ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ναρµόδιο Υπουργό, µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..

στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 2

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι σύγχρονες προεκτάσεις της άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και η ανάγκη αποτελεσµατικής προστασίας
περιβάλλοντος και ελέγχου της ρύπανσης από απόβλητα δηµιουργούν νέους προσανατολισµούς και επιβάλλουν µία περισσότερο εµπεριστατωµένη αντιµετώπιση
και τεκµηριωµένη ανάλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων ρύπανσης από τα απόβλητα. Είναι διαπιστωµένο ότι τα απόβλητα αποτελούν σηµαντική πηγή ρύπανσης µε συνεχώς αυξανόµενες αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, προκαλώντας σπατάλη πόρων. Ωστόσο
κατάλληλα σχεδιασµένες πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων µπορούν να συνεισφέρουν τόσο στη διαχείριση των φυσικών πόρων όσο και στην προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, µε πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και την µείωση των αερίων του θερµοκηπίου.
Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το ν. 2939, το 2001. Ο
νόµος διέπεται από τη βασική αρχή της πρόληψης, ενώ η
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει», προσδιορίζεται από το αρχικό
στάδιο παραγωγής των πρώτων υλών µέχρι την επεξεργασία, χρήση των προϊόντων και διαχείριση των αποβλήτων.
Με το νόµο αυτόν καθώς και µε τα κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, εφαρµόσθηκε η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα µας για τα
εξής ρεύµατα αποβλήτων: Συσκευασίες, Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής, Παλαιά Ελαστικά, Ηλεκτρικές Στήλες, Συσσωρευτές, Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων.
Κατά την εφαρµογή του νόµου, µε την λειτουργία συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, παρουσιάσθηκαν
προβλήµατα, ενώ ο Οργανισµός (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) ο οποίος ιδρύθηκε µε τον νόµο δεν έχει λειτουργήσει ακόµη.
Με τις τροποποιήσεις του ν. 2939/20901 καθώς και του
Π∆ 99/2008, που προβλέπονται στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου, απλουστεύονται οι διαδικασίες, δίδεται ερµηνεία σε µερικά ασαφή σηµεία του, ενώ παράλληλα ο
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. καθίσταται πιο λειτουργικός.
Άρθρο 1
Πρότυπα
Στο άρθρο αυτό σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή προτύπων για τις συσκευασίες, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2939/2001,
προτείνεται η σχετική κ.υ.α. που επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρµογή των εν λόγω προτύπων, να συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και τον τυχόν εκάστοτε καθ ύλη συ-

