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Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

3

4

Στόχος
Με το παρόν άρθρο τίθενται το αντικείμενο και το πεδίο
εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ήτοι η
θέσπιση ενιαίου πλαισίου για τη διαχείριση των
αποβλήτων, μέσα από την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ)
2018/851 και 2018/852, καθώς και η ρύθμιση του
πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και άλλων συναφών με τον
παρόντα ζητημάτων.
Με το άρθρο 2, προβλέπονται εξαιρέσεις από το πεδίο
εφαρμογής του σχεδίου νόμου, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως ισχύει.
Με το άρθρο 3 παρατίθενται οι ορισμοί που ισχύουν στη
διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου,
σε συμφωνία με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως ισχύει,
κατά τρόπο ώστε να γίνεται πιο ορθολογική
κατηγοριοποίηση των αποβλήτων, σαφής αναφορά σε
έννοιες διαχείρισης αποβλήτων, διευρυμένης ευθύνης
παραγωγού, των υπόχρεων φορέων, ώστε συνακολούθως
να είναι δυνατή η επίτευξη της πιο ορθολογικής και
αποδοτικής διαχείρισης αποβλήτων και να τίθενται με
σαφήνεια οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων. Οι ορισμοί
αυτοί ισχύουν για το σύνολο της νομοθεσίας των
αποβλήτων πλην των περιπτώσεων που ορίζεται
διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις νόμου.
Με το άρθρο 4 υιοθετείται η ιεράρχηση των αποβλήτων,
σε συμμόρφωση με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, η
οποία ισχύει στη νομοθεσία και την πολιτική για την
πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, λαμβάνοντας
υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του
περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του
τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της
προστασίας των πόρων, καθώς και τον συνολικό αντίκτυπο
στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και
την κοινωνία.
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Με το άρθρο 5 θεσπίζεται το πλαίσιο ως προς το πότε μια
ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία
παραγωγής θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά
υποπροϊόν, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ
όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851,
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να
διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση
των φυσικών πόρων.
Με το άρθρο 6 θεσπίζεται το πλαίσιο ως προς το πότε
απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη
εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να
αποτελούν απόβλητα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/851, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,
και διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση
των φυσικών πόρων.
Με το άρθρο 7 υιοθετείται ο κατάλογος αποβλήτων, σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και
καθορίζονται θέματα ταξινόμησης επικινδύνων και μη
επικινδύνων αποβλήτων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού,
με
στόχο
να
ενισχυθεί
η
επαναχρησιμοποίηση,
πρόληψη
και
ανακύκλωση
αποβλήτων.
Με το άρθρο 9, σε συμμόρφωση με το άρθρο 8α της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως εισήχθηκε με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/851, θεσπίζονται οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν όταν θεσπίζονται
προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το ρόλο του
Ε.Ο.ΑΝ. και συνιστάται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη
διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με
τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς
φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων.
Με το άρθρο 10 προβλέπεται η θέσπιση προγράμματος
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα γεωργικά πλαστικά
όπως θερμοκηπιακά πλαστικά και τους σωλήνες άρδευσης,
τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή
χρήση, τα στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα
παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, τα ελαφριά
προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα κατά την έννοια του ν.
4784/2021 (Α’ 40) και τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατά την
έννοια της υποπερ. αδ της περ. α της παρ. α του άρθρου 2
του ν. 4710/2020 (Α’ 142) με σκοπό την προώθηση της
ιεράρχησης των αποβλήτων.
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Με το άρθρο 11 θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των
παραγωγών συσκευασίας και προϊόντων για τα οποία
προβλέπεται η λειτουργία ΣΕΔ στο πλαίσιο του οικείου
Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ),
διαχειριστών ΑΕΚΚ, καθώς και εγγραφής τους στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(ΕΜΠΑ).
Με το άρθρο 12 τίθενται ρυθμίσεις για τους φορείς
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΣΣΕΔ και των ΑΣΕΔ.
Με το άρθρο 13 θεσπίζονται διατάξεις για την έκδοση
απόφασης έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ.
Με το άρθρο 14 θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη
διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων
που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ.

