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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

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 1
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.1. του άρθρου
6 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρµόδιου Υπουργού,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π,
µπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 2
1. H παράγραφος Β περίπτωση 2.β) του άρθρου 7 του
ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Όροι συµµετοχής στο σύστηµα:
Οι διαχειριστές συσκευασιών, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης µε εφαρµογή συστήµατος εγγυοδοσίας
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην περίπτωση 1, συµµετέχουν υποχρεωτικά σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία έχουν λάβει
τη σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.. Νέα συστήµατα, ατοµικά ή συλλογικά, µπορεί να οργανωθούν υπό
την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι διαχειριστές είναι ενταγµένοι, µέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστηµάτων σε ήδη λειτουργούντα συστήµατα.
Η συµµετοχή στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης:
αα) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστηµα εκ
µέρους του ενδιαφερόµενου διαχειριστή χρηµατικής εισφοράς, η οποία προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα
άλλα έσοδα του συστήµατος, 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. σύµφωνα µε το εδάφιο ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24.
ββ) παρέχει το δικαίωµα στον συµµετέχοντα διαχειριστή να επισηµαίνει τις συσκευασίες µε την ένδειξη που
περιγράφεται στη σύµβαση προσχώρησης, ως απόδειξη
της συµµετοχής του στο σύστηµα και
γγ) απαλλάσσει τους συµβαλλόµενους διαχειριστές από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12.»
2. Στο τέλος της παραγράφου Γ του άρθρου 7 του ν.
2939/2001 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήµατος από τον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νοµικό πρόσωπο ενός συστήµατος, το ποσό που αποµένει, ύστερα από την εξόφληση των οφειλών του συστήµατος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται να
το αποδώσει σε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-

λαγής καθορίζεται ο τρόπος κατανοµής του ποσού αυτού µεταξύ των υφιστάµενων και νέων συστηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Μετά την παράγραφο ∆ του άρθρου 7 του ν.
2939/2001 προστίθενται παράγραφοι Ε και ΣΤ ως εξής:
«Ε. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης
συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στο
άρθρο 9 παρ. 4, ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήµατος. Προς τούτο ο
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. απαιτεί υποβολή τροποποιηµένου φακέλου από το σύστηµα.
ΣΤ. Ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. τηρεί µητρώο διαχειριστών συσκευασιών, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι
οι διαχειριστές συσκευασιών. Η εγγραφή των διαχειριστών στο µητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συµµετοχή τους σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση
των διαχειριστών στο µητρώο, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης αυτού.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 9 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης
του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται
έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ύστερα από αίτηση του
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 7.
Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρµόζονται οι
µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι
στόχοι, ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.) για το συγκεκριµένο σύστηµα στο όνοµα του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Το Π.Ε.∆. χορηγείται εφόσον το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης:
α) Αποδεικνύει µε βάση τα στοιχεία που του ζητά ο
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούµενη τριετία σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στην έγκριση του
συστήµατος που χορηγήθηκε.
β) Καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος, ανερχόµενο σε
5.000 ευρώ για τα ατοµικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 10.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και 3.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης εµβέλειας µικρότερης της πανελλαδικής. Τα ως άνω ποσά µπορούν
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..
3. Αν ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται
οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, µπορεί να
θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Π.Ε.∆. µε προθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή και να επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 20.
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Εάν το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο φορές δεν κρίνεται επαρκές ή δεν συµµορφώνεται µε τους
τιθέµενους ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. έχει τη δυνατότητα:
α) στην περίπτωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήµατος αυτού και να υποχρεώνει τον διαχειριστή να συµµετάσχει σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του,
β) στην περίπτωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήµατος αυτού.
4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία για
την έκδοση του Π.Ε.∆. κατατίθενται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
κάθε τρία χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι µήνες από
την υποβολή όλων των αιτούµενων από τον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.∆.. Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία χορηγήθηκε Π.Ε.∆. αναγράφονται στον κατάλογο του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 13.»
