως εξής:

οδότηση για την εµβέλεια και τον τύπο προγράµµατος
που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, συνεχίζουν την
εκποµπή τους µέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους ως
αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου.
4. Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας
µεταβολή της φυσιογνωµίας προγράµµατος και της εµβέλειας εκποµπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, παρόχων περιεχοµένου.»
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015, µετά
τη φράση «Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ.» η φράση «δύναται να την επαναπροκηρύξει» αντικαθίσταται από τη φράση «την επαναπροκηρύσσει σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 13».

«Άρθρο 14Α
Λειτουργούντες πάροχοι περιεχοµένου

Στις περιπτώσεις που η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010
(Α΄182) έληξε στις 25 Σεπτεµβρίου 2017, οι προθεσµίες
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010
παρατείνονται µέχρι τις 11 Δεκεµβρίου 2017.

1. Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, πάροχοι περιεχοµένου που δεν θα συµµετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση
για την εµβέλεια και τον τύπο προγράµµατος που αφορά
η ενεστώσα λειτουργία τους µπορούν να συνεχίσουν να
εκπέµπουν έως τρεις (3) µήνες κατ’ ανώτατο όριο µετά
τη δηµοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας, τερµατίζεται η λειτουργία τους
µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρµογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρµόδιο πάροχο δικτύου.
2. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, πάροχοι περιεχοµένου που θα συµµετάσχουν ανεπιτυχώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για
την εµβέλεια και τον τύπο προγράµµατος που αφορά η
ενεστώσα λειτουργία τους, µπορούν να συνεχίσουν να
εκπέµπουν έως τρεις (3) µήνες κατ’ ανώτατο όριο από
την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεµατιστών. Μετά
την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, τερµατίζεται η
λειτουργία τους µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρµογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρµόδιο
πάροχο δικτύου.
3. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου πάροχοι περιεχοµένου που θα ανακηρυχθούν οριστικοί υπερθεµατιστές σε προκηρυχθείσα αδει-

Άρθρο 29
Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52
του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 52 του
ν. 4280/2014 (Α΄159) η φράση «µε την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, εκδίδεται και επί
εκτάσεων της κατηγορίας β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 998/1979» αντικαθίσταται από τη φράση «εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 998/1979, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979».
Άρθρο 30
Παράταση της προθεσµίας των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

Άρθρο 31
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 325/2000 (Α΄ 266)
αντικαθίστανται οι λέξεις «ορισµένου χρόνου διάρκειας
τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται» µε τις λέξεις
«αορίστου χρόνου».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.
325/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν. 1943/1991 (Α΄ 50), 8 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 5 θέσεις
ΠΕ Περιβάλλοντος και 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών.»

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Για τα Ατοµικά Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς του ενδιαφερόµενου φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει πέραν των στοιχείων
που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τα ακόλουθα κατ’ελάχιστο στοιχεία:

ββ) είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθετε στην αγορά για
την τελευταία τριετία,
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B. Για τα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφεροµένων φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει πέραν των στοιχείων
που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τα ακόλουθα κατ’ελάχιστον στοιχεία:

33

α)

β)
γ)

δ)
ε)

φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας, φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

προτίθεται να οργανώσει το σύστηµα».
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