15

Με το άρθρο 15 προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά με
την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) σε
συμμόρφωση με το άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, καθώς
και η διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ) και του ΕΜΠΑ για την ανταλλαγή και διασταύρωση
στοιχείων.
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Με το άρθρο 16, σε συμμόρφωση με το άρθρο 9 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 προωθούνται και υποστηρίζονται
μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω του
Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και της
Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, ενώ
ενθαρρύνονται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και χρήση
προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των
πόρων και προβλέπεται η λήψη μέτρων για την ορθή
διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης
σημασίας.
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Με το άρθρο 17 θεσπίζεται η υποχρέωση ενημέρωσης περί
επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων.
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Με το άρθρο 18 θεσπίζεται η δυνατότητα, αλλά και η
υποχρέωση για συγκεκριμένους ΟΤΑ α’ βαθμού να
δημιουργήσουν
Κέντρα
Δημιουργικής
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που θα υποδέχονται
μεταχειρισμένα αντικείμενα με σκοπό την επισκευή και
επαναχρησιμοποίησή τους, στο πλαίσιο και των
προβλέψεων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 9 της
Οδηγίας 2009/98/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851.

19

Με το άρθρο 19 προβλέπεται ρητώς η καταστροφή και
διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής συγκεκριμένων
προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, να
λαμβάνει χώρα μόνο ως τελευταία επιλογή, στο πλαίσιο
των μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με το
άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με
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την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και απαιτείται από τους
υπόχρεους να συμμορφώνονται με την ιεράρχηση των
δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων.
20

Με το άρθρο 20, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τα
απόβλητα τροφίμων σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις
των περ. ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 9 και της παρ. 2α
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως ισχύουν σύμφωνα με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ενώ προβλέπεται και ειδικό
πρόγραμμα μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
τροφίμων.
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Με το άρθρο 21 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις
προβλέψεις των περ. δ και η της παρ. 1 του άρθρου 9 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και
διευρύνεται ο ορισμός των πράξεων που θεωρούνται ως
παράδοση αγαθών, αλλά και ως δώρα, στο πλαίσιο της
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και περιβαλλοντικής
προστασίας. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 19 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) σχετικά με τη μείωση φόρου για
δωρεές.
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Με το άρθρο 22 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη
διάταξη της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται
μέτρα για την προώθηση της μείωσης της περιεκτικότητας
των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.

23

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η
συμμόρφωση με το άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για να
διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή
άλλες εργασίες ανάκτησης. Επίσης, προβλέπονται υπό
όρους παρεκκλίσεις για τη χωριστή συλλογή και μη
ανάμειξη αποβλήτων.

24

Με το άρθρο 24, σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του
άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προβλέπεται ρητώς η
υποχρέωση επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων σε
συγκεκριμένες μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή
χοίρων.

25

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η
συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και
θεσπίζονται μέτρα για την προώθηση δραστηριοτήτων
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης
και τίθενται σχετικοί στόχοι. Διευκρινίζεται ότι, με βάση
την υφιστάμενη νομοθεσία, ο στόχος προετοιμασίας για
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών
αποβλήτων, όπως είναι τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο,
το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και
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ενδεχομένως άλλης προέλευσης στον βαθμό που τα
απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των
νοικοκυριών, είναι κατ’ ελάχιστον 50% κατά βάρος από το
τέλος του 2020 και παραμένει σταθερός έως το τέλος του
2025. Αντιστοίχως, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο
στόχος της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση,
την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης όπου
γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων
υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται
στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04
του καταλόγου αποβλήτων, είναι κατ’ ελάχιστον 70% κατά
βάρος από το τέλος του 2020.
26

Με το άρθρο 26 προβλέπεται για τη χωριστή συλλογή των
υλικών, να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κάδοι ή μέσα
συλλογής διαφορετικού χρώματος.

27

Με το άρθρο 27 καθιερώνεται η χωριστή συλλογή και
ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο των
μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 11
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. Επίσης υποχρέωση χωριστής
συλλογής χαρτιού τίθεται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων
στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων
για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας.

