ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση 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».
Α. Γενικό Μέρος
Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιείται το βασικό θεσμικό πλαίσιο
για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, όπως αυτό θεσπίστηκε με τις διατάξεις
του ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων – Ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (Α’ 179), ο
οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 94/62/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και εισήγαγε την εφαρμογή της αρχής
της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού».
Ο ν.2939/2001 χρήζει σήμερα προσαρμογής προκειμένου να είναι συμβατός αφενός
με το ενωσιακό δίκαιο και αφετέρου με τις νέες εθνικές πολιτικές επιλογές περί
διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτές προκύπτουν από το ΕΣΔΑ. Επίσης, έως
σήμερα δεν έχουμε επιτύχει τα επιθυμητά ποσοστά ανακύκλωσης, υπάρχει
σημαντικό ποσοστό εισφοροδιαφυγής, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός υπόχρεων
παραγωγών είτε δεν έχει ενταχθεί σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, είτε, ενώ
έχει ενταχθεί, δεν δηλώνει τις πραγματικές ποσότητες επί των οποίων υπολογίζεται η
εισφορά που πρέπει να καταβληθεί, με αποτέλεσμα οι εισφορές της κοινωνίας να μην
διοχετεύονται για το περιβάλλον και να υπάρχει παράλληλα σοβαρή ανισοτιμία στην
αγορά μεταξύ συνεπών και ασυνεπών παραγωγών.
Η άνω των δέκα ετών λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ),
τα οποία εγκρίθηκαν από την πολιτεία με σκοπό την οργάνωση της χωριστής
συλλογής και ανακύκλωσης, ανέδειξε σειρά δυσλειτουργιών και παρατηρήθηκε
συσσώρευση οικονομικών πόρων στα ΣΕΔ, οι οποίοι πρέπει να διατεθούν για την
«εναλλακτική διαχείριση».
Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται αποσαφηνίζεται ο οργανωτικός ρόλος των Φορέων
ΣΕΔ, που αποτελεί ουσιώδη επιλογή για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, όπως για παράδειγμα με
την καθιέρωση ασυμβιβάστων στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακύψουν τέτοιες
συγκρούσεις, με την υποχρέωση των φορέων ΣΕΔ να υιοθετούν Κανονισμό για την
ανάθεση συμβάσεων στα πρότυπα που θα εκδώσει ο Ε.Ο.ΑΝ., την υποχρέωση
δημοσιοποίησης στοιχείων και την εποπτεία των συστημάτων από τους υπόχρεους
και τίθενται τα εχέγγυα της διαφανούς λειτουργίας αυτών. Επίσης, υιοθετούνται
ρυθμίσεις για τη μείωση των μη παραγωγικών πόρων της ανακύκλωσης και τον
εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους και την διοχέτευση των πόρων που
εισπράττονται για την επίτευξη της βέλτιστης εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με
το σκοπό που πρέπει να επιτελεί η οργάνωση και λειτουργία των Φορέων ΣΕΔ.
Περαιτέρω, αποσαφηνίζεται η ευθύνη του διακινητή για την εφαρμογή της
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, η οποία αποτελεί επιπρόσθετο μέτρο για την
δίκαιη κατανομή της ευθύνης σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας για την επίτευξη
των στόχων, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της
εισφοροδιαφυγής και της δημιουργίας άνισων όρων στην αγορά.
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Ταυτόχρονα, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2015/720/ΕΕ, εισάγεται
πρόβλεψη για λήψη μέτρων μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ΕΣΔΑ, στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών
συσκευασίας, ώστε να ανακτώνται στην καθαρότερη δυνατή και ομοιογενή μορφή
τους προκειμένου να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους
τομείς ανακύκλωσης, υποχρέωση που απορρέει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ και
πρέπει να αποτυπωθεί με σαφήνεια στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η χωριστή
συλλογή θα πρέπει να οργανωθεί τόσο από τα (ΣΕΔ) συσκευασιών όσο και από τους
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να
προβαίνουν αυτοτελώς στην οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών
τους αποβλήτων, ενώ με τις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου προβλέπεται η
παροχή κινήτρων και η επιβράβευση των ΟΤΑ με βάση τα αποτελέσματά τους.
Ο Ε.Ο.ΑΝ. με την υφιστάμενη δομή και διάρθρωσή του δεν μπορεί να ανταποκριθεί
πλήρως στον πολύ σημαντικό ρόλο του, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την
υλοποίηση του σχεδιασμού της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα και τον έλεγχο και
παρακολούθηση της λειτουργίας των ΣΕΔ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται
ο Ε.Ο.ΑΝ. με ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα ΣΕΔ,
την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας και των πολιτών. Η
οργανωτική δομή του Ε.Ο.ΑΝ. προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις υψηλές
απαιτήσεις με στόχο την ενεργή παρέμβαση του Ε.Ο.ΑΝ. και στους παρακάτω τομείς:
- έλεγχοι των ΣΕΔ και των υπόχρεων παραγωγών/διαχειριστών,
- λειτουργία του σχετικού ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Αποβλήτων
(ΕΜΠΑ),
- στήριξη και έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για
την ενεργοποίησή τους στην διαλογή στην πηγή και την επαναχρησιμοποίηση,
- ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και των εργαζομένων
στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων,
- βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των ΣΣΕΔ με θέσπιση συγκεκριμένων
κριτηρίων επίδοσης αλλά και κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης,
- προώθηση σταδιακά της χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων
συσκευασίας.
Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις σηματοδοτούν την επιλογή για την
ουσιαστική ενίσχυση της εναλλακτικής διαχείρισης και της στήριξης της κυκλικής
οικονομίας και αποσκοπούν σε έναν οικονομικό μετασχηματισμό και στη δημιουργία
μίας νέας οικονομίας που αναπτύσσεται σε ασφαλέστερο περιβάλλον.