Άρθρο 4
Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., µπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά τα
πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).»
Άρθρο 5
1. H παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισµοί οργανώνουν τη
συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που
προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία
µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
των αποβλήτων των άλλων προϊόντων.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, και κάθε σχετικό θέµα για την εναλλακτική
διαχείριση των άλλων προϊόντων και για την έκδοση του
πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης στα αντίστοιχα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής, το πρόγραµµα και η οργάνωση
των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, η οργάνωση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι όροι
συµµετοχής σε αυτά, οι τεχνικές προδιαγραφές και προγράµµατα, οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιούν, καθώς και

οι προϋποθέσεις έγκρισής τους από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.»
3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν.
2939/2001 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:
«7. Η χρηµατική εισφορά που καταβάλλουν σε σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οι συµµετέχοντες διαχειριστές άλλων προϊόντων, προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήµατος, 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. σύµφωνα µε το εδάφιο
ια΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24.»
8. Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήµατος από τον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νοµικό πρόσωπο ενός συστήµατος, το ποσό που αποµένει, µετά την εξόφληση
των οφειλών του συστήµατος προς τρίτους, περιέρχεται
στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος κατανοµής του
ποσού αυτού µεταξύ των υφιστάµενων και νέων συστηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
9. Ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. τηρεί µητρώο παραγωγών, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί
των άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο
µητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συµµετοχή
τους σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση
των παραγωγών στο µητρώο, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης αυτού.»
Άρθρο 6
Η παρ. 1 του τµήµατος Γ «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»
του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις
διατάξεις του νόµου αυτού και ειδικότερα των άρθρων 6,
7, 8, 9, 11, 12, 16 και 17 και των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, επιβάλλονται
ανεξάρτητα από αστική ή ποινική ευθύνη τους ως διοικητικές κυρώσεις διαζευκτικά ή σωρευτικά πρόστιµο από
χίλια (1.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ ή
προσωρινή διακοπή λειτουργίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας από πέντε ηµέρες έως τριάντα ηµέρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη, ως εξής:
α. από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας εφόσον το
προτεινόµενο συνολικό πρόστιµο ανέρχεται µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ και η προτεινόµενη
διακοπή λειτουργίας µέχρι πέντε ηµέρες και
β. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής όταν το προτεινόµενο συνολικό
πρόστιµο υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ και η προτεινόµενη διακοπή λειτουργίας
υπερβαίνει τις πέντε ηµέρες.
Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. και προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφερόµενου.»
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Άρθρο 7
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
« - την υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ’ εφαρµογή των άρθρων 6 και 16,».
2. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24
του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Εκπονεί ή αναθέτει µελέτες και χρηµατοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. Ειδικότερα για
την ανάθεση µελετών ισχύουν οι διατάξεις του ν.
3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.»
3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
« - στα οικονοµικά στοιχεία της λειτουργίας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
- στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, καθώς και».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. συγκροτείται από εκπροσώπους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., εκπροσώπους
συλλογικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και
οργανώσεων των καταναλωτών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται η αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως
κάθε φορά ισχύουν.»
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., πλην αυτού που υπηρετεί
στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µε απόσπαση, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στο προσωπικό του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. καταβάλλονται εκτός έδρας αποζηµιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν. Oι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάµβαναν εάν παρέµεναν στην
οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αµοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..»
6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπαση ή µεταφορά προσωπικού που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση εργασίας
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός επανοριοθετήθηκε µε το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία απόσπασης ή µεταφοράς του προσωπικού, κατά

την αρχική στελέχωση του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού ή άλλου συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος.
Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και µε σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.. Η
σχέση εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση δηµοσίου δικαίου που µεταφέρονται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά µόνο για τους ίδιους λόγους
που λύεται η υπαλληλική σχέση των δηµοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή µεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στο φορέα προέλευσης του, µε
πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.. Ο Κανονισµός προσωπικού του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Σε περίπτωση µεταφοράς προσωπικού κατά τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997.»