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η αποσαφήνιση του µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ουσιώδους σηµασίας τόσο για τους υπόχρεους διαχειριστές όσο και το κοινό.
Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης εξυπηρετούν
σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, οργανώνοντας τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, προκειµένου τα απόβλητα συσκευασιών/ άλλων προϊόντων να συλλεχθούν και
εν τέλει αξιοποιηθούν – ανακυκλωθούν. Στο πλείστο των
περιπτώσεων η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συνεπάγεται κόστος, το οποίο, στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, καλύπτουν οι συµµετέχοντες υπόχρεοι διαχειριστές, µε την καταβολή χρηµατικής εισφοράς η οποία καθορίζεται στον εγκεκριµένο φάκελο των συστηµάτων και στη σύµβαση προσχώρησης
των διαχειριστών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι, οι χρηµατικές εισφορές και τυχόν άλλα
έσοδα των συστηµάτων από τις εργασίες εναλλακτικής
διαχείρισης, προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για την
κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ως βασικός πόρος αυτού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 5 της τροποποίησης
του νόµου, ενώ τυχόν κέρδη των συστηµάτων δεν διανέµονται στους µετόχους αυτών αλλά δηµιουργούνται αποθεµατικά προοριζόµενα για την κάλυψη των ζηµιών επόµενων χρήσεων.
Επιπλέον στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ή λύσης του νοµικού προσώπου του συστήµατος το ποσό το οποίο τυχόν
αποµένει µετά την εξόφληση οφειλών προς τρίτους, θα
πρέπει να περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
Επίσης µε µια επί πλέον διάταξη στο ίδιο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές συσκευασιών να
οργανώνουν νέα ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση να έχουν
προηγουµένως ενταχθεί σε ήδη λειτουργούντα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, πριν την υποβολή των
προβλεπόµενων από τον νόµο φακέλων µε µελέτη ή/και
στοιχεία και µέχρι την έγκριση των νέων συστηµάτων.
Συνεπώς δεν θα εξετάζονται υποβληθέντες φάκελοι συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον οι συµµετέχοντες διαχειριστές δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή.
Επίσης µε µια νέα διάταξη στο ίδιο άρθρο ο
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. κατά τη διάρκεια της εξαετούς έγκρισης
ενός συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης µπορεί να
τροποποιήσει τους όρους έγκρισής του, αφού προηγουµένως καταθέσει το Σύστηµα τροποποιηµένο πλήρη φάκελο. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το ν. 2939/2001,
υπήρχε δυνατότητα για τροποποίηση όρων µόνο στο
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης Π.Ε.∆. (τριετία).
Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό
εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.∆.) από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
(άρθρο 9 του ν. 2939/2001) χορηγείται στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, µετά από τους
προβλεπόµενους στο ν. 2939/2001 ελέγχους και εφόσον
διαπιστωθεί ότι έχει εφαρµόσει τις µεθόδους εναλλακτι-
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κής διαχείρισης και τηρεί τους όρους έγκρισής του και όχι σε κάθε υπόχρεο διαχειριστή. Η υποχρέωση των διαχειριστών έγκειται στην καταβολή της χρηµατικής εισφοράς προς το σύστηµα στο οποίο συµµετέχουν, ενώ η
εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, που είναι και η
ουσία της εν λόγω πιστοποίησης, ελέγχεται µέσω των
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 4
Κατ’ αντιστοιχία µε το άρθρο 1 της παρούσας εισήγησης που αφορά στην διαδικασία για την υποχρεωτική εφαρµογή προτύπων για τις συσκευασίες, προτείνεται
σχετική τροποποίηση και για τα «άλλα προϊόντα», σύµφωνα µε την οποία η σχετική κ.υ.α. που επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων, θα συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, και τον τυχόν εκάστοτε καθ ύλη συναρµόδιο Υπουργό, µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
Άρθρο 5
Στο άρθρο αυτό αντιµετωπίζεται η ανάγκη καθορισµού
των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εναλλακτική διαχείριση
των «άλλων προϊόντων» να πραγµατοποιείται µε κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έναντι Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
που προβλέπονται στο νόµο. Αυτό γιατί οι όροι και οι
προϋποθέσεις αποτελούν ουσιαστικά Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ’ αντιστοιχία µε τις συσκευασίες (άρθρο 2 της παρούσας), θεωρείται ουσιώδους σηµασίας και αποσαφηνίζεται µε την προτεινόµενη τροποποίηση, ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των «άλλων προϊόντων». Επίσης αποσαφηνίζεται κατ’ αντιστοιχία µε τις συσκευασίες (άρθρο 3 της παρούσας) ότι το ΠΕ∆ χορηγείται στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και όχι στους διαχειριστές.
Επιπλέον περιλαµβάνεται σχετική πρόβλεψη σύµφωνα
µε την οποία στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ή λύσης του νοµικού προσώπου του συστήµατος, το ποσό το οποίο τυχόν
αποµένει µετά την εξόφληση οφειλών προς τρίτους, θα
πρέπει να περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει αναλογικά σε υφιστάµενα ή
νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου προϊόντος.
Περιλαµβάνεται επίσης πρόβλεψη ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ να τηρεί µητρώο παραγωγών, στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των άλλων προϊόντων. Με
την λειτουργία του µητρώου, η εγγραφή των παραγωγών σε αυτό θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας τους και για την
συµµετοχή τους σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό και σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα
για µια αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, επιβάλλεται η αναπροσαρµογή των κυρώσεων του άρθρου 20 του ν. 2939/2001.

