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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1
Σκοπός 

(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 20 εναρµονίζεται η
εθνική νοµοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά µε τη µείωση των
επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περι-
βάλλον (L 155) και θεσπίζονται µέτρα για την πρόληψη
και τη µείωση του αντικτύπου ορισµένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλ-
λον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση
της µετάβασης στην κυκλική οικονοµία µε καινοτόµα και
βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα, προϊόντα και υλικά,
συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονοµίας και
την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στα πλα-
στικά προϊόντα µίας χρήσης που απαριθµούνται στα πα-
ραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα προϊόντα που κατασκευάζονται α-
πό οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη και τα αλιευτικά εργα-
λεία που περιέχουν πλαστικές ύλες.

2. Στην περίπτωση που διατάξεις του παρόντος αντί-
κεινται σε διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) ή του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24), υπερισχύουν οι διατάξεις του πα-
ρόντος. 

Άρθρο 3
Ορισµοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακό-
λουθοι ορισµοί:

1) «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πο-
λυµερές, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Δεκεµβρίου
2006 (L 396), στο οποίο µπορεί να έχουν προστεθεί πρό-
σθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο µπορεί να λειτουργή-
σει ως κύριο δοµικό συστατικό των τελικών προϊόντων,
µε εξαίρεση τα φυσικά πολυµερή που δεν έχουν τροπο-
ποιηθεί χηµικώς,

2) «πλαστικό προϊόν µίας χρήσης»: το προϊόν που κα-
τασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από πλαστική ύ-
λη και το οποίο δεν έχει µελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατε-
θεί στην αγορά, προκειµένου να εκπληρώσει κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδροµές ή
επιστροφές, µε επιστροφή στον παραγωγό για επανα-
πλήρωση ή επαναχρησιµοποίηση για τον ίδιο σκοπό για
τον οποίο σχεδιάστηκε. O ειδικότερος προσδιορισµός
της έννοιας του πλαστικού προϊόντος µίας χρήσης λαµ-
βάνει χώρα µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19,

3) «οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη»: πλαστικό υλικό τα
οποίο περιλαµβάνει πρόσθετα που, µέσω οξείδωσης, ο-
δηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε µικρο-
τµήµατα ή σε χηµική αποσύνθεση,

4) «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείµενο ή εξοπλι-
σµός που χρησιµοποιείται στην αλιεία ή την υδατοκαλ-
λιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή
θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επι-
φάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται µε στόχο την
προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσ-
σιων βιολογικών πόρων,

5) «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό
εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισµό των αποβλή-
των της περ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, συµπερι-
λαµβανοµένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ου-
σιών ή υλικών που αποτελούσαν µέρος ή ήταν προσαρ-
τηµένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που εγκατα-
λείφθηκε ή απωλέσθη,

6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την ο-
ποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά,

7) «διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊ-
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όντος για διανοµή, κατανάλωση ή χρήση στην ελληνική
αγορά, στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε ένα-
ντι αντιτίµου είτε δωρεάν,

8) «εναρµονισµένο πρότυπο»: εναρµονισµένο πρότυ-
πο, όπως ορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του Κανονισµού (ΕΕ) υπ. αρ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
2012 (L 316),

9) «απόβλητα»: τα απόβλητα όπως ορίζονται στην
περ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,

10) «πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγω-
γού»: δέσµη κανόνων που καθορίζονται από τα κράτη -
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν
οικονοµική ευθύνη ή οικονοµική και οργανωτική ευθύνη
για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος που καθίσταται απόβλητο,

11) «παραγωγός»: α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
το οποίο κατασκευάζει, γεµίζει, πωλεί ή εισάγει επαγ-
γελµατικά, ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη τεχνι-
κή πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως
σύµβασης όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2251/1994 (Α΄ 191) και διαθέτει στην αγορά πλαστικά
προϊόντα µίας χρήσης, γεµισµένα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλα-
στική ύλη, άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτι-
κές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 28
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ.
1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2013 (L 354), ή 
β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε

κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί
επαγγελµατικά σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. απευ-
θείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών,
µέσω συµβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994, πλαστικά προϊό-
ντα µίας χρήσης, ή γεµισµένα πλαστικά προϊόντα µίας
χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύ-
λη, άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές
δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 28 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ.
1380/2013,

12) «συλλογή»: η συλλογή όπως ορίζεται στην περ. 10
του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,

13) «χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή όπως ορί-
ζεται στην περ. 11 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,

14) «επεξεργασία»: η επεξεργασία όπως ορίζεται στην
περ. 14 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012,

15) «συσκευασία»: η συσκευασία όπως ορίζεται στις
περ. 1.1 και 1.2 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001,

16) «βιοαποδοµήσιµη πλαστική ύλη»: πλαστική ύλη
που µπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση,
έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), βιοµάζα και νερό, και είναι, σύµφωνα µε τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, ανακτή-
σιµη µέσω λιπασµατοποίησης και αναερόβιας χώνευσης,

17) «λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής»: οι λιµενι-
κές εγκαταστάσεις παραλαβής όπως ορίζονται στην περ.
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
8111.1/41/09/25.02.2009 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 412), 

18) «προϊόντα καπνού»: προϊόντα καπνού όπως ορίζο-
νται στην περ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4419/2016 (Α΄ 174),

19) «εναλλακτικό προϊόν»: το προϊόν που είναι επανα-
χρησιµοποιήσιµο ή το προϊόν που είναι µίας χρήσης, αλ-
λά δεν εµπίπτει στον ορισµό της περ. 2.