7. Μετά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται οι ακόλουθες
διατάξεις:
«ια. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηµατικών εισφορών του προηγούµενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα ατοµικά συστήµατα, που δεν προβλέπουν χρηµατικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. πόσο ίσο µε:
αα) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος καλύπτει περισσότερες από
µία περιφέρειες,
ββ) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος περιορίζεται σε µία περιφέρεια.
Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. σε
δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήµερο
του κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου και µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση
του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2011.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11.2.του άρθρου
24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων συνιστώνται µία θέση του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
και τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ σε επιστηµονικά πεδία συναφή προς τα θέµατα που ρυθµίζει ο παρών νόµος.»
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Άρθρο 8
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2008
(ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. είναι
εννεαµελές αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ τακτικά µέλη και συγκροτείται µε απόφαση τoυ Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,. Ο
Πρόεδρος και δύο τακτικά µέλη ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ένα µέλος και
ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ένα µέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ένα µέλος προτείνεται από
την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.),
ένα από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, ένα από
κοινού από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ένα από το Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), µε τους αναπληρωτές
τους.
2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα περιβάλλοντος ή
εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αυτοτελείς
προτάσεις από καθεµία από αυτές και ο Υπουργός µε απόφασή του ορίζει τον υπό κρίση εκπρόσωπο µεταξύ
των προτεινοµένων. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούνται εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη και
δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά µέλη µέχρι
την υπόδειξη και το διορισµό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει προθεσµία τεσσάρων µηνών µηνών
χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο διοικητικό συµβούλιο να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί µε απόφασή του να ορίσει αυτός το
µέλος του διοικητικού συµβουλίου.»
Άρθρο 9
1. Η ετήσια εισφορά των δήµων και κοινοτήτων, προς
τους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.∆.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.2 του
ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του
ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄), καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
Φο.∆.Σ.Α., µε βάση το κόστος των παρεχόµενων προς
τους δήµους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά
τόννο, και ανάλογα µε τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήµο ή κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων υπολειµµάτων
τους από τα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
(Κ.∆.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήµων και κοινοτήτων,
καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις.
Η πληρωµή κάθε τριµηνιαίας δόσης γίνεται εντός του
πρώτου δεκαηµέρου του αντίστοιχου τριµήνου. Κατά τα

λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 2527/7.1.2009 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 83 Β΄), εκτός από εκείνες που καταργούνται µε το άρθρο 10.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο ή
κοινότητα τριµηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς προς
τον οικείο Φο.∆.Σ.Α. πέραν του ενός µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ∆.Ε.Η
Α.Ε., από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισµού που αναλογούν στον οφειλέτη δήµο ή κοινότητα, κατόπιν αποστολής στη ∆.Ε.Η.
Α.Ε. σχετικού αιτήµατος του οικείου Φο.∆.Σ.Α., συνοδευόµενου από την αντίστοιχη απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, και αποδίδεται σε αυτόν.
Άρθρο 10
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
1. Καταργούνται:
α) η παρ. 3 του άρθρου 6 και η παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄),
β) η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163
Α΄).
γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 2527/7.1.2009 (ΦΕΚ 83 Α΄)
2. ∆εν εφαρµόζεται η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.
3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) για τους Φο.∆.Σ.Α. µε νοµική
µορφή Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.
2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄/ 31.8.1994), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 2261/1994
(ΦΕΚ 205 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«∆ηµόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί επιτρέπεται να
διορίζονται ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι και µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ως άνω εταιρειών. Επιτρέπεται επίσης να διορίζονται ως διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες σύµβουλοι, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές και
βοηθοί γενικών διευθυντών των εταιρειών αυτών, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τους οικείους κανονισµούς προσόντα ή, αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, προσόντα συναφή προς τα ανατιθέµενα σε αυτούς καθήκοντα, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄)».