28

Με το άρθρο 28 προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση
πρόβλεψης χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και
αποθήκευση αποβλήτων στο πλαίσιο των μέτρων που
λαμβάνονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/851.

29

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι
ισχύουσες ρυθμίσεις ως προς τη δημιουργία και
λειτουργία πράσινων σημείων με σκοπό, μεταξύ άλλων,
την προώθηση της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης,
της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

30

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι
λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο πλαίσιο των
μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τα άρθρα 9
και 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, με σκοπό την προώθηση της
επιλεκτικής κατεδάφισης, προκειμένου να είναι δυνατή η
απομάκρυνση, καθώς και ο ασφαλής χειρισμός των
επικίνδυνων ουσιών.

31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η
συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για τη χωριστή
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συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων. Περαιτέρω,
ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η
συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ και λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση των
ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων για το κόστος
αναβάθμισης των ΚΔΑΥ.

33

Με το άρθρο 33 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το νέο
άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και προβλέπονται
συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της
επίτευξης των στόχων του άρθρου 25.

34

Με το άρθρο 34, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τίθεται η υποχρέωση ασφαλούς
διάθεσης αποβλήτων στον παραγωγό ή κάτοχο των
αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες
ανάκτησης.

35

Με το άρθρο 35, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προβλέπεται ότι η διαχείριση των
αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο
η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

36

Με το άρθρο 36, σε συμμόρφωση με το άρθρο 14 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και σε συμφωνία με την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» ρυθμίζεται ότι το κόστος διαχείρισης
των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό ή τον
τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

37

Με το άρθρο 37 προστίθεται νέο άρθρο 1α στον ν. 25/1975
που προβλέπει τη δυνατότητα διαμόρφωσης από τους
ΟΤΑ α’ βαθμού του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους του
άρθρου 1 του ν. 25/1975 μέσω της θέσπισης συστήματος
«πληρώνω όσο πετάω», ήτοι διαμόρφωσης του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους ανάλογα με την ποσότητα των
απορριπτόμενων αποβλήτων. Το εν λόγω σύστημα
συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της
χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και
βιοαποβλήτων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί
με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

38

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, προβλέπονται οι
λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος ταφής για τα αστικά
απόβλητα, τους υπόχρεους καταβολής, το ύψος του
τέλους, ο τρόπος υπολογισμού και οι λοιπές λεπτομέρειες
ενώ παράλληλα ορίζονται και οι απαραίτητες εγγυήσεις για
την εξασφάλιση της εφαρμογής του τέλους.
Με το άρθρο 39 προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με τον
κανονισμό τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων.

39
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Με το άρθρο 40 συστήνεται δίκτυο ανταλλαγής
πληροφοριών και ενημέρωσης για ζητήματα διαχείρισης
αποβλήτων στο οποίο συμμετέχουν το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ε.Ο.ΑΝ., οι ΦοΔΣΑ, οι ΟΤΑ
α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ
και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν.
4555/2018 (Α΄ 133), καθώς και τα ΣΕΔ.
Με το άρθρο 41, σε συμμόρφωση με το άρθρο 15 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ τίθεται η ευθύνη για τη διαχείριση
αποβλήτων στους αρχικούς παραγωγούς ή άλλους
κατόχους αποβλήτων.
Με το άρθρο 42, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, υιοθετούνται οι αρχές της
αυτάρκειας και εγγύτητας με αποτέλεσμα η χώρα να
υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο
δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και
εγκαταστάσεων
ανάκτησης
σύμμεικτων
αστικών
αποβλήτων.
Με το άρθρο 43, σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ τίθενται ειδικότερες υποχρεώσεις για
τον έλεγχο επικινδύνων αποβλήτων, όπως τοποθέτησης
ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε
οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, καθώς
και παράδοσης επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών
μονάδων (ΕΑΥΜ) σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες
από υγειονομικές μονάδες οι οποίες δεν υπόκεινται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και από ιδιωτικά
ιατρεία και φαρμακεία.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα για τον
διαχωρισμό των επικίνδυνων αποβλήτων όταν έχουν
αναμιχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται θέματα συσκευασίας
και σήμανσης επικινδύνων αποβλήτων κατά τη συλλογή
μεταφορά και αποθήκευση αυτών, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται από 1/1/2024
η χωριστή συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων που
παράγονται από τα νοικοκυριά σε συμμόρφωση με το
άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται από
νοικοκυριά, για τα οποία υφίστανται ΠΔΕΠ εξακολουθούν
και εφαρμόζονται οι υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικά τα
απόβλητα από χρώματα και βερνίκια συλλέγονται
υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία ενώ τα φάρμακα
οικιακής προέλευσης συλλέγονται υποχρεωτικά στα
φαρμακεία. Διευκρινίζεται επίσης ότι, μέχρι τη θέσπιση
ΠΔΕΠ για τα φάρμακα οικιακής χρήσης και τη δημιουργία
και λειτουργία ΣΕΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
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47