Β. Ειδικό Μέρος
Άρθρο 1
Ο σκοπός του νομοθετήματος προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ενωσιακού
δικαίου, της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και με την στρατηγική, τις πολιτικές, τους
στόχους, τις δράσεις και τα μέτρα του ΕΣΔΑ και συμμορφώνεται με το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Άρθρο 2
Τροποποιούνται μερικοί από τους ορισμούς που προβλέπονταν στο άρθρο 2 του
ν.2939/2001, ώστε να είναι σύμφωνοι με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και
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του ν.4042/2012 (Α’ 24) Οι όροι «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση
αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή», «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση»,
«επεξεργασία»,
«ανάκτηση»,
«προετοιμασία
για
επαναχρησιμοποίηση»,
«ανακύκλωση» και «διάθεση», ταυτίζονται με τους αντίστοιχους του άρθρου 11 του ν.
4042/2012. Στον ορισμό του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) αναφέρεται
ρητά ότι λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, γεγονός από το
οποίο απορρέουν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ όπως
αυτές προβλέπονται στα επόμενα άρθρα του νόμου. Προστίθεται ο ορισμός του
«παραγωγού συσκευασιών», ενώ εισάγεται και ο ορισμός του «Φορέα ΣΣΕ.Δ» και του
«Φορέα ΑΣΕΔ.» που είναι τα νομικά πρόσωπα στην περίπτωση συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην
περίπτωση ατομικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΣΕΔ.), οι οποιοι είναι οι
φορείς των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και οργανώνουν και λειτουργούν σε
συλλογική ή ατομική βάση αντίστοιχα τα ΣΕΔ. Τα ΣΕΔ δεν έχουν τα ίδια νομική
προσωπικότητα αλλά είναι το σύνολο των μέσων, μεθόδων και δομών μέσω των
οποίων οι Φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ πραγματοποιούν την εναλλακτική διαχείριση.
Ο ορισμός των «άλλων Προϊόντων» διαφοροποιείται προκειμένου να αποσαφηνιστεί
περαιτέρω. Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνει όχι μόνο προϊόντα αλλά και απόβλητα, για
τα οποία δεν ισχύει μεν η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, όμως
συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου με σκοπό η διαχείριση αυτών
να υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 και τις ειδικότερες διατάξεις
που θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, υπό την έγκριση, εποπτεία και έλεγχο του
Ε.Ο.ΑΝ., αναφέρονται δε και ενδεικτικά περιπτώσεις αποβλήτων που εμπίπτουν στην
έννοια του όρου αυτού.
Προστίθενται επιπλέον οι ορισμοί «Πλαστικές σακούλες μεταφοράς», «Πολύ λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς», «Πλαστικό υλικό» και «Οξοδιασπώμενες πλαστικές
σακούλες μεταφοράς», όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, για
την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και οι ορισμοί βιοαποδομήσιμες (ή
βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες
πλαστικές
σακούλες
μεταφοράς,
παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς και διακινητής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της ΚΥΑ 180036/952.10.8.2017 (Β’
2812).
Άρθρο 3
Η ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων του άρθρου 29
του ν. 4042/2001 υιοθετείται ως μία εκ των θεμελιωδών αρχών και προστίθεται η
αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού» σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.
4042/2012.

Άρθρο 4
Καθιερώνονται ενιαίες ρυθμίσεις για τους φορείς των ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ και ελάχιστες
απαιτήσεις εφαρμογής της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού». Οι εν λόγω
απαιτήσεις στοχεύουν μεταξύ των άλλων στο να διασφαλισθεί κατά τη λειτουργία των
Φορέων ΣΕΔ η χρηστή διαχείριση, η διαφάνεια, η μείωση των δαπανών εναλλακτικής
διαχείρισης, η ενίσχυση των επιδόσεων, καθώς και η διασφάλιση ισότιμων όρων
ανταγωνισμού και η αποφυγή των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 4Α ορίζεται ότι οι φορείς ΣΣΕ) έχουν ως
αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριμένου από τον
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Ε.Ο.ΑΝ. και είναι νομικά πρόσωπα τα οποία επιτελούν συγκεκριμένο και
εξειδικευμένο σκοπό, και δεν μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν λοιπές
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΣΣΕΔ, όπως αυτό
καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, της ειδικότερης νομοθεσίας για τα «άλλα
προϊόντα», και τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης του κάθε ΣΣΕΔ. Η πρόβλεψη
της αποκλειστικής δραστηριότητας των νομικών προσώπων που συνιστούν τους
φορείς ΣΣΕΔ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν
αποτελεσματικά το ρόλο τους, ο οποίος συνίσταται στη χρήση των πόρων για την
εναλλακτική διαχείριση καθώς και την εφαρμογή των κανόνων εποπτείας και
διαφάνειας αυτών. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσότερων του ενός φορέων ΣΣΕΔ
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα
αποβλήτων άλλων προϊόντων.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι παραγωγοί, με το περιεχόμενο του όρου που δίδεται στο
άρθρο 2 του παρόντος και μόνο αυτοί, δύνανται να οργανώνουν σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και να είναι μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ ή τα
νομικά πρόσωπα που οργανώνονται αποκλειστικά από αυτούς και έχουν ως
μοναδικό σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ. Για τα προαναφερόμενα νομικά
πρόσωπα ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και οι περιορισμοί που ισχύουν για τους
φορείς ΣΣΕΔ. Ομοίως, δύνανται οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ να είναι μέτοχοι ή
εταίροι φορέα ΣΣΕΔ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές. Οι μετοχές
του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές, για να είναι γνωστά τα στοιχεία του μετόχου. Δεν επιτρέπεται επομένως
η εμπλοκή «τρίτων» ως μετόχων ή εταίρων φορέα ΣΣΕΔ.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι, για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης
συμφερόντων και για να μην δημιουργείται υπόνοια αδιαφανούς διαχείρισης και
λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ που εγκρίνεται για να εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος, η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι ασυμβίβαστη με
την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους οργάνου διοίκησης, επιχείρησης η οποία
εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Το
ασυμβίβαστο ισχύει και για όσους είναι στελέχη της επιχείρησης και κατέχουν θέση
ευθύνης και προΐστανται κάποιου τμήματος, διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης, έχουν
δηλαδή αποφασιστική αρμοδιότητα και λαμβάνουν αποφάσεις κατά τις οποίες μπορεί
να προκύψει μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Το ασυμβίβαστο δεν αφορά
τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και την ΚΕΔΕ, καθώς και τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου
φορέα ΣΣΕΔ, που τυγχάνει να έχουν διττή ιδιότητα, δηλαδή να έχουν την ιδιότητα και
του παραγωγού που τους καθιστά υπόχρεους κατά το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου
εργασιών τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή προκρίνεται η δυνατότητά τους να
συμμετέχουν στο κεφάλαιο για την εκπλήρωση της νόμιμης υποχρέωσής τους.