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Κ. Μπιρµπίλη

Ι. Ραγκούσης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Λ. Κατσέλη

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αικ. Μπατζελή

Αριθµ. 22/3/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «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».
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, τροποποιείται η νοµοθεσία σχετικά µε τις συσκευασίες, την εναλλακτική διαχείριση αυτών και τον Εθνικό Οργανισµό
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.). Ειδικότερα προβλέπονται
τα ακόλουθα:
1. Ορίζεται ότι, τα πρότυπα διαχείρισης για συσκευασίες και άλλα προϊόντα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από
τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΆ.Ο.Τ.) µπορούν να καθίστανται πλέον υποχρεωτικά, µε κ.υ.α.. (άρθρα 1 και 4)
2. Καθορίζονται εκ νέου οι όροι συµµετοχής διαχειριστών συσκευασιών σε Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και ορίζονται ειδικότερα τα εξής:
α.i) Για την υποχρεωτική συµµετοχή διαχειριστών συσκευασιών στα ανωτέρω συστήµατα δεν απαιτείται, εφεξής, η κατοχή Πιστοποιητικού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
(Π.Ε.∆.).
ii) Εφεξής, είναι δυνατή η οργάνωση νέων συστηµάτων, σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, υπό τον όρο ότι, οι
ενδιαφερόµενοι διαχειριστές αποτελούν µέλη υφιστάµενων συστηµάτων, έως ότου εγκριθούν τα νέα.
β.i) Η καταβαλλόµενη, από τους προαναφερόµενους
διαχειριστές, χρηµατική εισφορά συµµετοχής στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, προορίζεται αποκλειστικά και µόνο, όπως και τα υπόλοιπα έσοδα των συστηµάτων αυτών για την κάλυψη του σχετικού
κόστους.
ii) Η συµµετοχή στα προαναφερόµενα συστήµατα συνοδεύεται από την καταβολή και του ποσοστού επί της
εν λόγω εισφοράς, η οποία αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 7του υπό
ψήφιση νόµου.
γ. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ανακαλεί την έγκριση ενός συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή σε περίπτωση που επέρχεται λύση του νοµικού προσώπου αυτού, το τυχόν εναποµένον, µετά την
εξόφληση των οφειλών του συστήµατος προς τρίτους,

ποσό περιέρχεται στον ανωτέρω Οργανισµό, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει αυτό σε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Ο τρόπος κατανοµής του ανωτέρω ποσού µεταξύ των προαναφερόµενων συστηµάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κ.υ.α.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., να
τροποποιεί τους όρους έγκρισης του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης κατά τη
διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης αυτού.
ε. Καθιερώνεται η τήρηση από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µητρώου διαχειριστών συσκευασιών. Η εγγραφή των διαχειριστών στο εν λόγω µητρώο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη νόµιµη άσκηση των δραστηριοτήτων
τους και τη συµµετοχή αυτών σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση, την τήρηση, καθώς και το είδος των στοιχείων που καταχωρούνται στο
υπόψη µητρώο.
(άρθρο 2)
3. α. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.) (άρθρο
9, ν. 2939/2001), που εκδίδεται, εφεξής, στο όνοµα του
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης και όχι στο όνοµα
του αιτούντος διαχειριστή, που προβλέπεται σήµερα.
β. Προσδιορίζεται το ανταποδοτικό τέλος, που καταβάλλεται για τη χορήγηση του Π.Ε.∆. και συγκεκριµένα,
ορίζεται στο ποσό των 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ για
ατοµικά και συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, αντίστοιχα, ενώ για συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης εµβέλειας µικρότερης της πανελλαδικής, το ύψος του ανωτέρω ανταποδοτικού τέλους ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.
Τα ανωτέρω πρόστιµα δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε κ.υ.α.