48

49

άρθρο 10, εξακολουθεί και ισχύει η Υγειονομική Διάταξη
ΔΥΓ3α/οικ.2464/9.1.2012 (υποχρέωση συλλογής στα
φαρμακεία).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν τα απόβλητα έλαια και δη η χωριστή συλλογή
αυτών, η ανάμειξη και η διαχείρισή τους σε συμμόρφωση
με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 λαμβάνοντας
υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Με το άρθρο 48 τίθενται υποχρεώσεις συλλογής και
μεταφοράς αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων,
με σκοπό την ασφαλή διάθεση αυτών.
Με το άρθρο 49 θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη
συμβάντων και καταστάσεων που ενδέχεται να
προκαλέσουν κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
να απειλήσουν τη δημόσια υγεία.

50

Με το άρθρο 50 σε συμμόρφωση με το άρθρο 22 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, θεσπίζονται μέτρα σχετικά με τα
βιολογικά απόβλητα και τίθεται ως υποχρεωτικός είτε ο
διαχωρισμός και η ανακύκλωση στην πηγή των βιολογικών
αποβλήτων είτε η χωριστή συλλογή και η μη ανάμειξη
αυτών, προκειμένου αυτά να υποβάλλονται σε
ανακύκλωση.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται υποχρέωση σε
συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων να διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Με το άρθρο 52, σε συμμόρφωση με το άρθρο 23 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, καθορίζονται θέματα αδειοδότησης
οργανισμών - επιχειρήσεων συλλογής μεταφοράς και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται πρόσθετα
στοιχεία τα οποία θα καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
Με το άρθρο 54, σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ρυθμίζονται θέματα σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων.
Με το άρθρο 55 εξειδικεύονται το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων και τα Περιφερειακά Σχέδια
Διαχείρισης Αποβλήτων σε συμφωνία με την ενωσιακή
νομοθεσία.
Με το άρθρο 56 ρυθμίζονται θέματα Τοπικών Σχεδίων
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
Με το άρθρο 57 σε συμμόρφωση με το άρθρο 29 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το
Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
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Με το άρθρο 57, σε συμμόρφωση με το άρθρο 31 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εξειδικεύονται θέματα συμμετοχής
του κοινού στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων.
Με το άρθρο 59 σε συμμόρφωση με το άρθρο 32 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ προβλέπεται η δυνατότητα
κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των
προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων, σε συνεργασία και με άλλα ενδιαφερόμενα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με το άρθρο 60, σε συμμόρφωση με το άρθρο 33 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προβλέπεται η υποχρέωση
ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
εγκεκριμένα ή αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης
Δημιουργίας Αποβλήτων.
Με το άρθρο 61, σε συμμόρφωση με το άρθρο 34 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα
πρόσωπα στα οποία μπορούν να διενεργηθούν οι σχετικοί
έλεγχοι και επιθεωρήσεις.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθενται υποχρεώσεις προς
οργανισμούς ή επιχειρήσεις και παραγωγούς αποβλητων
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να τηρούν στο
σχετικά αρχεία τους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία
δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης, σύμφωνα με
το ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για
την οποία αρμόδιο ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να
καθορίσει τα ειδικότερα θέματα για την υλοποίηση των εν
λόγω Μονάδων και την εν γένει εφαρμογή της ρύθμισης.
Με το άρθρο 64 θεσπίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τις
μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών / κομπόστ από
προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων, με
σκοπό την προώθηση της χωριστής συλλογής αυτών και
της αύξησης της ανακύκλωσης.
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Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τον κανονισμό καθαριότητας ΟΤΑ Α’ βαθμού με σκοπό
τη διατήρηση της πόλης καθαρής από απορρίμματα και
την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