Άρθρο 7
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στη λειτουργικότητα του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., σύµφωνα άλλωστε και
µε την πρόθεση του νοµοθέτη και την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει».
Συγκεκριµένα η εύρυθµη λειτουργία του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
συνεπάγεται την πλήρωση µε τακτικό προσωπικό των
οργανικών θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του
Π∆ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α΄) οι οποίες ανέρχονται σε τριάντα, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις του Γενικού
∆ιευθυντή και του Νοµικού Συµβούλου (σχέσεις έµµισθης εντολής), προκειµένου να διαρθρωθεί και στελεχωθεί µε επάρκεια για την επίτευξη του σκοπού του. Οι
προβλεπόµενοι στο άρθρο 24 του Ν. 2939/2001 πόροι
του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. δεν επαρκούν για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών και ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία η εξεύρεση άλλων πόρων. Προκειµένου να µην επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισµός, προτείνεται η
τροποποίηση του Ν. 2939/2001 ώστε στους πόρους του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. να συµπεριληφθεί ποσοστό επί των χρηµατικών εισφορών των υπόχρεων προς τα συλλογικά
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
Στη βάση των χρηµατικών εισφορών κάθε έτους, προβλέπεται κράτηση υπέρ του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ποσοστού
2% επί αυτών για το κάθε σύστηµα. Σηµειώνεται ότι µε
βάση υπολογισµού το έτος 2008 και για το σύνολο των
χρηµατικών εισφορών που καταβλήθηκαν σε όλα τα συστήµατα, εξασφαλίζονται περίπου 1.000.000 € καλύπτοντας ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
Η θέσπιση του ανωτέρω εσόδου για τον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. εξασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα
και αυτοτέλεια του οργανισµού. Η κάλυψη του κόστους
λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., ουσιαστικά από έσοδα
που προέρχονται από τις δραστηριότητες που επιβλέπει.
είναι δίκαιη και επιβεβληµένη δεδοµένου ότι η ίδρυση
και λειτουργία του οργανισµού αυτού αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών που δηµιουργούνται από τις
δραστηριότητες των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Γι’ αυτό άλλωστε ο νοµοθέτης προδιαγράφει την
έναρξη της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος στη διάρκεια του οποίου θα έχουν εγκριθεί και αρχίσει να λειτουργούν συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
Είναι επίσης απαραίτητη η διευκόλυνση της απόσπασης ή µεταφοράς προσωπικού στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., προκειµένου αφενός να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωσή του µε έµπειρα στελέχη και αφετέρου να µειωθεί το
κόστος από προσλήψεις νέου προσωπικού. Εποµένως
θεωρείται αναγκαίο η διαδικασία απόσπασης ή µεταφοράς να πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση από τις κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις.
Επιπλέον, δεδοµένου ότι δεν γίνεται αναφορά στο
ν. 2939/2001, καθιερώνεται ο κανονισµός προσωπικού
του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. να καταρτίζεται από το ∆.Σ. του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται µε απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Επίσης καθορίζονται µε κ.υ.α. οι αποδοχές του Γενικού
∆ιευθυντή και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., Με
τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η στελέχωση του φορέα
και η απόσπαση στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. των υπαλλήλων
που ήδη υπηρετούν στο ΓΕ∆ΣΑΠ ή άλλες υπηρεσίες γιατί δεν θα µειωθεί ο µισθός τους.
Είναι επιβεβληµένη η συµπλήρωση του άρθρου 24 του
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Ν.2939/2001 ως προς τη διαδικασία ανάθεσης µελετών,
δεδοµένου ότι ο νόµος δεν εξουσιοδοτεί το προεδρικό
διάταγµα που αφορά την συγκρότηση, λειτουργία και
οργανωτική διάρθρωση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., ώστε να συµπεριλαµβάνεται το θέµα αυτό, µε αποτέλεσµα µε τον υφιστάµενο νόµο να καθίσταται αδύνατη η ανάθεση µελετών από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.