γ. Προβλέπεται ότι, ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. δύναται, σε περίπτωση κατ' επανάληψη ανεπάρκειας ή µη συµµόρφωσης
του συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης µε
τους τιθέµενους ειδικούς όρους, να ανακαλεί κατά πρώτον την έγκριση αυτού και στη συνέχεια να υποχρεώνει
το διαχειριστή να συµµετάσχει σε εγκεκριµένο σύστηµα
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά στον
κλάδο του.
(άρθρο 3)
4. α. Ορίζονται οι δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., επιχειρήσεις και οργανισµοί, ως υπεύθυνοι, για την οργάνωση
της συλλογής των αποβλήτων των άλλων προϊόντων
που προέρχονται από τη δράστηριότητά τους, σε συνεργασία µε τα ειδικά εξουσιοδοτηµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων των προϊόντων αυτών.
β. Εφεξής, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων, καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση, αντί µε π. δ/γµα
που ισχύει.
γ. Η καταβαλλόµενη, από τους διαχειριστές, των άλλων προϊόντων χρηµατική εισφορά συµµετοχής στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, προορίζεται αποκλειστικά και µόνο, όπως και τα υπόλοιπα έσοδα των συστηµάτων αυτών, για την κάλυψη του σχετικού
κόστους, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς, η οποία αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 7του υπό ψήφιση νόµου.
δ. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ανακαλεί την έγκριση ενός συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων ή σε περίπτωση που επέρχεται λύση του
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νοµικού προσώπου αυτού, το τυχόν εναποµένον, µετά
την εξόφληση των οφειλών του συστήµατος προς τρίτους, ποσό περιέρχεται στον ανωτέρω Οργανισµό, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει αυτό σε υφιστάµενα ή
νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου προϊόντος. Ο τρόπος κατανοµής του ανωτέρω ποσού µεταξύ
των προαναφερόµενων συστηµάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κ.υ.α.
ε. Καθιερώνεται η τήρηση από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µητρώου παραγωγών των άλλων προϊόντων. Η εγγραφή
των παραγωγών στο εν λόγω µητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόµιµη άσκηση των δραστηριοτήτων τους και τη συµµετοχή αυτών σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση, την τήρηση,
καθώς και το είδος των στοιχείων που καταχωρούνται
στο υπόψη µητρώο.
(άρθρο 5)
5. Επανακαθορίζονται τα πρόστιµα, που επιβάλλονται,
ως διοικητικές κυρώσεις, στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
που παραβαίνουν τις κείµενες διατάξεις περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης αυτών και άλλων
προϊόντων. Συγκεκριµένα αυξάνονται:
α. Από 293,47 σε 1.000 ευρώ το κατώτατο και από
2.934,70 σε 150.000 ευρώ το ανώτατο όριο του προστίµου και επιβάλλεται, εφεξής, από τον οικείο Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας, αντί του οικείου Νοµάρχη, που
ισχύει σήµερα.
β. Από 2.934,70 σε 150.000 ευρώ το κατώτατο και από
146.735,14 σε 1.000.000 ευρώ το ανώτατο όριο του προστίµου, που επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του ∆.Σ. του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. και
προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου.
(άρθρο 6)
6.α. Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., µε την προσθήκη σ' αυτές και της αρµοδιότητας ελέγχου των οικονοµικών και τεχνικών στοιχείων των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Όσον αφορά στην ανάθεση από τον Οργανισµό µελετών, προβλέπεται ότι, αυτές ανατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τα µέλη
του ∆.Σ. του Οργανισµού, το ύψος της οποίας ορίζεται
µε κ.υ.α., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 17
του ν. 3205/2003). Με κ.υ.α., επίσης, προβλέπεται η καταβολή εκτός έδρας αποζηµιώσεων και οδοιπορικών εξόδων στο ανωτέρω προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 2685/1999), όπως κάθε φορά ισχύει.