66

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται μία σειρά
κυρώσεων για παραβάσεις του παρόντος νόμου.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΣΕΔ και του
ελέγχου τους από τον Ε.Ο.ΑΝ. με την προτεινόμενη
διάταξη ρυθμίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες ελέγχου
αρμοδιότητας Ε.Ο.ΑΝ.
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68

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται ποινικές
κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων συγκεκριμένων
διατάξεων του παρόντος νόμου, σχετικά με τα ΣΕΔ και τη
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

69

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται διοικητικές
κυρώσεις που επιβάλλει ο ΕΟΑΝ.

70

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται οι περιπτώσεις
και οι συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα ζητήματα
υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Με το άρθρο 72 προσαρτώνται παραρτήματα σε
συμμόρφωση και με τα παραρτήματα της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
Με το άρθρο 73 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους
Γ’ του σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά όλες τις
συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα
απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις
βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις
υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Σε συμμόρφωση και με το άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ
όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/852,
θεσπίζονται μέτρα που αποσκοπούν, κατά προτεραιότητα,
στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων
συσκευασίας και περαιτέρω, στην επαναχρησιμοποίηση
των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές
ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασίας και, ως εκ
τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων
αυτών.
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Στο προτεινόμενο άρθρο 74 περιλαμβάνονται οι ορισμοί
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και επιπλέον αμιγώς εθνικοί
ορισμοί.
Με το παρόν άρθρο σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του
άρθρο 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ ο Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) καθίσταται αρμόδιος να εκπονεί
και να εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων
συσκευασιών με σκοπό την πρόληψη των ζημιογόνων για
το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις
συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των
συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και του
Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων του άρθρου
57. Επίσης καθορίζονται θέματα χρηματικών εισφορών.
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι οι παραγωγοί των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να
διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς
με σήμανση, ενώ επιβάλλεται στους καταναλωτές η
καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής
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77

78

79

80

81

σακούλας μεταφοράς ανεξαρτήτως του πάχους
τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή
βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές
σακούλες μεταφοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα παραπάνω
ζητήματα. Tο δε ως άνω προβλεπόμενο περιβαλλοντικό
τέλος των επτά (7) λεπτών ανά πλαστική σακούλα, ισχύει
ήδη από 1.1.2021 με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.
Με το άρθρο 77 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα
πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC), με σκοπό την αποθάρρυνση της χρήσης τους αφού
δεν είναι τεχνικά δυνατός ο διαχωρισμός τις ετικέτας από
PVC και επομένως η ανακύκλωσή τους. Το τέλος αυτό
αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ.
Με το παρόν άρθρο σε συμμόρφωση με το άρθρο 5 της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ και με σκοπό την προώθηση της χρήσης
επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών
και
της
παρακολούθησης αυτών, οι παραγωγοί συσκευασίας
υποχρεούνται,
εφόσον
διαθέτουν
στην
αγορά
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, να δηλώνουν
σχετικά στοιχεία ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. μέσω του Εθνικού
Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ανά υλικό συσκευασίας,
όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο,
γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ιδίως δε το βάρος των συνολικών
επαχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην
αγορά για πρώτη φορά και το βάρος των πρωτογενών
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών.
Με τη διάταξη του άρθρου 79, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, τίθενται συγκεκριμένοι
ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων
συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση για το
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και κατόπιν για το
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Με τις εν λόγω
διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων Συλλογικών
Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και Ατομικών Συστημάτων
Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασίας για επίτευξη
κατ’ ελάχιστον των τιθέμενων ποσοτικών στόχων, με
αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών
που έχουν ενταχθεί σε αυτά, ενώ ορίζεται ότι ο Ε.Ο.ΑΝ.,
στην απόφαση έγκρισης μπορεί να ορίζει υψηλότερους
στόχους, προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη του
εθνικού στόχου.
Με τη διάταξη του άρθρου 80, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, θεσπίζονται
συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της
επίτευξης των στόχων που τίθενται στο προηγούμενο
άρθρο 79.
Με το άρθρο 81 θεσπίζεται Πρόγραμμα Διευρυμένης
Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ) για τις συσκευασίες,
καθορίζονται οι υπόχρεοι, οι υποχρεώσεις αυτών να
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σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή
να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης (ΑΣΕΔ), ενώ ρυθμίζονται και θέματα
χρηματικών εισφορών στην περίπτωση συμμετοχής σε
ΣΣΕΔ.
82