κοµιδής των απορριµµάτων, η χρέωση τους από τους
Φο.∆.Σ.Α. σε ότι αφορά το κόστος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης (π.χ. κοµποστοποίηση, υγειονοµική ταφή), πρέπει να είναι ανάλογη της ποσότητας των αποβλήτων, δηλαδή σε €/τόνο απορριµµάτων.

Άρθρο 8

Με τη διάταξη του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν.
2261/1994 (ΦΕΚ 205 Α΄) προβλέφθηκε η δυνατότητα
διορισµού στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ανωνύµων εταιρειών που ιδρύονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6
επ. του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄), των υπαλλήλων της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Με την προτεινόµενη διάταξη επεκτείνεται
η ρύθµιση αυτή για λόγους ίσης µεταχείρισης στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
Συναφώς, και στο πλαίσιο της βέλτιστης διάθεσης και
αξιοποίησης του υπάρχοντος στελεχιακού δυναµικού
του ∆ηµοσίου, επιτρέπεται ο διορισµός δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε θέσεις υψηλής ευθύνης των ανωτέρω εταιρειών (διοικητές, διευθύνοντες σύµβουλοι
κ.λπ.), εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογία των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για την κάλυψη των θέσεων αυτών
στα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ως
προς τις αποδοχές τους, την ασφάλισή τους και την επάνοδο στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 3
και 4. 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 καταργείται και
η παράγραφος 2 αναριθµείται σε 1.
Άρθρο 9
Π∆ 99/2008
Ένα πολυπληθές ∆Σ µπορεί να µην είναι πάντα λειτουργικό. Για τον λόγο αυτό το ∆Σ από δεκαπενταµελές
γίνεται εννεαµελές, µε την αναγκαία συµµετοχή όλων
των απαραίτητων φορέων.
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 10
Η µείωση των επιβαρύνσεων για τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριµµάτων, αποτελεί οικονοµικό κίνητρο προς
την κατεύθυνση της αύξησης των προσπαθειών ανακύκλωσης. ∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής στην Ελλάδα εφαρµοζόµενη συσχέτιση µεταξύ παραγόµενων αποβλήτων
και τελών (εκτός ελαχιστότατων εξαιρέσεων). Για παράδειγµα, οι ∆ήµοι της Αττικής, για την τελική διάθεση, καταβάλλουν το 6% των τακτικών τους εσόδων του προηγουµένου έτους, ανεξαρτήτως ποσότητας αποβλήτων.
Εφαρµογή τιµολόγησης βάσει ζυγολογίων θα εισάγει
σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα για αύξηση της ανακύκλωσης.
Η συµβολή των ΟΤΑ είναι καθοριστική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου. Επίσης, µε την εφαρµογή των προγραµµάτων διαλογής στην πηγή, δεδοµένου
ότι ουσιαστικά η συλλογή και µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών πραγµατοποιείται από τους ΟΤΑ, επιβαρύνονται οικονοµικά και για τον λόγο αυτό επιδοτούνται,
προσωρινώς τουλάχιστον, από τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Προκειµένου να εφαρµοσθεί η αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» και να δοθούν οικονοµικά κίνητρα
στους ΟΤΑ για την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης – αξιοποίησης των αποβλήτων τους µε παράλληλη
µείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς διάθεση,
καθώς και για τον εξορθολογισµό της διαδικασίας απο-

Άρθρο 11

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μπιρµπίλη

Ι. Ραγκούσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Λ. Κατσέλη

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αικ. Μπατζέλη