Με την παρ. 4 τίθεται σειρά κωλυμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία
και η φερεγγυότητα του φορέα. Τα κωλύματα προβλέπονται από την ισχύουσα γενική
νομοθεσία, ενώ έχει συμπεριληφθεί και η καταδίκη για περιβαλλοντικό αδίκημα, αφού
οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης νομοθεσίας για
την προστασία του περιβάλλοντος στην οποία κατατείνει και η λειτουργία των ΣΣΕΔ.
Με την παρ. 5 προβλέπεται, ομοίως με την παρ. 3 για τους ίδιους λόγους και τα ίδια
πρόσωπα, ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους
φορέα ΣΣΕΔ, ενώ δεν ισχύει η εξαίρεση της παρ. 3 καθόσον δεν πρόκειται αντίστοιχα
για ιδιότητα που συνδέεται με εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης.
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Στην παρ. 6 προβλέπεται η υποχρέωση των Φορέων ΣΣΕΔ, να προβαίνουν στις
αναγκαίες ενέργειες για τη θεραπεία των καταστάσεων ασυμβιβάστων ή κωλυμάτων
που τυχόν προκύψουν κατά τη λειτουργία τους.
Στην παρ.7 εισάγεται περιορισμός της επιτρεπόμενης δραστηριότητας των φορέων
ΣΣΕΔ καθόσον με τη λειτουργία τους δεν πρέπει να ανταγωνίζονται την υφιστάμενη
επιχειρηματικότητα, ούτε να εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή της. Δεν θα πρέπει
επομένως να υλοποιούνται οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης από τα ίδια τα
ΣΣΕΔ, κατόπιν σχετικής προς τούτο αδειοδότησής τους, εφόσον υπάρχουν
αδειοδοτημένοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων των οποίων αντικείμενο αποτελούν οι
εργασίες αυτές. Μόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η
συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία ρευμάτων αποβλήτων επιτρέπεται η εκτέλεση
εργασιών από τα ίδια τα ΣΣΕΔ, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που αποβαίνει
επανειλημμένως άκαρπη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης που διεξάγεται με βάση
εγκεκριμένο κανονισμό προμηθειών και ύστερα από προηγούμενη έγκριση του
Ε.Ο.ΑΝ. Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων και
δυσλειτουργιών που έχουν παρουσιασθεί από τη λειτουργία ΣΣΕΔ, ώστε να μη
δημιουργούνται φαινόμενα στρέβλωσης του ανταγωνισμού και κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), για τα οποία έχει χορηγηθεί σχετική αδειοδότηση
σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, πριν την έκδοση
του παρόντος.
Αντίστοιχα, στην παρ. 8 προβλέπεται απαγόρευση διανομής κερδών από τον φορέα
ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του, καθόσον η συμμετοχή στην εταιρική
σύνθεση των φορέων ΣΣΕΔ ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία
οργανώνονται δε μπορεί να αποβλέπει στη διανομή μερίσματος, ρύθμιση απολύτως
συμβατή με την δραστηριότητα των ΣΣΕΔ που συνίσταται στην είσπραξη των
εισφορών και την διοχέτευση αυτών στην εναλλακτική διαχείριση.
Περαιτέρω, στην παρ. 9 τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την προμήθεια αγαθών ή
λήψη υπηρεσιών και μελετών ή ανάθεση έργων από τους φορείς ΣΣΕΔ με γνώμονα
τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι χρηματικοί πόροι που διατίθενται από τους φορείς ΣΣΕΔ προέρχονται από τις
εισφορές των υπόχρεων και άρα από την κοινωνία, είναι επιβεβλημένη η διαχείριση
και διάθεση αυτών με κανόνες ανάλογους με τα γενικώς ισχύοντα στην ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της βέλτιστης οικονομικής
αξιοποίησης των πόρων. Η προδιαγραφόμενη διαδικασία έκδοσης κανονισμών της
προτεινόμενης διάταξης, δεν αφορούν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του
Βιβλίου Ι και σε αντίστοιχες διαδικασίες του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 (Α’ 147),
καθώς και σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς με την έννοια των άρθρων
2, 223 και 224 του ως άνω νόμου, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου
αυτού.
Στις παρ. 10 και 11 θεσπίζονται για τους Φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ υποχρεώσεις
υποβολής ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού για το επόμενο έτος και ετήσιας
απολογιστικής έκθεσης και προβλέπεται το περιεχόμενο αυτών, καθώς και η
δημοσιοποίησή τους προς το σκοπό διαφάνειας και αποτελεσματικού ελέγχου.
Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στον Ε.Ο.ΑΝ. να ζητήσει από τους φορείς ΣΣΕΔ την
από
κοινού
διενέργεια
ενημερωτικών
δράσεων
και
προγραμμάτων
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ευαισθητοποίησης με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την επίτευξη του
αποτελέσματος.