83

Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνονται εθνικά μέτρα
για την προώθηση της πρόληψης της παραγωγής
απορριμμάτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
των
συσκευασιών.
Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 θεσπίζεται υποχρέωση από
την 1η Ιανουαρίου 2025 οι πλαστικές σακούλες
μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές σακούλες
μεταφοράς
και
τις
βιοαποδομήσιμες
(ή
βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες
πλαστικές
σακούλες μεταφοράς να περιέχουν τουλάχιστον τριάντα
τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο
ως μέσος όρος για όλες τις σακούλες που διατίθενται στην
αγορά. Με την παρ. 2 θεσπίζεται υποχρέωση σήμανσης
των προϊόντων της παρ. 1,, σύμφωνα με τους κανόνες που
ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με
ισοδύναμους κανόνες. Με την παρ. 3 θεσπίζεται
υποχρέωση συμμόρφωσης των παραγωγών των εν λόγω
προϊόντων, καθώς και των φυσικών και νομικών προσώπων
που εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης, με κατάλληλο
σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών
ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων
πλαστικών. Με την παρ. 4 θεσπίζεται απαγόρευση από την
1η Ιανουαρίου 2023 προς τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο
πλαστικές σακούλες με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές
σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες (ή
βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες
πλαστικές
σακούλες μεταφοράς που δεν περιέχουν τουλάχιστον
τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν
καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η
διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η
Ιανουαρίου 2023.
Με τη διάταξη του άρθρου 83, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, θεσπίζονται συστήματα
επιστροφής εγγύησης για συσκευασίες ροφημάτων/ποτών
από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο και από γυαλί
μιας χρήσης (έως 3 λίτρα), συλλογής και ανάκτησης και η
προθεσμία λειτουργίας τους, με σκοπό: α) την επιστροφή συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων
συσκευασίας από τον καταναλωτή, από άλλον τελικό
χρήστη ή από το ρεύμα των αποβλήτων, προκειμένου αυτά
να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, β) την
επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης
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της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών ή
αποβλήτων συσκευασίας, και γ) την προώθηση της
ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων
συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων
σύνθετων συσκευασιών μέσω της χωριστής συλλογής σε
διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά
και το γυαλί. Αυτά τα συστήματα επιστροφής εγγύησης
προστίθενται στο αντίστοιχο σύστημα που ήδη έχει
θεσπιστεί με τον ν. 4736/2020 για τα πλαστικά μπουκάλια
ροφημάτων όγκου έως τριών (3) λίτρων. Ως συσκευασία
γυαλιού μιας χρήσης νοείται η γυάλινη συσκευασία
ροφήματος (νερού, αναψυκτικού, κρασιού, μπύρας ή
άλλου αλκοολούχου ροφήματος) για την οποία ο
παραγωγός ή εισαγωγέας του προϊόντος δεν εφαρμόζει
δικό του σύστημα εγγυοδοσίας με σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση της γυάλινης φιάλης.
Με το παρόν άρθρο σε συμμόρφωση με τα άρθρα 9, 11 και
το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, θεσπίζονται όροι
και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, καθώς και
στην
επαναχρησιμοποίση
και
αξιοποίηση
των
συσκευασιών, τα οποία απαιτούνται για την διακίνηση
αυτών στην αγορά.
Με το άρθρο 85, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ, θεσπίζονται μέτρα για τη δημιουργία
βάσεων δεδομένων από τον Ε.Ο.ΑΝ. για τις συσκευασίες
και τα απόβλητα των συσκευασιών. Τα δε στοιχεία που
αφορούν τους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 79
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεσπίζονται όροι
και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών α) από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού ή
και β) από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε συνεργασία με τους
φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν.
4430/2016 (Α’ 205), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα
διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων
ΟΤΑ, εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους
αντίστοιχους ΟΤΑ.
Με το παρόν άρθρο σε συμμόρφωση με το άρθρο 8 της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ, τίθεται η υποχρέωση ευδιάκριτης και
ευανάγνωστης σήμανσης στις συσκευασίες είτε επί αυτών,
είτε στην ετικέτα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος, και
Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., προσδιορίζεται
η σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με τους όρους της
προτεινόμενης διάταξης.
Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζονται διοικητικές
κυρώσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, σε εμπόρους και παραγωγούς
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συσκευασιών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους
σχετικά με τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών.
Με το παρόν άρθρο προσαρτώνται Παραρτήματα Ι έως V
που αντιστοιχούν στο Μέρος Γ'.
Με τις διατάξεις του άρθρου 90 καθορίζονται θέματα
οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ενώ ορίζονται και τα ζητήματα που αφορούν την επωνυμία
του Ε.Ο.ΑΝ.
Με το άρθρο 91 καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του
Ε.Ο.ΑΝ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 92 καθορίζονται θέματα
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του
Ε.Ο.ΑΝ., ιδίως τα μέλη (ιδιότητες και φορείς που
εκπροσωπούν) από τα οποία απαρτίζεται και η θητεία
τους.
Στο άρθρο 93 καθορίζονται αναλυτικά οι πόροι του
Ε.Ο.ΑΝ., όπως οι ετήσιες εισφορές των φορέων των
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), τέλη που
καταβάλλουν οι φορείς ΣΕΔ, πρόστιμα από διοικητικές
κυρώσεις, έσοδα από επιβολή οικονομικών μέτρων και
πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 94 δίνεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.ΑΝ. να
συνάπτει
(α)
προγραμματικές
συμβάσεις
με
αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των
Ο.Τ.Α και (β) μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς,
καθώς και με φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
Με το άρθρο 95 καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του
ΕΟΑΝ σε μια Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από
τις εξής πέντε (5) Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση
Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής,
(β) Διεύθυνση Α’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης
του Παραγωγού (ΠΔΕΠ), (γ) Διεύθυνση Β’ Προγραμμάτων
Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ), (δ)
Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου
Παραγωγών, και (ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και
Ελέγχων.
Στο άρθρο 96 προβλέπονται θέσεις Γενικού Διευθυντή και
Προϊσταμένων στον Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται δε ο τρόπος
επιλογής και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν.
Με το προτεινόμενο άρθρο, ρυθμίζονται τα ζητήματα που
αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και ιδίως την
στελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ.
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι για την υποστήριξη
των δράσεων του Ε.Ο.ΑΝ. που αφορούν την εφαρμογή και
παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και των
προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που
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υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ, καθώς και για
ελέγχους και ερευνητικές και επικοινωνιακές δράσεις,
δύναται να απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό ή
άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία με
αυτήν που εφαρμόζεται σήμερα για τα έργα «LIFE».
Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η περ. ε’ της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) με σκοπό η
προβλεπόμενη περιβαλλοντική εισφορά να αποδίδεται
στον Ε.Ο.ΑΝ. αντί του Πράσινου Ταμείου.
Με το προτεινόμενο άρθρο διαγράφονται εξουσιοδοτικές
διατάξεις του ν. 4736/2020.
Στο αξιολογούμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες
διατάξεις.
Στο ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος του
σχεδίου νόμου.
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