γ. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά της κάθε φύσεως απολαβές που ελάµβαναν στην οργανική τους θέση. Το
σύνολο δε των απολαβών και αµοιβών βαρύνουν τον
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
δ.i) Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. είναι
δυνατόν να καλύπτονται, εφεξής και µε απόσπαση ή µεταφορά υπαλλήλων από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ν.π.ι.δ., οργανισµούς κ.λπ.), καθώς και µε µετάταξη υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας.
ii) Μετατάξεις, αποσπάσεις ή µεταφορές προσωπικού
για τη στελέχωση του Οργανισµού, διενεργούνται σύµ-

φωνα µε τη διαδικασία που θα καθοριστεί µε κ.υ.α., κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων, χωρίς να απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού ή άλλου
συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο
υπάλληλος. Στις περιπτώσεις µετάταξης ή µεταφοράς
προσωπικού, κατά τα προαναφερθέντα, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2515/1997.
iii) Το ανώτατο όριο της απόσπασης των ανωτέρω υπαλλήλων µπορεί να ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.
iv) Η λύση της σχέσης εργασίας των υπαλλήλων µε
σχέση δηµοσίου δικαίου, που µετατάσσονται ή µεταφέρονται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., διέπεται από το καθεστώς
που ισχύει και για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
ν) Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., το προσωπικό του Οργανισµού, που προέρχεται από απόσπαση, µετάταξη ή µεταφορά, επιστρέφει αυτοδίκαια στις υπηρεσίες - φορείς προέλευσης µε πλήρη αναγνώριση
της προϋπηρεσίας του στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
vi) Ρυθµίζονται θέµατα κατάρτισης και έγκρισης του
Κανονισµού Προσωπικού του υπόψη Οργανισµού.
ε. Επανακαθορίζονται οι πόροι του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µε
την προσθήκη σ' αυτούς ποσοστού 2% επί των ετήσιων
χρηµατικών εισφορών του προηγούµενου έτους, που καταβάλλονται από τους υπόχρεους προς τα συλλογικά
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Παράλληλα και προκειµένου περί συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών συστηµάτων, όπου δεν προβλέπονται χρηµατικές εισφορές των υπόχρεων, ορίζεται, αποδιδόµενο
στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., ποσό ύψους 5.000 ευρώ ή 20.000
ευρώ, ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης. Το ποσό αυτό, το οποίο θα αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. από 1.1.2011, θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά τα οριζόµενα και
µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Οργανισµού.
στ. Επανακαθορίζονται οι θέσεις, που έχουν συσταθεί
για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών / άλλων προϊόντων, για το οποίο προβλέπονται: µία (1) θέση ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και
τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ σε συναφή µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου επιστηµονικά πεδία, [αντί των
δύο (2) θέσεων κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού και τριών (3) θέσεων ειδικού επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού, που
προβλέπονται σήµερα],
(άρθρο 7)
7. α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του ∆.Σ. του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. µε τη µείωση κατά έξι (6) [από δεκαπέντε
(15) σε εννέα (9)] του αριθµού των µελών του.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του ανωτέρω ∆.Σ. και καθορίζονται τα προσόντα των µελών
αυτού και ο τρόπος επιλογής τους.
(άρθρο 8)
8. α. Προβλέπεται ότι, η ετήσια εισφορά των ο.τ.α. α'
βαθµού προς τους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) (αρθ. 5 της αριθ. 2527/7-1-2009/Β'83),
καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. των φορέων αυτών.
Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής
της εν λόγω εισφοράς.
β. Επανακαθορίζεται το καθεστώς των κυρώσεων
(προστίµων), που επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τους ο.τ.α. α' βαθµού της ετήσιας
εισφοράς τους προς τους οικείους ΦΟ.∆.Σ.Α. Ειδικότε-
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ρα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης, πέραν του µηνός, στην καταβολή της τριµηνιαίας δόσης της ανωτέρω εισφοράς, το οφειλόµενο ποσό
παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ∆ΕΗ Α.Ε. από τα αναλογούντα στον οφειλέτη ∆ήµο ή Κοινότητα έσοδα του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, κατά την οριζόµενη διαδικασία και αποδίδονται
στον οικείο ΦΟ.∆.Σ.Α.