Στην παρ. 12 προβλέπεται ρητά η θεμελιώδους σημασίας υποχρέωση των Φορέων
για υποβολή αληθών και τεκμηριωμένων στοιχείων 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. Στη βάση και των
παραπάνω στοιχείων υπολογίζονται τα ποσοστά συλλογής, προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή ανάκτησης σε επίπεδο χώρας,
παρακολουθείται η επίτευξη των εθνικών στόχων και συντάσσονται οι εθνικές
εκθέσεις που υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Υπάρχει αναγκαιότητα για
ρητή αναφορά στην υποχρέωση αυτή, προκειμένου, εκτός των άλλων, η μη τήρηση
της εν λόγω διάταξης να επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την παρ. 13 εισάγεται ρύθμιση προκειμένου ο Ε.Ο.ΑΝ. να ελέγχει το διοικητικό
κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους
σχεδίων, και τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ, καθώς
και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων, ως προς το ύψος του
διοικητικού κόστους λειτουργίας τους. Αποσαφηνίζεται τι θεωρείται διοικητικό κόστος,
ενώ τίθεται ως περιορισμός το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, να
μην 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 για υπέρβαση του ως άνω
ποσοστού. Προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις για την εφαρμογή της
προαναφερόμενης ρύθμισης και συγκεκριμένα δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα
χρόνια λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, καθώς και για φορείς ΣΣΕΔ των οποίων το
κόστος λειτουργίας είναι μόνο διοικητικό.
Με την παρ. 14 θεσπίζεται ανώτατο όριο στο ειδικό αποθεματικό των ΣΕΔ, τα οποία
έχουν συμπληρώσει τριετή λειτουργία, ώστε 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, για υπέρβαση του ως άνω ποσοστού. 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 του και σύμφωνα
με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ε.Ο.ΑΝ. με απόφασή του. Με
δεδομένο ότι οι φορείς ΣΣΕΔ δεν δικαιούνται να διανέμουν κέρδη, είναι αναγκαίο οι
πόροι αυτοί να διοχετεύονται στην προώθηση της χωριστής συλλογής, της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση.
Οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές αποβλήτων
άλλων προϊόντων συμβάλλονται με τους φορείς ΣΣΕΔ, προκειμένου να υλοποιήσουν
την εκ του νόμου υποχρέωσή τους, στην περίπτωση που οι ίδιοι δεν οργανώνουν
ΑΣΕΔ. Με την παρ. 15 τονίζεται ότι ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης
και, στην περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης, η λήψη των απαιτούμενων μέτρων
είναι υποχρέωση των φορέων ΣΣΕΔ.
Στην παρ. 16 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο Φορέας ΣΣΕΔ τεθεί σε
εκκαθάριση, μετά το πέρας αυτής, το κεφάλαιο που καταβλήθηκε από τους μετόχους
ή τους εταίρους του φορέα 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 ετέθη σε
εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν
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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.
Τέλος, στην παρ. 17 προβλέπεται εξαίρεση των Φορέων ΣΕΔ ΑΕΚΚ από τις διατάξεις
των παρ. 3, 5 και 9 για λόγους που αφορούν την διαφορετική φύση των ΑΕΚΚ, για τα
οποία ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όχι όμως η διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού, η δε περαιτέρω οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΔ ΑΕΚΚ ενδείκνυνται
να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης με χρήση σχετικής εξουσιοδοτικής
διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2939/2001, όπως προτείνεται η
τροποποίηση αυτού με το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου. Τα κωλύματα της παρ. 4
εφαρμόζονται και στην περίπτωση των Φορέων ΣΕΔ ΑΕΚΚ.
Στο άρθρο 4Β προβλέπονται διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 προβλέπεται ρητά η υποχρέωση των παραγωγών
συσκευασιών και των παραγωγών ή διαχειριστών άλλων προϊόντων να σχεδιάζουν,
να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στο πλαίσιο
της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Αντίστοιχα στην παρ. 2 προσδιορίζονται
ποιοι από του παραγωγούς είναι υπόχρεοι για οργάνωση ΑΣΕΔ ή συμμετοχής σε
ΣΣΕΔ με υπογραφή σύμβασης με αυτά.
Στην παρ. 3 ρυθμίζεται η περίπτωση που το ΣΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των
κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος και μόνο σε αυτή,
οπότε οι παραγωγοί/διαχειριστές, 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, ενώ δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε
περισσότερους από έναν φορείς ΣΣΕΔ για την ίδια κατηγορία ή υλικό ή είδος
συσκευασίας ή άλλο προϊόν. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που το ΑΣΕΔ δεν
περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου
προϊόντος, 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.
Στην παρ. 4, αποσαφηνίζεται ότι η συμμετοχή των παραγωγών ή διαχειριστών σε
ΣΣΕΔ, υλοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η
ένταξη σε ΣΣΕΔ συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής από τον παραγωγό ή
διαχειριστή στον φορέα ΣΣΕΔ, χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία/ άλλο
προϊόν που διαθέτει στην αγορά. Ειδικότερα για τις συσκευασίες παρέχει το δικαίωμα
στον παραγωγό συσκευασιών να επισημαίνει τις συσκευασίες με την ένδειξη που
περιγράφεται στη σύμβαση, ως απόδειξη της ένταξης του στο ΣΣΕΔ και απαλλάσσει
τους συμβαλλόμενους παραγωγούς ή διαχειριστές από την ευθύνη της εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.
Στην παρ. 5 καθορίζονται τα κόστη που καλύπτει η χρηματική εισφορά, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι χρηματικές εισφορές 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 και ορίζονται τα
κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται το ύψος των εισφορών.
Στην παρ. 6 του άρθρου 4β αναφέρονται οι αρχές και οι κανόνες που πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε ΑΣΕΔ ή
ΣΣΕΔ.
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Αποσαφηνίζεται ότι ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει στην ανάκληση της απόφασης έγκρισης
ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με
τους οποίους έχει εγκριθεί. Αντίστοιχα, προβλέπεται προθεσμία 3 μηνών στον
Ε.Ο.ΑΝ. για τη χορήγηση της έγκρισης μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το
αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Αντίθετα, σε περίπτωση που το τρίμηνο δεν παρέλθει
άπρακτο αλλά ο Ε.Ο.ΑΝ. προβεί σε παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου ο
Φορέας υποχρεούται να επανέλθει και το τρίμηνο θα ισχύει από την τελευταία
υποβολή.