Άρθρο 4
Μείωση της κατανάλωσης

(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Με τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6 λαµβάνονται
µέτρα για την επίτευξη σταθερής µείωσης της κατανά-
λωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που απα-
ριθµούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος I, σύµφωνα
µε τους γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για
τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της δηµι-
ουργίας αποβλήτων, µε απώτερο σκοπό την αισθητή α-
ναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση. Τα
µέτρα αυτά επιτυγχάνουν µετρήσιµη ποσοτική µείωση
της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρή-
σης που απαριθµούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµα-
τος I έως το έτος 2026 σε σύγκριση µε το έτος 2022. 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, τίθενται οι
ακόλουθοι ειδικότεροι στόχοι:
α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλα-

στικών προϊόντων µίας χρήσης µειώνεται κατ’ ελάχιστον
στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγκριση µε το έτος
2022,
β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλα-

στικών προϊόντων µίας χρήσης µειώνεται κατ’ ελάχιστον
στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε σύγκριση µε το έτος
2022. 
Για τον υπολογισµό και την επαλήθευση των στόχων

των περ. α΄ και β΄ ακολουθείται η µεθοδολογία που θε-
σπίζεται µε εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά
προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊό-
ντα της παρ. 1, που διατίθενται ως συσκευασία των τρο-
φίµων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχει-
ρήσεις µαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. 5.Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ.
47829/21.06.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄
2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου της παρ.
5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιµα
και ποτά. 
β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους κατα-

ναλωτές ανά τεµάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυµµα ή
καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επι-
βάλλεται αυτοτελώς η εισφορά της περ. α΄. 
γ) Τα προϊόντα της παρούσας παραγράφου που διατί-

θενται από τις επιχειρήσεις της περ. α΄ φέρουν υποχρε-
ωτικά σήµανση επί των ίδιων των προϊόντων, οι προδια-
γραφές της οποίας καθορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 19. Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊό-
ντων µίας χρήσης υποχρεούνται να τα διαθέτουν µε την
ως άνω σήµανση.
δ) Η εισφορά ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά πλέον Φό-
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ρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το ποσό της εισφο-
ράς αναγράφεται µε τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο
στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώ-
νεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί η
επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις της περ. α΄ υποχρεούνται
να αναγράφουν στα σηµεία πώλησης των προϊόντων σε
εµφανές σηµείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα
αυτά υπόκεινται σε εισφορά, µε αναγραφή του ποσού
της εισφοράς. 
ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έ-

σοδα από αυτή αποτελούν δηµόσια έσοδα, τα οποία ει-
σπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στο ν.π.δ.δ. «Πράσινο
Ταµείο» µε σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για δρά-
σεις συναφείς µε τους σκοπούς του παρόντος, εξαιρου-
µένων των δράσεων καθαρισµού που προβλέπονται στα
προγράµµατα διευρυµένης ευθύνης παραγωγού προϊό-
ντων των άρθρων 8, 9 και 10. Τα έσοδα που αποδίδονται
στο Πράσινο Ταµείο περιλαµβάνονται στα συνολικά δια-
θέσιµα του Ταµείου που διατίθενται χωρίς τον περιορι-
σµό του ποσοστού του δυόµισι τοις εκατό (2,5%) του
πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
στ) Για την απόδοση της εισφοράς υποβάλλεται δήλω-

ση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος
από τις επιχειρήσεις της περ. α΄ στις αρµόδιες φορολο-
γικές αρχές κάθε τρίµηνο, έως την τελευταία ηµέρα του
µήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Σε
περίπτωση µη απόδοσης της εισφοράς, η παράβαση βε-
βαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του υπόχρεου από τη
Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄90).
ζ) Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013

(Α΄ 170), προστίθεται η φράση: «Εισφορά προστασίας
του περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόµου
για την  ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετι-
κά µε τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον».

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις µαζι-
κής εστίασης που αναφέρονται στην παρ. 3, εξαιρουµέ-
νων των επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
της περ. 5 της παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Υ1Γ/ΓΠ/οικ.47829/21.06.2017 απόφασης του Υπουργού
Υγείας (Β΄ 2161), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι ε-
παναχρησιµοποιήσιµα εναλλακτικά προϊόντα των πλα-
στικών µίας χρήσης της παρ. 1 είναι διαθέσιµα στο ση-
µείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Οι ως άνω επι-
χειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανά πάσα στιγµή
τουλάχιστον τριάντα (30) τεµάχια επαναχρησιµοποιήσι-
µων εναλλακτικών προϊόντων της παρ. 1 συνολικά. Οι ε-
πιχειρήσεις της παρούσας υποχρεούνται να αναγρά-
φουν στα σηµεία διάθεσης ή πώλησης των ως άνω πλα-
στικών προϊόντων, σε εµφανές σηµείο προς τον κατανα-
λωτή, ότι διατίθενται επαναχρησιµοποιήσιµες εναλλα-
κτικές λύσεις, προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστι-
κών προϊόντων µίας χρήσης. Κατά τη διανοµή προϊό-
ντων (delivery) οι επιχειρήσεις της παρούσας πρέπει να
ενηµερώνουν τον καταναλωτή για τη διαθεσιµότητα ε-
παναχρησιµοποιήσιµων προϊόντων.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, µε την επιφύλαξη των
γενικών υγειονοµικών όρων των άρθρων 5, 13 και 14 της
υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.06.2017 απόφασης
του Υπουργού Υγείας, οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου
και οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, όπως ορίζονται
στις παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω απόφα-
σης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση µη συσκευασµέ-
νων τροφίµων και ποτών να εξυπηρετούν τον καταναλω-
τή µε τη χρήση δικών του επαναχρησιµοποιήσιµων προϊ-
όντων σε αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, ε-
φόσον το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε χαµηλότερη τιµή
τα µη συσκευασµένα τρόφιµα και ποτά, όταν πωλούνται
σε επαναχρησιµοποιήσιµο προϊόν του καταναλωτή, και
γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιµοκαταλόγους
ή να ενηµερώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο για την τιµή
πώλησης των τροφίµων και ποτών που διατίθενται χωρίς
συσκευασία. Η επιχείρηση µπορεί να αρνηθεί να εξυπη-
ρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επανα-
χρησιµοποιήσιµο προϊόν του είναι προδήλως ακατάλλη-
λο προς τη συγκεκριµένη χρήση. Αντίστοιχα, οι επιχειρή-
σεις ή οι µεµονωµένοι ιδιώτες που εκµεταλλεύονται αυ-
τόµατους πωλητές τροφίµων ή ροφηµάτων κάθε κατηγο-
ρίας υποχρεούνται: α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή
του καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να χρη-
σιµοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων, ί-
δια επαναχρησιµοποιήσιµα προϊόντα, β) να διαθέτουν σε
χαµηλότερη τιµή τα τρόφιµα και τα ποτά, όταν πωλού-
νται σε επαναχρησιµοποιήσιµα προϊόντα του καταναλω-
τή και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιµοκατα-
λόγους ή να ενηµερώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο για
την τιµή πώλησης τροφίµων και ποτών που διατίθενται
σε επαναχρησιµοποιούµενο προϊόν του καταναλωτή.