(άρθρο 9)
9. α. Οι διαχειριστές συσκευασιών δεν υποχρεούνται,
εφεξής, να διαθέτουν Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, καταργούµενων των διατάξεων της παρ.3 του
άρθρου 6 του ν. 2939/2001.
β. ∆εν εφαρµόζονται, για τους ΦΟ.∆.Σ.Α. µε νοµική
µορφή Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν 3536/2007, που προβλέπουν την παρακράτηση των εισφορών των ΦΟ.∆.Σ.Α. µε
νοµική µορφή ν.π.ι.δ. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.), σε περίπτωση µη καταβολής αυτών µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους. (άρθρο 10)
10. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.2229/1994, όπως ισχύει και προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπεται και σε δηµοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς να διορίζονται ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι και
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και ως
διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες σύµβουλοι, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές και βοηθοί γενικών διευθυντών των εταιρειών, που ιδρύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου [ν.π.ι.δ., χωριστά για κάθε µεγάλο έργο, ύψους άνω των 73.370.000 ευρώ περίπου,
(25.000.000.000 δραχµών), µε τη µορφή α.ε.)], εφόσον
διαθέτουν τα προβλεπόµενα, από τους οικείους κανονισµούς, προσόντα ή αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη,
προσόντα συναφή προς τα ανατιθέµενα σ' αυτούς καθήκοντα.
β. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.
18, του άρθρου 32, του ν.2190/1994, σύµφωνα µε τις οποίες, οι διοριζόµενοι στις ανωτέρω εταιρείες, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν τον διορισµό τους, σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις.
Εάν η θέση που κατείχαν δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρούνται ότι κατέχουν οµοιόβαθµη προσωρινή
θέση του κλάδου τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και
καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Η υπηρεσία στις θέσεις αυτές λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες. Οι
υπάλληλοι και λειτουργοί που διορίζονται στις προαναφερόµενες θέσεις λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής. Οι αποδοχές της θέσης που κατείχαν πριν το
διορισµό τους διακόπτονται αυτοδικαίως, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στα ταµεία που ασφαλίζονταν πριν το διορισµό τους στη νέα θέση και καταβάλουν τα ποσά που
κατέθεσαν τον τελευταίο µήνα πριν το διορισµό τους,
προσαυξανόµενα κάθε φορά µε τις νόµιµα καθοριζόµενες ποσοστιαίες αυξήσεις αυτών των ασφαλίστρων.
(άρθρο 11)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ετήσια αποτροπή δαπάνης ύψους 12.800 ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό των θέσεων του προσωπικού του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευα-

σιών / άλλων Προϊόντων, που λειτουργεί στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, [µία
(1) θέση ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ (αντί δύο (2) θέσεων κλάδων ∆Ε ∆ιοικητικού και τριών (3) θέσεων ειδικού επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού, που προβλέπονται σήµερα.)],
(άρθρο 7 παρ. 8)
II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση προσωρινών
θέσεων για την τακτοποίηση δηµοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών, που διορίζονται στις προαναφερόµενες θέσεις, στην περίπτωση που, κατά την επάνοδο τους στην
υπηρεσία τους, η θέση που κατείχαν δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, (άρθρο 11). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων θέσεων, ύψος αποδοχών κ.λπ.).
III. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Εναλλακτικής Αιαγείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) (Ν.Π.Ι.∆. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του ∆.Σ. του Οργανισµού (άρθρο 7 παρ. 4, σε συνδυασµό µε την παρ. 1
του άρθρου 8). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των
36.000 ευρώ περίπου.
β. Καταβολή του συνόλου των απολαβών και αποδοχών των αποσπωµένων στον Οργανισµό υπαλλήλων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, (άρθρο
7 παρ. 5) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εκτιµάται, κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 800.000 ευρώ περίπου, εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αποσπωµένων,
ύψος αποδοχών αυτών και διάρκεια απόσπασης).