Στην παρ. 11 προβλέπεται η τήρηση Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παρ. 2.
Από την υποχρέωση καταχώρησης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των
ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 36259/1757/2010 (Β΄1312).
Επίσης, περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, να καθορίζει τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, τα στοιχεία που
απαιτούνται για την καταχώριση σ’ αυτό, καθώς και τον τρόπο κατάρτισης και
τήρησής του, ενώ παραμένει σε ισχύ η Κ.Υ.Α. 181504/2016 (Β΄ 2454) «Κατάρτιση,
περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).
Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής
διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17
του ν.2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν», μέχρι την έκδοση νέας ΚΥΑ ή την
τροποποίηση αυτής.
Με την παρ. 12 προβλέπεται ρητά ότι η τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής στο ως
άνω Μητρώο καθώς και η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ ή η οργάνωση ΑΣΕΔ για τους
υπόχρεους, η οποία συνιστά περιβαλλοντική υποχρέωση, αποτελεί ειδικό όρο
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν.2939/2001.
Προστίθεται άρθρο 4Γ, το οποίο προβλέπει ειδικές διατάξεις που στοχεύουν στην
διαφανή λειτουργία των ΣΣΕΔ, καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των
υπόχρεων στο κεφάλαιο, τα δεδομένα αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας του ΣΣΕΔ,
στο οποία συμμετέχουν και στο οποίο καταβάλουν την χρηματική εισφορά.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται, η υποχρέωση κάθε φορέα ΣΣΕΔ να τηρεί και
να διαθέτει κατόπιν αιτήματος υπόχρεου που συμμετέχει ή συνεργάζεται με αυτόν
πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω ΣΣΕΔ,
τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται στο ΣΣΕΔ, τα στοιχεία των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας καθώς και
των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον φορέα ΣΣΕΔ, τα σημεία συλλογής
αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων των οποίων η διαχείριση έλαβε
χώρα με ευθύνη του εν λόγω ΣΣΕΔ. Η δυνατότητα πρόσβασης στις ως άνω
πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία του ΣΣΕΔ, είναι απολύτως συμβατή με την
φύση των ΣΣΕΔ ως φορέων πραγματοποίησης σκοπών δημοσίου συμφέροντος και
αποτελεί το αναγκαίο, αναλογικό και κατάλληλο μέτρο ώστε να αποτρέπεται η άνιση
προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση ορισμένων μόνο συμμετεχόντων, να
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην αγορά και για να ενισχυθεί το κύρος και η
αξιοπιστία των ΣΣΕΔ απέναντι στους συμμετέχοντες που καλούνται να εισφέρουν
οικονομικά στη λειτουργία τους αλλά και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Με την παρ. 2 το μετοχικό σχήμα ή εταιρική σύνθεση των φορέων ΣΣΕΔ είναι
«ανοιχτό» στους ενδιαφερόμενους, και οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να δέχονται
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κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη
μετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, ενώ τίθεται και προθεσμία (το αργότερα εντός
έτους 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 παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται
για τους Φορείς ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.
Με σκοπό τον αυτοέλεγχο εισάγεται στην παρ. 3 η έννοια της λειτουργίας εποπτικού
οργάνου το οποίο συγκροτείται από τους ίδιους τους υπόχρεους που συμβάλλονται
στο κάθε ΣΣΕΔ, μέσω εκπροσώπων τους, όπως η συγκρότηση και λειτουργία αυτού
θα προτείνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα ΣΣΕΔ, και θα εγκρίνεται μαζί με
το επιχειρησιακό σχέδιο. Στην πρόταση του Φορέα θα περιλαμβάνονται όλες οι
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιλογής και την θητεία των μελών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του, οι οποίες αντιστοίχως θα αποτελούν
εγκεκριμένους όρους του επιχειρησιακού σχεδίου των ΣΣΕΔ. Το εποπτικό όργανο
παρακολουθεί τη λειτουργία του ΣΣΕΔ, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Γίνεται διακριτή και σαφής αναφορά αφενός στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
συσκευασιών και αφετέρου στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και
προσαρμογή στα νέα δεδομένα σε επίπεδο νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και της υπό
τροποποίηση οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Άρθρο 6
Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2015/720/ΕΕ, λαμβάνονται μέτρα
διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Προβλέπεται ως υποχρεωτική για
όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς η αναγραφή των στοιχείων προέλευσης,
τόπου και ημερομηνίας παραγωγής και του Αριθμού Εθνικού Μητρώου Παραγωγού
(ΕΜΠΑ) και προβλέπεται ότι οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η εξειδίκευση των λοιπών
μέτρων και του τρόπου εφαρμογής τους θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με την με
αριθμό Κ.Υ.Α. 180036/952.10.8.2017 (Β’ 2812), η οποία διατηρείται σε ισχύ, με
τροποποίηση της διαδικασία βεβαίωσης του ποσού του τέλους που δεν δηλώθηκε και
του προστίμου, το οποίο θα βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ., αντί της αρμόδιας
διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου
με το παρόν άρθρου 20Α. Ομοίως, οι ορισμοί ισχύουν ως ορίζονται στο προτεινόμενο
άρθρο 2.
Άρθρο 7
Η οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ προσαρμόζεται με την ιεράρχηση
δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων καθώς και με τις λοιπές διατάξεις του
νόμου, όπως εισάγονται ή τροποποιούνται με το παρόν. Επιπλέον, τίθενται οι
απαιτήσεις για την έγκριση οργάνωσης λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, ενώ για το
ειδικότερο περιεχόμενο των επιχειρησιακών σχεδίων, γίνεται παραπομπή στο
Παράρτημα που προστίθεται με το παρόν σχέδιο νόμου στο ν.2939/2001.