6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι επιχειρήσεις τρο-
φοδοσίας (catering) µε απευθείας διάθεση τροφίµων και
ποτών στον καταναλωτή, όπως ορίζονται στην παρ. 5.Α
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ.
47829/21.06.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, α-
παγορεύεται να χρησιµοποιούν τα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης του Μέρους Α΄ του Παραρτήµατος I, δύνα-
νται, όµως, σε αντικατάσταση αυτών, να χρησιµοποιούν
εναλλακτικά προϊόντα, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις
διατάξεις της παραπάνω απόφασης.

7. Τα µέτρα των παρ. 2 έως και 6 κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
το π.δ. 81/2018 (Α΄ 151). 

8. Τα µέτρα του παρόντος για τη µείωση της κατανά-
λωσης εντάσσονται, όπου αρµόζει, ανάλογα µε το περιε-
χόµενό τους, στα σχέδια ή προγράµµατα που αναφέρο-
νται στο άρθρο 15, κατά την πρώτη επόµενη επικαιροποί-
ηση των εν λόγω σχεδίων ή προγραµµάτων.

9. Προκειµένου να επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί, σύµ-
φωνα και µε την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8, τη διά-
θεση των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης της παρ. 1
στην αγορά και τα µέτρα µείωσης που λαµβάνονται και
καταρτίζει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή, σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται ως
προς τους ποσοτικούς στόχους, σύµφωνα µε το τελευ-
ταίο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 1 του άρθρου 16.

10. Για τον σκοπό της µείωσης της κατανάλωσης των
πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης του Μέρους ΣΤ΄ του
Παραρτήµατος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α΄
βαθµού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιµου νερού, υπο-
χρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δω-
ρεάν διάθεση πόσιµου νερού σε δηµοτικές αθλητικές ε-
γκαταστάσεις και σε δηµοτικές παιδικές χαρές, παρέχο-
ντας κατάλληλη σήµανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη
χρήση επαναχρησιµοποιούµενων δοχείων νερού, καθώς
και να επεκτείνουν το δίκτυο µε κοινόχρηστες βρύσες
προς δωρεάν διάθεση πόσιµου νερού σε κοινόχρηστους
χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρµο-
διότητάς τους.

Άρθρο 5 
Περιορισµοί της διάθεσης στην αγορά

(άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904)

1. Από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται
στην αγορά τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που απα-
ριθµούνται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήµατος I, καθώς
και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώ-
µενη πλαστική ύλη. Η απαγόρευση της διαθεσιµότητας
στην αγορά αρχίζει να εφαρµόζεται µετά από την εξά-
ντληση των αποθεµάτων τους και πάντως όχι πέραν των
δέκα (10) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143):
α) απαγορεύεται να προµηθεύονται µε οποιονδήποτε

τρόπο τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης της παρ. 1, κα-
θώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδια-
σπώµενη πλαστική ύλη,
β) υποχρεούνται να περιλαµβάνουν στα έγγραφα των

συµβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάµει προκήρυ-
ξης που δηµοσιεύεται µετά την ως άνω ηµεροµηνία και
έχουν ως αντικείµενο τη µίσθωση ή εκµετάλλευση ή πα-
ροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγό-
ρευσης της προµήθειας, της χρήσης και της διάθεσης α-
πό τον ανάδοχο της σύµβασης των πλαστικών προϊό-
ντων µίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και των προϊόντων
που κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύ-
λη.
Η διάταξη της περ. α΄ δεν καταλαµβάνει τις δηµόσιες

συµβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκι-
νήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021. 

Άρθρο 6
Απαιτήσεις για τα προϊόντα

(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Από τις 3 Ιουλίου 2024 τα πλαστικά προϊόντα µίας
χρήσης που απαριθµούνται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτή-
µατος I και φέρουν καπάκια και καλύµµατα κατασκευα-
σµένα από πλαστική ύλη, µπορούν να διατίθενται στην
αγορά µόνο εάν τα καπάκια και τα καλύµµατα παραµέ-
νουν προσαρτηµένα στους περιέκτες κατά τη διάρκεια
του προβλεπόµενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.

Για τους σκοπούς του παρόντος, τα µεταλλικά καπάκια
ή καλύµµατα µε πλαστικά παρεµβύσµατα δεν θεωρού-
νται κατασκευασµένα από πλαστική ύλη.
Τα πλαστικά αυτά προϊόντα µίας χρήσης τεκµαίρεται

ότι συµµορφώνονται µε την απαίτηση της παρούσας, ό-
ταν συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα ή
µέρη αυτών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επί-
σηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. των παραποµπών, στα εν λόγω
εναρµονισµένα πρότυπα. 

2. Όσον αφορά τις φιάλες ποτών που απαριθµούνται
στο Μέρος ΣΤ΄ του Παραρτήµατος I, συµπεριλαµβανο-
µένου και του νερού, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
α) από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών οι ο-

ποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») πρέπει να
περιέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %)
ανακυκλωµένο πλαστικό, υπολογιζόµενο ως µέσος όρος
για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά, και
β) από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών πρέ-

πει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα πέντε
τοις εκατό (35 %) από ανακυκλωµένο πλαστικό, υπολο-
γιζόµενο ως µέσος όρος για όλες τις φιάλες ποτών που
διατίθενται στην αγορά.
Τα παραπάνω ποσοστά εφαρµόζονται και για κάθε πα-

ραγωγό µεµονωµένα, υπολογιζόµενα ως µέσος όρος για
όλες τις φιάλες PET ή για όλες τις φιάλες ποτών που
διαθέτει στην αγορά, κατά περίπτωση.
Η µεθοδολογία για τον υπολογισµό και την επαλήθευ-

ση των στόχων που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ καθορί-
ζεται µε εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσας

παραγράφου, οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων, κα-
θώς και τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εκτελούν ερ-
γασίες ανακύκλωσης υποχρεούνται να συµµορφώνονται
µε κατάλληλο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας των
διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιµότητας των ανα-
κυκλωµένων πλαστικών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, οι προδιαγραφές του οποίου
καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19. 

3. Ειδικά οι φιάλες από ανακυκλωµένο πλαστικό που
διατίθενται στην αγορά φέρουν υποχρεωτικά εµφανή,
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση επί του ίδιου του
προϊόντος, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή µε ισοδύναµους κανό-
νες. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω σήµανση καθορί-
ζονται µε την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 19.

Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά µε τη σήµανση
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Από τις 3 Ιουλίου 2021 όλα τα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης που απαριθµούνται στο Μέρος Δ΄ του Πα-
ραρτήµατος I, τα οποία διατίθενται στην αγορά, φέρουν
υποχρεωτικά εµφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σή-
µανση επί της συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του
προϊόντος, που ενηµερώνει τους καταναλωτές για τα α-
κόλουθα:
α) τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος

ως αποβλήτου ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που
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πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριµένο προϊόν
σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων, και
β) την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις ε-

πακόλουθες αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της
απόρριψής τους στο περιβάλλον ή άλλου ακατάλληλου
τρόπου απόρριψης των προϊόντων στο περιβάλλον ως α-
ποβλήτων.

2. Για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρ. 1 οι
παραγωγοί των προϊόντων του Μέρους Δ΄ του Παραρτή-
µατος I υποχρεούνται να ακολουθούν τις εναρµονισµέ-
νες προδιαγραφές για τη σήµανση που θεσπίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου:
α) προβλέπεται ότι η σήµανση των πλαστικών προϊό-

ντων µίας χρήσης που απαριθµούνται στις περ. 1, 2 και 3
του Μέρους Δ΄ του Παραρτήµατος I τοποθετείται στις
συσκευασίες προς πώληση και στις οµαδοποιηµένες συ-
σκευασίες των εν λόγω προϊόντων. Στις περιπτώσεις
στις οποίες περισσότερες της µίας µονάδας προς πώλη-
ση οµαδοποιούνται στο σηµείο αγοράς, κάθε µονάδα
προς πώληση φέρει σήµανση επί της συσκευασίας της.
Η σήµανση δεν είναι υποχρεωτική για συσκευασίες µε ε-
πιφάνεια µικρότερη των δέκα (10) cm2,
β) προβλέπεται ότι η σήµανση των πλαστικών προϊό-

ντων µίας χρήσης που απαριθµούνται στο Σηµείο 4 του
Μέρους Δ΄ του Παραρτήµατος I τοποθετείται πάνω στο
ίδιο το προϊόν, και
γ) λαµβάνονται υπόψη οι υφιστάµενες τοµεακές προ-

αιρετικές προσεγγίσεις σήµανσης και αποδίδεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή στην ανάγκη να αποφεύγονται πληροφορίες
που παραπλανούν τους καταναλωτές.

3. Από τις 3 Ιανουαρίου 2022 τα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης και τα εναλλακτικά αυτών που απαριθµού-
νται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος ΙΙ, καθώς και τα ε-
ναλλακτικά προϊόντα µίας χρήσης που απαριθµούνται
στο Μέρος Β΄ του Παραρτήµατος ΙΙ, τα οποία διατίθενται
στην αγορά δύνανται να φέρουν εµφανή, ευανάγνωστη
και ανεξίτηλη σήµανση επί της συσκευασίας τους ή επί
του ίδιου του προϊόντος, που ενηµερώνει τους κατανα-
λωτές σχετικά µε τη δυνατότητα κατ’ ελάχιστον επανα-
χρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή λιπασµατοποίησης (κο-
µποστοποίησης) ή παρέχει άλλη σχετική πληροφόρηση,
σύµφωνα µε κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 14021 ή µε ισοδύναµους κανόνες. Οι προδιαγρα-
φές της σήµανσης της παρούσας καθορίζονται µε την α-
πόφαση της παρ. 5 του άρθρου 19. 

Άρθρο 8 
Επέκταση προγράµµατος διευρυµένης ευθύνης 

του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊόντα
µίας χρήσης του Τµήµατος Ι του Μέρους E΄

του Παραρτήµατος I  
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος διευρυµέ-
νης ευθύνης παραγωγού για τις συσκευασίες που προ-
βλέπεται στον ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και συγκεκριµένα
τα άρθρα 4, 4α, 4β, 4γ, 7, 8, 11 12 και 13 αυτού, εµπίπτει
το σύνολο των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
απαριθµούνται στο Τµήµα Ι του Μέρους E΄ του Παραρτή-
µατος I, ανεξάρτητα από το αν τα προϊόντα αυτά αποτε-
λούν συσκευασίες. 

2. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊ-
όντων της παρ. 1 που δεν αποτελούν συσκευασίες υπο-
χρεούνται να συµµετέχουν σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα απόβλητα συσκευα-
σίας ή να οργανώσουν Ατοµικό Σύστηµα Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για τα απόβλητα συσκευασίας, κατά
την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, για
το σύνολο των προϊόντων της παρ. 1 που διαθέτουν
στην αγορά.

3. Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ, όπως
ορίζονται στις περ. 21 και 22 του άρθρου 2 του ν.
2939/2001, περιλαµβάνονται, πέραν των υποχρεώσεων
που προβλέπονται στις διατάξεις που αναφέρονται στην
παρ. 1, και οι εξής:
α) ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κό-

στους των µέτρων ευαισθητοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 14, σχετικά µε τα προϊόντα της παρ. 1, 
β) το κόστος της συλλογής των αποβλήτων για τα

προϊόντα της παρ. 1 που απορρίπτονται στα δηµόσια συ-
στήµατα συλλογής, συµπεριλαµβανοµένων των υποδο-
µών και της λειτουργίας τους, καθώς και της επακόλου-
θης µεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων,
γ) το κόστος των δράσεων καθαρισµού ως αποτέλε-

σµα της απόρριψης στο περιβάλλον των προϊόντων της
παρ. 1, καθώς και της επακόλουθης µεταφοράς και επε-
ξεργασίας τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12,
δ) η συλλογή δεδοµένων και η υποβολή εκθέσεων ετη-

σίως στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),
καθώς και η ανάληψη του κόστους αυτών, σχετικά µε τα
προϊόντα της παρ. 1 ανά είδος προϊόντος, που διατίθε-
νται στην αγορά από τους παραγωγούς, καθώς και των
στοιχείων σχετικά µε την επίτευξη των στόχων των παρ.
1 και 2 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 13, καθώς
και των σκοπών του άρθρου 16,
ε) η εφαρµογή επαρκούς µηχανισµού αυτοελέγχου

των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτη-
τους ελέγχους για την αξιολόγηση: εα) της οικονοµικής
τους διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφω-
σης µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄
της παρ. 4 και εβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλ-
λέγονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε την περ. δ΄. Οι
ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγ-
χους διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελε-
γκτική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/ή στο Δηµόσιο
Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7),
στ) η διάθεση στο κοινό, πληροφοριών αναφορικά µε

τα ΣΣΕΔ, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα µέ-
λη αυτών, τις χρηµατικές εισφορές που καταβάλλουν οι
παραγωγοί προϊόντων ανά πωλούµενη µονάδα ή ανά τό-
νο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, καθώς και τη
διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης απο-
βλήτων.

4. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από
τους παραγωγούς των προϊόντων για τη συµµόρφωσή
τους µε τις υποχρεώσεις του παρόντος, θα πρέπει:
α) Να καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα της παρ. 1

που ο παραγωγός διαθέτει στην αγορά, σύµφωνα µε την
παρ. 3.
β) Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, την παραγωγή και

την εµπορία προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια οι-
κολογικού σχεδιασµού όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατό-
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τητα επαναχρησιµοποίησης και η ανακυκλωσιµότητα,
καθώς και η περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένη πρώτη ύ-
λη.
γ) Ειδικότερα, αναφορικά µε τα προϊόντα της παρ. 1 οι

φορείς ΣΣΕΔ να παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς
που επιτυγχάνουν υψηλότερο στόχο από τον ελάχιστο
απαιτούµενο της παρ. 2 του άρθρου 6.
δ) Να µην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οι-
κονοµικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό πρέπει να επιµερί-
ζεται µε διαφάνεια µεταξύ των παραγωγών.
ε) Να διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των παραγω-

γών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης,
το µέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να
προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγω-
γούς.

5. Τα υφιστάµενα Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης (ΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασίας υποχρεούνται να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος έως τις 5
Ιανουαρίου 2023.

Άρθρο 9 
Πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού για

τα προϊόντα του Τµήµατος ΙΙ του Μέρους E΄ 
του Παραρτήµατος I 

(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Με τις διατάξεις του παρόντος, θεσπίζεται πρό-
γραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού για τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο Τµήµα ΙΙ του Μέρους
E΄ του Παραρτήµατος I που διατίθενται στην αγορά, µε
σκοπό τη µείωση των επιπτώσεων από την απευθείας α-
πόρριψη στο περιβάλλον των αποβλήτων που προκύ-
πτουν µετά από την κατανάλωση των εν λόγω προϊό-
ντων.

2. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊ-
όντων της παρ. 1 υποχρεούνται είτε να σχεδιάσουν, να
οργανώσουν και να λειτουργήσουν ΣΣΕΔ πανελλαδικής
εµβέλειας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 2939/2001, για το σύνολο των προϊόντων της παρ. 1
που διαθέτουν στην αγορά ή να αναθέσουν την ανωτέρω
οργανωτική ευθύνη σε φορείς ΣΣΕΔ διαφορετικών προϊ-
όντων, ανεξάρτητα από τη µέθοδο εναλλακτικής διαχεί-
ρισης που εφαρµόζουν. Για την οργάνωση και λειτουργία
των ΣΣΕΔ του παρόντος εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα
άρθρα 4α, 4β, 4γ και 7, εξαιρουµένων των παρ. 1 και 3
του άρθρου 7, του ν. 2939/2001.

3. Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΣΕΔ, πέραν αυτών
που προβλέπονται στις διατάξεις που απαριθµούνται
στην παρ. 2, περιλαµβάνονται και οι εξής:
α) ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κό-

στους των µέτρων ευαισθητοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 14 σχετικά µε τα προϊόντα της παρ. 1,
β) η ανάληψη του κόστους των δράσεων καθαρισµού

απορριµµάτων που προέρχονται από τα εν λόγω προϊό-
ντα και της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας
των εν λόγω απορριµµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 12,
γ) η συλλογή δεδοµένων και η υποβολή εκθέσεων

στον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η ανάληψη του κόστους αυτών,

σχετικά µε τα προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται στην
αγορά από τους παραγωγούς για τους σκοπούς του άρ-
θρου 16,
δ) η εφαρµογή επαρκούς µηχανισµού αυτοελέγχου

των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτη-
τους ελέγχους για την αξιολόγηση: δα) της οικονοµικής
τους διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφω-
σης µε τις απαιτήσεις της περ. α΄ της παρ. 4 και δβ) της
ποιότητας των στοιχείων, που συλλέγονται και υποβάλ-
λονται σύµφωνα µε την περ. γ΄. Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι
που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους διενεργούνται α-
πό ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που εί-
ναι εγγεγραµµένος/ή στο Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου
14 του ν. 4449/2017,
ε) η διάθεση στο κοινό πληροφοριών, σχετικά µε το ι-

διοκτησιακό καθεστώς και τα µέλη του ΣΣΕΔ, τις χρηµα-
τικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προϊό-
ντων ανά πωλούµενη µονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που
διατίθεται στην αγορά και τη διαδικασία επιλογής για
τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

4. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από
τους παραγωγούς των προϊόντων για τη συµµόρφωσή
τους µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ρυθµί-
σεις του παρόντος προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό
σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υπο-
βάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του
ν. 2939/2001 και πρέπει:
α) Να καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα της παρ. 1

που ο παραγωγός διαθέτει στην αγορά, σύµφωνα µε την
παρ. 3.
β) Να µην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οι-
κονοµικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό πρέπει να επιµερί-
ζεται µε διαφάνεια µεταξύ των παραγωγών.
γ) Να διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των παραγω-

γών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης,
το µέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να
προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγω-
γούς.

Άρθρο 10
Πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού 
για τα προϊόντα του Τµήµατος ΙΙΙ του Μέρους E΄

του Παραρτήµατος I
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Με τις παρ. 1 έως και 4 θεσπίζεται πρόγραµµα διευ-
ρυµένης ευθύνης του παραγωγού για τα πλαστικά προϊ-
όντα µίας χρήσης, που απαριθµούνται στο Τµήµα ΙΙΙ του
Μέρους E΄ του παραρτήµατος I, τα οποία διατίθενται
στην αγορά, µε σκοπό τη µείωση των επιπτώσεων από
την απευθείας απόρριψη στο περιβάλλον των αποβλή-
των, που προκύπτουν µετά από την κατανάλωση των εν
λόγω προϊόντων.

2. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊ-
όντων της παρ. 1 υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργα-
νώσουν και να λειτουργήσουν ΣΣΕΔ πανελλαδικής εµβέ-
λειας, κατά την έννοια της περ. 9 του άρθρου 2 του

7



ν. 2939/2001, για το σύνολο των προϊόντων της παρ. 1
που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λει-
τουργία των ΣΣΕΔ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα άρ-
θρα 4α, 4β, 4γ και 7, εξαιρουµένων των παρ. 1 και 3 αυ-
τού, του ν. 2939/2001. 