Αντίστοιχα, εξοικονοµείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, απ' όπου αποσπώνται οι εν λόγω υπάλληλοι.
2. Εφάπαξ δαπάνη, από την τήρηση µητρώου διαχειριστών συσκευασιών και µητρώου παραγωγών προϊόντων,
(άρθρα 2 παρ. 3 και 5 παρ. 3) Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται, κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 30.000 ευρώ περίπου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη εξόδων τυχόν
µετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.
(άρθρο 7 παρ. 5)
4. Απώλεια εσόδων, από τη µη είσπραξη του προβλεπόµενου (άρθρο 9, ν. 2939/2001), για τη χορήγηση του
Πιστοποιητικού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.) ανταποδοτικού τέλους από άλλους, πέραν των συµµετεχόντων, διαχειριστές συσκευασιών, λόγω κατάργησης
της προϋπόθεσης κατοχής του Π.Ε.∆., για την υποχρεωτική συµµετοχή τους στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
(άρθρο 2)
5. Ετήσια αύξηση εσόδων, από τη διεύρυνση των πόρων του Οργανισµού µε την προσθήκη σ' αυτούς και: α)
ποσοστού 2% επί των ετήσιων χρηµατικών εισφορών
του προηγούµενου έτους, που καταβάλλουν οι υπόχρεοι
προς τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, β) ποσού ύψους 5.000 ή 20.000 ευρώ, κατά περίπτωση, προ-
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κειµένου περί ατοµικών συστηµάτων και συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης όπου δεν προβλέπονται χρηµατικές εισφορές των υπόχρεων,
(άρθρο 7 παρ. 7)
6. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την αναπροσαρµογή (αύξηση) των προστίµων, που επιβάλλονται ως διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες (φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα) συγκεκριµένων διατάξεων του ν. 2939/2001.
(άρθρο 6)
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη - Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

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

2. Εφάπαξ δαπάνη, από την τήρηση µητρώου διαχειριστών συσκευασιών και µητρώου παραγωγών προϊόντων,
(άρθρα 2 παρ. 3 και 5 παρ. 3) Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται, κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 30.000 ευρώ περίπου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κάλυψη εξόδων τυχόν
µετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του
Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..
(άρθρο 7 παρ. 5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..
4. Απώλεια εσόδων, από τη µη είσπραξη του προβλεπόµενου (άρθρο 9, ν. 2939/2001), για τη χορήγηση του
Πιστοποιητικού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.) ανταποδοτικού τέλους από άλλους, πέραν των συµµετεχόντων, διαχειριστές συσκευασιών λόγω κατάργησης
της προϋπόθεσης κατοχής του Π.Ε.∆., για την υποχρεωτική συµµετοχή τους στα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
(άρθρο 2)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του Οργανισµού.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση προσωρινών
θέσεων για την τακτοποίηση δηµοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών, που διορίζονται στις προαναφερόµενες θέσεις, στην περίπτωση που, κατά την επάνοδο τους στην
υπηρεσία τους, η θέση που κατείχαν δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, (άρθρο 11) Η εν λόγω δαπάνη, που εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων
θέσεων, ύψος αποδοχών κ.λπ.), θα αντιµετωπιστεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Υπουργείων και των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα.
II. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαγείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) (Ν.Π.Ι.∆. επιγορτιγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό)
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του ∆.Σ. του Οργανισµού (άρθρο 7 παρ. 4, σε συνδυασµό µε την παρ. 1
του άρθρου 8). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των
36.000 ευρώ περίπου.
β. Καταβολή του συνόλου των απολαβών και αποδοχών των αποσπωµένων στον Οργανισµό υπαλλήλων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, (άρθρο
7 παρ. 5) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εκτιµάται, κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 800.000 ευρώ περίπου, εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αποσπωµένων,
ύψος αποδοχών αυτών και διάρκεια απόσπασης).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Κ. Μπιρµπίλη