Άρθρο 8
Διευκρινίζεται η διαδικασία και οι όροι οργάνωσης της εναλλακτικής διαχείρισης των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησης
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της. Μεταξύ των άλλων τίθεται και η υποχρέωση της χωριστής συλλογής των
αποβλήτων υλικών συσκευασίας.
Ειδικότερα, οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού υποχρεούνται στην οργάνωση της εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Κατά την οργάνωση της εναλλακτικής
διαχείρισης εκ μέρους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποχρέωση για χωριστή συλλογή των αποβλήτων
συσκευασίας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου.
Άρθρο 9
Εισάγεται ρύθμιση για την παροχή κινήτρων σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίοι
επιτυγχάνουν υψηλούς στόχους ανακύκλωσης, μέσω του κανονισμού τιμολόγησης
των ΦοΔΣΑ, όπως οι λεπτομέρειες αυτού θα καθορισθούν με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού με τον Υπουργό Εσωτερικών,
ενώ προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο διαφορετικός τρόπος επιβράβευσης των
νησιωτικών ΟΤΑ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής των
αντίστοιχων δαπανών τους. Ταυτόχρονα, με την αντικατάσταση του άρθρου
καταργείται το πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης, δεδομένου ότι υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου των ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ. οποτεδήποτε αυτό κριθεί
σκόπιμο, για την εφαρμογή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης και την επίτευξη
των στόχων.
Άρθρο 10
Οι ποσοτικοί στόχοι αποβλήτων συσκευασιών προσαρμόζονται στους στόχους του
ΕΣΔΑ, έτσι ώστε να αυξηθεί η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική
οικονομία. Ειδικότερα, στην παράγραφο1 προβλέπεται ότι τα ΣΕΔ. αποβλήτων
συσκευασιών, υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του
ΕΣΔΑ με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν
ενταχθεί σε αυτά. Τα προβλεπόμενα στο ΕΣΔΑ αποτελούν τους εθνικούς στόχους με
τον χρονικό ορίζοντα που αναφέρεται σε αυτό, ενώ η ΚΥΑ 9268/469/2007 (Β’ 268), με
την οποία η εθνική νομοθεσία είχε εναρμονιστεί με την ισχύουσα κοινοτική,
παραμένει σε ισχύ.
Άρθρο 11
Καθίσταται προαιρετική η χρήση του συστήματος αναγνώρισης της φύσης ή των
υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευασία με την αναγραφή επ’
αυτής της κατάλληλης αρίθμησης και συντομογραφιών, βάσει της Απόφασης της
Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997.
Άρθρο 12
Προβλέπεται ότι ο διακινητής συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούται να μην
διακινεί συσκευασμένα προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι φορείς ΑΣΕΔ ή
δεν έχουν ενταχθεί σε ΣΣΕΔ και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών Αποβλήτων. Επίσης, η έννοια του «διαχειριστή συσκευασίας» που
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.2939/2001 δεν υπάρχει στις
προτεινόμενες ρυθμίσεις, η ευθύνη δε των παραγωγών αναφέρεται στο άρθρο 4Β.
Με την παρ. 2 τίθεται η υποχρέωση στους φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης
κοινού για τη χωριστή συλλογή των τεσσάρων αποβλήτων υλικών συσκευασίας,
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7, η οποία συμπληρώνει τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.2939/2001.
Άρθρο 13
Υιοθετούνται οι γενικές αρχές του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 5 του ν.2939/2001
που αναφέρεται στις συσκευασίες. Προβλέπεται η αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ. να
εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης, τα
οποία εγκρίνονται με ΚΥΑ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο 14
Προστίθεται μια ουσιώδους σημασίας διάταξη αναφορικά με την υποχρέωση των
διακινητών να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι φορείς
ΑΣΕΔ ή δεν έχουν ενταχθεί σε ΣΣΕΔ ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών Αποβλήτων, κατ’ αντιστοιχία με τους διακινητές συσκευασμένων
προϊόντων, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της
εισφοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που προβλέπονται στα επόμενα
άρθρα του παρόντος.
Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η εφαρμογή ευρωπαϊκών, διεθνών ή εθνικών
προτύπων που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και την
επαναχρησιμοποιήσιμη και την ανακτήσιμη φύση των άλλων προϊόντων, ενώ με την
παρ. 3 προβλέπεται ότι με ΚΥΑ κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. καθίστανται
υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων, τα οποία έχουν εγκριθεί
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Άρθρο 15
Με την παρ. 1 προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ με την οποία ορίζονται με βάση ιδίως τις
ιδιότητες, τη χρήση και την εμπορία καθενός από τα άλλα προϊόντα, όπως αυτά
προσδιορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, το εάν η διαχείριση αυτών θα γίνεται με
την οργάνωση ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ή με άλλο τρόπο, θα εξειδικεύεται το ακριβές
περιεχόμενο της έννοιας του παραγωγού ή διαχειριστή του άλλου προϊόντος, ο
οποίος στη συνέχεια θα είναι και υπόχρεος και θα προβλέπονται τυχόν ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα με την διαχείριση άλλων προϊόντων.
Οι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ καθώς και ο
ελεγκτικός ρόλος και η εποπτεία του Ε.Ο.ΑΝ. για την διαχείριση των άλλων
προϊόντων ρυθμίζονται ενιαία για όλα τα άλλα προϊόντα με τις προτεινόμενες
διατάξεις, ενώ αντιθέτως η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων με βάση τα κριτήρια
που θέτει η προτεινόμενη διάταξη, ενδείκνυται να γίνεται ξεχωριστά για κάθε άλλο
προϊόν με βάση τις ιδιαιτερότητες καθενός εξ αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την διαχείριση άλλων προϊόντων για τα οποία μπορεί να μην απαιτείται η οργάνωση
ΑΣΕΔ ή η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ, αφορά ιδίως τα άλλα προϊόντα των οποίων τα
απόβλητα που προκύπτουν μετά τη χρήση τους έχουν εμπορική αξία, υπάρχει
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη διαχείρισή τους, δεν απορρέει από το ενωσιακό
δίκαιο η υποχρέωση οργάνωσης ΣΕΔ ή πρόκειται για απόβλητα που εμπίπτουν στον
ορισμό των άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 2, και για τα οποία δεν ισχύει η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
Μέχρι την έκδοση αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του προτεινόμενου άρθρου,
παραμένουν σε ισχύ οι ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως η Κ.Υ.Α.
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41624/2057/Ε103/2010 (Β΄ 1625): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», η ΚΥΑ 23615/651/Ε 103/2014 (Β΄ 1184):
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των
απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις», το Π.Δ.116/2004 (Β΄ 81):
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος
κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000», το Π.Δ. 109/2004 (Α΄ 75): «Μέτρα, όροι για
την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους», το Π.Δ. 82/2004 (Α΄ 64):
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων», η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄
1312):«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Άρθρο 16
Προβλέπεται η οργάνωση από τον Ε.Ο.ΑΝ. εθνικού συστήματος πληροφόρησης για
τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και των καταναλωτών και
προσδιορίζεται το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών.
Άρθρο 17
Οι διατάξεις περί ελέγχων, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 του ν. 2939/2001, δεν
καλύπτουν επαρκώς το αντικείμενο ελέγχων του Ε.Ο.ΑΝ. Με την διάταξη του άρθρου
19Α, σε συνδυασμό με την προσθήκη Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων,
ενισχύεται ο ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ. ως ελεγκτικού φορέα.
Προβλέπεται ρητά το αντικείμενο των ελέγχων που θα διενεργεί ο Ε.Ο.ΑΝ., ενώ
προβλέπεται ότι κατά την διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων (τακτικών
και έκτακτων) μπορεί να υποβοηθείται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και στα οποία μπορεί ο Ε.Ο.ΑΝ. να
αναθέτει την εκτέλεση εργασιών με διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης. Επίσης, ο
Ε.Ο.ΑΝ. 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 ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, 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.
Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή
διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους τους, της παροχής
αδαπάνως κάθε ζητούμενου στοιχείου ή πληροφορίας καθώς και της διευκόλυνσης
διενέργειας δειγματοληψιών.
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Τέλος προβλέπεται ότι μετά από κάθε έλεγχο η υπηρεσία του Ε.Ο.ΑΝ. θα προβαίνει
στη σύνταξη έκθεσης ελέγχου, στην οποία θα καταγράφονται μεταξύ άλλων ο
σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου καθώς και τυχόν παραβάσεις, η δε έκθεση
κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλλει εγγράφως τις
απόψεις του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός δέκα
πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Κατόπιν αιτήματός
του το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να δεχθεί και την προφορική υποστήριξη των
απόψεων αυτών. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. θα επιβεβαιώνει ή μη την τέλεση της
παράβασης, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις του ελεγχόμενου και θα προβαίνει
ανάλογα σε επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος
προστίμων.
Άρθρο 18
Θεσπίζονται αντίστοιχα ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των
υποχρεώσεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου
νόμου. Η αναθεώρηση κρίνεται επιβεβλημένη αφενός μεν για την εξειδίκευση των
παραβάσεων και των ποινικά υπόχρεων ατόμων αφετέρου δε με δεδομένο την
πρόβλεψη νέων υποχρεώσεων με τις διατάξεις του παρόντος, η παράβαση των
οποίων επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Προβλέπονται τέσσερα (4) ποινικά αδικήματα για τις πράξεις και παραλείψεις με
ιδιαίτερη ηθική απαξία, καθόσον πρόκειται για περιπτώσεις εκ προθέσεως
παραβάσεων που έχουν τεθεί για τη διασφάλιση της ορθής και διαφανούς
λειτουργίας των ΣΕΔ και της διαχείρισης των εισφορών για το σκοπό που
προορίζονται.
Στο άρθρο 20Α προβλέπεται μια σειρά διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις
επιμέρους υποχρεώσεων που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος και προβλέπεται
το ύψος των προστίμων το οποίο διαφοροποιείται με βάση τα αναφερόμενα κριτήρια.
Ο προσδιορισμός του ύψους του προστίμου δύναται να παραμετροποιείται από το
ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για κάθε μία από τις προβλεπόμενες παραβάσεις. Τα πρόστιμα που
επιβάλλονται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
νόμου, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.356/1974
(Α’ 90) «περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων» και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.
Τέλος, προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει την κύρωση που
συνίσταται στην αφαίρεση της έγκρισης λειτουργίας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.
Άρθρο 19
Αποσαφηνίζεται ο σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. που είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την
πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των
άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής αυτής και η
άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις.
Επιπλέον, ο Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Με τη διάταξη αυτή
καθορίζεται το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης απολογισμού που υποβάλει ο
Ε.Ο.ΑΝ. στο ΥΠΕΝ, που έως τώρα δεν είχε καθορισθεί με ακρίβεια στη νομοθεσία,
ώστε να καταστεί ευχερέστερη η παρακολούθηση του έργου του Ε.Ο.ΑΝ.
Προβλέπεται ρητά το περιεχόμενο της έκθεσης που υποβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
καθορίζεται δε ότι η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του
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Ε.Ο.ΑΝ. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΝ.
Με την παρ. 10 αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου.
Άρθρο 20
Προστίθενται άρθρα 24Α έως 24ΚΓ.
Ειδικότερα, με τα άρθρα 24Α έως 24Δ προβλέπονται τα όργανα διοίκησης του
Ε.Ο.ΑΝ. που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.ΑΝ, αντί του Γενικού Διευθυντή που προβλέπονταν
και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες εκάστου οργάνου. Το διοικητικό συμβούλιο του
Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, και αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, εκπροσώπους
συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αποζημίωση
των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. και η αμοιβή του Προέδρου και
του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ε.Ο.ΑΝ. Προβλέπονται και απαριθμούνται οι
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., και του Διευθύνοντα
Συμβούλου, ο οποίος αντικαθιστά τον Γενικό Διευθυντή και είναι μέλος του Δ.Σ.
Τέλος, ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο συνεχόμενων θητειών για τα μέλη του Δ.Σ.
Με το άρθρο 24Ζ προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής
Διαβούλευσης, η οποία έχει ως σκοπό την διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής
διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Η σύσταση της εν
λόγω Επιτροπής ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των εμπλεκομένων οικονομικών
παραγόντων και κοινωνικών εταίρων και αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της
επικοινωνίας της πολιτείας με τους επαγγελματίες του κλάδου και σε πιο έγκαιρη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν.
Στα άρθρα 24Η και 24Θ προβλέπονται ειδικές οικονομικές διατάξεις για την τήρηση
των λογιστικών υποχρεώσεων και των οικονομικών λογαριασμών του, ενώ
προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο οι υπηρεσίες εισηγούνται για τη σύναψη
συμβάσεων εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Με τα άρθρα 24Ι-24ΙΖ ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.
τα οποία ρυθμίζονταν με τις διατάξεις του π.δ.99/08 (Α΄ 154) και π.δ. 170/2008 (Α΄
228), οι οποίες καταργούνται με το παρόν.
Ειδικότερα, προβλέπεται η οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΑΝ σε τέσσερεις (4) έναντι
δύο (2) Διευθύνσεων που έχει σήμερα και προβλέπεται ότι αντί των 3 τμημάτων ανά
ροή αποβλήτου δημιουργούνται 3 τμήματα με βάση το θεματικό αντικείμενο. Οι
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων δεν θίγουν τις διατάξεις τις εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Προβλέπεται επίσης στο άρθρο 24ΙΕ η σύσταση Νομικής
Υπηρεσίας και ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτής, οι οποίες διευκρινίζεται ότι δεν θίγουν
τις αρμοδιότητες των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παρέμβαση για τη συμφιλιωτική επίλυση διαφορών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 14 του π.δ. 113/2014 (Α’ 180).
Στα άρθρα 24ΙΗ με 24Κ, προβλέπεται η στελέχωση του ΕΟΑΝ με περισσότερα
άτομα, τα οποία είναι αναγκαία σήμερα προκειμένου να μπορέσει να επιτελέσει το
ρόλο που του αποδίδεται με τις προτεινόμενες διατάξεις.
Στα άρθρα 24ΚΑ με 24ΚΒ, προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ.
μεριμνά για την σύνταξη και έγκριση Κανονισμού Προσωπικού και Οικονομικού
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Κανονισμού, στους οποίους θα ρυθμίζονται λεπτομερειακά θέματα αναφορικά με το
προσωπικό και τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ. αντίστοιχα.
Τέλος, με το άρθρο 24ΚΓ, προβλέπεται ότι η στελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να
λαμβάνει χώρα είτε με προσλήψεις υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού που διενεργεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ο Ε.Ο.ΑΝ. μέσω ΑΣΕΠ, είτε με
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 (Α’ 224)
Άρθρο 21
Περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος σχετικά με
τα ειδικότερα οργανωτικά θέματα του Ε.Ο.ΑΝ.
Άρθρο 22
Τίθεται ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης η τήρηση της περιβαλλοντικής
υποχρέωσης του υπόχρεου παραγωγού του προϊόντος να λαμβάνει μέριμνα για την
εναλλακτική διαχείριση του προϊόντος που διαθέτει στην αγορά καθώς και του
διακινητή αυτών να μη διακινεί προϊόντα των οποίων ο παραγωγός δεν έχει λάβει την
ανωτέρω μέριμνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2939/2001 και στις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενες διατάξεις. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης είναι τα συσκευασμένα προϊόντα καθώς και
τα άλλα προϊόντα για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί κανονιστικές διατάξεις που
προσδιορίζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εναλλακτικής διαχείρισης,
όπως τα οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες
και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και όσα στο
μέλλον πρόκειται να ενταχθούν με την έκδοση κανονιστικών πράξεων δυνάμει του
άρθρου 17 παρ. 1 του ν.2939/2001.
Τον έλεγχο ενεργεί η αναθέτουσα αρχή στο στάδιο μετά τη σύναψη της σύμβασης
κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), το
οποίο τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 181504/2016 (Β’ 2545) θα πρέπει
να μνημονεύεται στο κείμενο της σύμβασης. Τέλος, η μη τήρηση των ανωτέρω
υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου – υπόχρεου παραγωγού ή διακινητή
προϊόντων υπόχρεου παραγωγού- θα συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου,
θα καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση θα γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 23
Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα προσαρμογής
των ήδη υφιστάμενων Φορέων ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, για τους οποίους είναι αναγκαίο να
υπάρξουν διαδικασίες προσαρμογής και εναρμόνισης των καταστατικών και της εν
γένει λειτουργίας τους. Προβλέπεται επίσης μεταβατική διάταξη για την πρώτη
κάλυψη οργανικών θέσεων, με σκοπό την άμεση στελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ.
Περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή στις δημόσιες συμβάσεις του
ειδικού όρου εκτέλεσης της σύ μβασης που προστίθεται με το παρόν.
Άρθρο 24
Αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις. Πλην των διατάξεων που ρητά
καταργούνται με την παρούσα διάταξη παύει να ισχύει και οποιαδήποτε άλλη διάταξη
ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα που ρυθμίζονται από τα άρθρα που
παρόντος νομοσχεδίου. Κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
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διατάξεων που καταργούνται ή αντικαθίστανται με τις προτεινόμενες διατάξεις
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση αυτών ή την έκδοση νέων.
Άρθρο 25
Προσαρτάται Παράρτημα στο τέλος του ν. 2939/2001.
Άρθρο 26
Ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή του την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος, η έναρξη ισχύος μετατίθεται
χρονικά προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις.

Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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