3 Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΣΕΔ, πέραν αυτών
που προβλέπονται στις διατάξεις που απαριθµούνται
στην παρ. 2, περιλαµβάνονται και οι εξής:
α) Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κό-

στους των µέτρων ευαισθητοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα.
β) Η ανάληψη του κόστους των δράσεων καθαρισµού

απορριµµάτων που προέρχονται από τα εν λόγω προϊό-
ντα και της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας
των εν λόγω απορριµµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 12.
γ) Η ανάληψη του κόστους συλλογής των αποβλήτων

για τα προϊόντα που απορρίπτονται στα δηµόσια συστή-
µατα συλλογής, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών
και της λειτουργίας τους, καθώς και της επακόλουθης
µεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων. Επίσης,
µπορεί να περιλαµβάνεται η δηµιουργία ειδικής υποδο-
µής για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών των προϊό-
ντων, όπως κατάλληλων δοχείων απορριµµάτων, σε ση-
µεία όπου τείνουν να συσσωρεύονται τέτοιου είδους α-
πορρίµµατα.
δ) Η συλλογή δεδοµένων και η υποβολή εκθέσεων

στον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η ανάληψη του κόστους αυτών,
όπως επίσης των στοιχείων σχετικά µε τη συλλογή και
την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από
τα εν λόγω προϊόντα, για τους σκοπούς του άρθρου 16.
ε) Η εφαρµογή επαρκούς µηχανισµού αυτοελέγχου

των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτη-
τους ελέγχους για την αξιολόγηση: εα) της οικονοµικής
τους διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφω-
σης µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄
της παρ. 4 και εβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλ-
λέγονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε την περ. δ΄. Οι
ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγ-
χους, διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελε-
γκτική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/ή στο Δηµόσιο
Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.
στ) Η διάθεση στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε το ι-

διοκτησιακό καθεστώς και τα µέλη του ΣΣΕΔ, τις χρηµα-
τικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προϊό-
ντων ανά πωλούµενη µονάδα ή ανά τόνο προϊόντος, που
διατίθεται στην αγορά και τη διαδικασία επιλογής για
τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

4. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από
τους παραγωγούς των προϊόντων για τη συµµόρφωσή
τους µε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ρυθµί-
σεις του παρόντος προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό
σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υπο-
βάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του
ν. 2939/2001 και πρέπει:
α) να καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα που ο πα-

ραγωγός διαθέτει στην αγορά, σύµφωνα µε την παρ. 3,
β) να διαµορφώνονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, λαµ-

βάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
τον κύκλο ζωής των προϊόντων,

γ) να µην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την πα-
ροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οικο-
νοµικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό πρέπει να επιµερίζε-
ται µε διαφάνεια µεταξύ των παραγωγών και
δ) να διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των παραγω-

γών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης,
το µέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να
προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγω-
γούς.

Άρθρο 11
Πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού 

για τα αλιευτικά εργαλεία
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 

1. Θεσπίζεται πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν
πλαστική ύλη, µε σκοπό τη µείωση των αλιευτικών εργα-
λείων που απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, κα-
θώς και τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των απο-
βλήτων των αλιευτικών εργαλείων. Το πρόγραµµα εφαρ-
µόζεται συµπληρωµατικά προς τις απαιτήσεις για τα α-
πόβλητα αλιευτικών σκαφών, που ορίζονται στην υπ’ αρ.
8111.1/41/6.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄
412).

2. Από το έτος 2025, το ελάχιστο ετήσιο ποσοστό συλ-
λογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν
πλαστική ύλη µε σκοπό την ανακύκλωση θα ανέρχεται
σε σαράντα τοις εκατό (40%) κατά βάρος. 

3. Έως την 31η Δεκεµβρίου 2023, οι παραγωγοί των α-
λιευτικών εργαλείων υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να
οργανώσουν και να λειτουργήσουν ΣΣΕΔ πανελλαδικής
εµβέλειας, κατά την έννοια της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 2939/2001 (Α΄ 24), για το σύνολο των προϊόντων που
διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λειτουργία
των ΣΣΕΔ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 4α, 4β,
4γ και 7, εξαιρουµένων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7
του ν. 2939/2001. 

4. Στις υποχρεώσεις των φορέων ΣΣΕΔ, πέραν αυτών
που προβλέπονται στην παρ. 3, περιλαµβάνονται και οι
εξής:
α) ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η ανάληψη του κό-

στους των µέτρων ευαισθητοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 σχετικά µε τα αλιευτικά εργαλεία που περιέ-
χουν πλαστική ύλη,
β) η ανάληψη του κόστους χωριστής συλλογής απο-

βλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική
ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιµενικές εγκα-
ταστάσεις παραλαβής, σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΕ)
2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 17ης Απριλίου 2019 (L 151) ή σε άλλα ισο-
δύναµα συστήµατα συλλογής που δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας, και της επακόλου-
θης µεταφοράς και επεξεργασίας των εν λόγω απορριµ-
µάτων, στο οποίο κόστος δύναται να περιλαµβάνεται η
παροχή οικονοµικών κινήτρων για την επιστροφή των α-
ποβλήτων αλιευτικών εργαλείων από πλαστική ύλη,
γ) η συλλογή δεδοµένων, η υποβολή εκθέσεων στον
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Ε.Ο.ΑΝ. και η ανάληψη του κόστους αυτών, σχετικά µε
τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, τα
οποία διατίθενται στην αγορά και τα απόβλητα αλιευτι-
κών εργαλείων που συλλέγονται και ανακυκλώνονται,
για τους σκοπούς του άρθρου 16 και για τον στόχο της
παρ. 2 του παρόντος,
δ) η εφαρµογή επαρκούς µηχανισµού αυτοελέγχου

των ΣΕΔ που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτη-
τους ελέγχους για την αξιολόγηση: δα) της οικονοµικής
τους διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφω-
σης µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄
της παρ. 5 και δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλ-
λέγονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε την περ. γ΄. Οι
ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτοελέγ-
χους διενεργούνται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελε-
γκτική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο
Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017,
ε) η διάθεση στο κοινό πληροφοριών και, σχετικά µε

την επίτευξη του στόχου της παρ. 2, το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς και τα µέλη των ΣΣΕΔ, τις χρηµατικές εισφορές
που καταβάλλουν οι παραγωγοί προϊόντων ανά πωλού-
µενη µονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην
αγορά και τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς δια-
χείρισης αποβλήτων.

5. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από
τους παραγωγούς των προϊόντων για τη συµµόρφωσή
τους µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ρυθµί-
σεις του παρόντος, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό
σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υπο-
βάλλεται προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του
ν. 2939/2001 και πρέπει:
α) Nα καλύπτουν το κόστος για τα προϊόντα που δια-

θέτει ο παραγωγός στην αγορά, σύµφωνα µε την παρ. 4.
β) Nα λαµβάνουν υπόψη τον κυκλικό σχεδιασµό των α-

λιευτικών εργαλείων, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και να διευκο-
λυνθεί η ανακυκλωσιµότητα στο τέλος του κύκλου ζωής.
γ) Nα µην υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οι-
κονοµικά αποδοτικό. Tο κόστος αυτό επιµερίζεται µε
διαφάνεια µεταξύ των παραγωγών.
δ) Nα διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των παραγω-

γών προϊόντων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης,
το µέγεθός τους και το ύψος παραγωγής τους, χωρίς να
προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στους παραγω-
γούς.

Άρθρο 12
Γενικές ρυθµίσεις για τα προγράµµατα διευρυµένης ευ-

θύνης του παραγωγού

1. Αναφορικά µε το κόστος καθαρισµού των απορριµ-
µάτων που ορίζεται στα άρθρα 8, 9 και 10 ισχύουν τα α-
κόλουθα:
α) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του

Ε.Ο.ΑΝ., µετά από γνώµη των ΣΕΔ των άρθρων 8, 9 και
10, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα αυτού, καταρ-
τίζεται, τριετές πρόγραµµα καθαρισµού πανελλαδικής
εµβέλειας, το οποίο καθορίζει: 
αα) το κόστος καθαρισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις

σχετικές κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, και επιµερίζεται µεταξύ των ΣΕΔ των άρθρων 8,
9 και 10, τα οποία υποχρεούνται να περιλαµβάνουν το εν
λόγω κόστος στον ετήσιο προϋπολογισµό τους,
αβ) το ποσό που θα πρέπει να διατεθεί στους Ο.Τ.Α. α΄

βαθµού και σε κάθε αρµόδιο για τον καθαρισµό σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία δηµόσιο φορέα, καθώς και τη
διαδικασία διάθεσης των ποσών από τα ΣΕΔ των άρθρων
8, 9 και 10,
αγ) τη διαδικασία ελέγχου της προόδου και περαίωσης

των εργασιών καθαρισµού και 
αδ) κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τις δράσεις του παρό-

ντος.
β) Το πρώτο πρόγραµµα καθαρισµού καταρτίζεται,

σύµφωνα µε την περ. α΄ εντός του 2022 και αφορά στην
τριετία 2023 έως 2025.
γ) Το κόστος καθαρισµού πρέπει να περιορίζεται στις

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από τις δηµόσιες
αρχές ή για λογαριασµό αυτών.
δ) Η µεθοδολογία υπολογισµού πρέπει να επιτρέπει

τον αναλογικό καθορισµό του κόστους για την αποµά-
κρυνση των απορριµµάτων.

2. Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος -
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν προϊόντα
στην αγορά, ορίζουν νοµικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατε-
στηµένο στην Ελλάδα ως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσω-
πο, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσε-
ων που απορρέουν από τα προγράµµατα διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού στην Ελλάδα. Ο ορισµός του ε-
ξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου γίνεται µε γραπτή ε-
ντολή.

3. Κάθε παραγωγός που είναι εγκατεστηµένος στην
Ελλάδα, ο οποίος πωλεί πλαστικά προϊόντα µίας χρή-
σης, που απαριθµούνται στο Μέρος Ε΄ του Παραρτήµα-
τος I και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύ-
λη σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
οποίο δεν είναι εγκατεστηµένος, ορίζει εξουσιοδοτηµέ-
νο αντιπρόσωπο στο άλλο κράτος - µέλος. Ο εξουσιοδο-
τηµένος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που είναι υ-
πεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συ-
γκεκριµένου παραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, στην επικράτεια του άλλου κράτους -  µέ-
λους. Ο ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
γίνεται µε γραπτή εντολή. 

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
των στόχων των προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης
παραγωγού και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋ-
ποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση
της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΕΔ, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν. 2939/2001.

5. Ο Ε.Ο.ΑΝ. διαβουλεύεται τακτικά, µε ψηφιακά ή άλ-
λα πρόσφορα µέσα, µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που ε-
µπλέκονται στην εφαρµογή των προγραµµάτων διευρυ-
µένης ευθύνης του παραγωγού των άρθρων 8, 9, 10 και
11 και ιδίως, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και των λοιπών συναρµόδιων
υπουργείων και δηµόσιων φορέων, την τοπική αυτοδιοί-
κηση, τους παραγωγικούς, εµπορικούς και επαγγελµατι-
κούς φορείς και συλλόγους, τους επιστηµονικούς φο-
ρείς και συλλόγους, την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τις επι-
χειρήσεις εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ή και δι-
κτύων επαναχρησιµοποίησης ή τους φορείς της κοινωνι-
κής οικονοµίας, επισκευής και προετοιµασίας για επανα-
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χρησιµοποίηση, τους φορείς ΣΕΔ και τις περιβαλλοντι-
κές και καταναλωτικές οργανώσεις. Κατ’ ελάχιστον, δύο
(2) φορές ετησίως, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. συγκαλεί
συνεδρίαση µε εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µε-
ρών του πρώτου εδαφίου κατά την οποία συζητούνται
θέµατα που αφορούν στη ρύθµιση, οργάνωση, λειτουρ-
γία και τα αποτελέσµατα της εναλλακτικής διαχείρισης. 

6. Οι φορείς ΣΕΔ δύνανται να συνεργάζονται µε νοµι-
κά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστη-
ριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, τοπικές αρχές
και περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, µε
σκοπό την επίτευξη των στόχων των προγραµµάτων δι-
ευρυµένης ευθύνης του παραγωγού του παρόντος.

Άρθρο 13
Χωριστή συλλογή

(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Για τα απόβλητα πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης
που απαριθµούνται στο Μέρος ΣΤ΄ του Παραρτήµατος I,
τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι:
α) έως το έτος 2025, η χωριστή συλλογή για ανακύ-

κλωση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να είναι ίση του-
λάχιστον µε το εβδοµήντα επτά τοις εκατό (77 %) αυτών
των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που διατίθενται
στην αγορά σε ένα δεδοµένο έτος, κατά βάρος,
β) έως το έτος 2029, η χωριστή συλλογή για ανακύ-

κλωση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να είναι ίση του-
λάχιστον µε το ενενήντα τοις εκατό (90 %) αυτών των
πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που διατίθενται στην
αγορά σε ένα δεδοµένο έτος, κατά βάρος.
Η µεθοδολογία για τον υπολογισµό και την επαλήθευ-

ση των στόχων χωριστής συλλογής που ορίζονται στην
παρ. 1 καθορίζεται µε εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.

2. Τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης της παρ. 1, τα ο-
ποία διατίθενται στην αγορά, τεκµαίρεται ότι ισούνται µε
την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τα
προϊόντα αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµά-
των, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους στην Ελληνική Ε-
πικράτεια.

3. Για την επίτευξη των στόχων της παρ. 1, έως τις 5
Ιανουαρίου 2023 οι παραγωγοί των πλαστικών προϊό-
ντων µίας χρήσης που απαριθµούνται στο Μέρος ΣΤ΄
του Παραρτήµατος I υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να
οργανώσουν και να λειτουργήσουν ένα ενιαίο ΣΣΕΔ α-
ποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εµβέλειας, κατά
την έννοια της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, µε
αποκλειστικό σκοπό την εφαρµογή συστήµατος επιστρο-
φής εγγύησης για τα εν λόγω προϊόντα. Για την οργάνω-
ση και λειτουργία του ΣΣΕΔ εφαρµόζονται τα άρθρα 4α,
4β, 4γ και 7 του ν. 2939/2001 και το άρθρο 8 του παρό-
ντος. 

4. Σύµφωνα µε το σύστηµα επιστροφής εγγύησης, ο
καταναλωτής κατά την αγορά προϊόντος της παρ. 1 κα-
ταβάλλει εγγυοδοτικό αντίτιµο, το οποίο του αποδίδεται
κατά την επιστροφή του προϊόντος µε σκοπό τη χωριστή
συλλογή για ανακύκλωση. Το εν λόγω σύστηµα, λει-
τουργεί συµπληρωµατικά µε άλλα συστήµατα εναλλα-
κτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, καλύπτο-
ντας κατ’ ελάχιστον τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης

της παρ. 1. Στο σύστηµα δύναται να τεθεί επιπλέον στό-
χος επαναχρησιµοποίησης των φιαλών µε την απόφαση
της παρ. 8 του άρθρου 19.

5. Το ΣΣΕΔ αποτελεί τον διαχειριστή του συστήµατος
επιστροφής εγγύησης και φέρει την οργανωτική ευθύνη
λειτουργίας του. Οι παραγωγοί των προϊόντων της παρ.
1 µέσω των χρηµατικών εισφορών που καταβάλλουν στο
ΣΣΕΔ καλύπτουν το συνολικό κόστος της χωριστής συλ-
λογής, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών συστηµάτων
συλλογής, της µεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργα-
σίας των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατανά-
λωση των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τα λοιπά κόστη
που αναφέρονται στο άρθρο 8. Το ύψος των χρηµατικών
εισφορών διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη τα κόστη
της παρούσας και τα έσοδα από την επαναχρησιµοποίη-
ση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών και τα µη
απαιτηθέντα εγγυοδοτικά αντίτιµα.

6. Οι παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα της παρ. 1
στην αγορά ενσωµατώνοντας το εγγυοδοτικό αντίτιµο,
το οποίο ο τελικός καταναλωτής πληρώνει κατά την αγο-
ρά του προϊόντος και λαµβάνει πίσω µε την επιστροφή
του προϊόντος ή αποβλήτου στα σηµεία επιστροφής. 

7. Σηµεία επιστροφής αποτελούν οι επιχειρήσεις λιανι-
κής πώλησης. Τέτοια σηµεία δύνανται να αποτελέσουν
και οι παραχωρούµενοι για τον σκοπό της υλοποίησης
του συστήµατος επιστροφής εγγύησης κοινόχρηστοι
χώροι ή άλλοι κατάλληλοι χώροι των φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 ή και φυσικών ή νοµικών
προσώπων για την εκπλήρωση των σκοπών του παρό-
ντος. Οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου που διαθέτουν
τα προϊόντα του Μέρους ΣΤ΄ του Παραρτήµατος I υπο-
χρεούνται να συνεργάζονται µε το ΣΣΕΔ για να επιτε-
λούν τη λειτουργία σηµείου επιστροφής.

8. Το σύνολο των προϊόντων του παρόντος πρέπει να
φέρουν κατάλληλη σήµανση, οι προδιαγραφές της οποί-
ας καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου
19.

9. Το ΣΣΕΔ συνεργάζεται µε επιχειρήσεις συλλογής
και µεταφοράς προϊόντων και διαχείρισης αποβλήτων,
καθώς και µε τους Ο.Τ.Α. για την επίτευξη των στόχων
του παρόντος.

Άρθρο 14
Μέτρα ευαισθητοποίησης

(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Οι φορείς ΣΕΔ των άρθρων 8, 9, 10 και 11 καταρτί-
ζουν, οργανώνουν και υλοποιούν ετησίως προγράµµατα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών α-
ναφορικά µε:
α) Την ενηµέρωση των καταναλωτών και την ενθάρ-

ρυνσή τους για υπεύθυνη καταναλωτική συµπεριφορά,
προκειµένου να µειωθούν τα απορρίµµατα από προϊόντα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.
β) Την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστι-

κών προϊόντων µίας χρήσης που απαριθµούνται στο Μέ-
ρος Ζ΄ του Παραρτήµατος I και των χρηστών αλιευτικών
εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά µε: 
βα) τη διαθεσιµότητα επαναχρησιµοποιήσιµων εναλ-

λακτικών προϊόντων, συστηµάτων επαναχρησιµοποίη-
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σης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης και για τα αλιευτικά ερ-
γαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτι-
στες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4042/2012
(Α΄ 24),
ββ) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης

στο περιβάλλον και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθε-
σης αποβλήτων πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης και
αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ι-
δίως για το θαλάσσιο περιβάλλον,
βγ) τις επιπτώσεις που έχει ο ακατάλληλος τρόπος

διάθεσης των αποβλήτων των εν λόγω πλαστικών προϊό-
ντων µίας χρήσης στο αποχετευτικό δίκτυο.
γ) Την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε τη

σήµανση που πρέπει να φέρουν τα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης ή τα εναλλακτικά προϊόντα που πρόκειται
να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα.
δ) Την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε τη

σήµανση που δύνανται να φέρουν τα πλαστικά προϊόντα
µίας χρήσης ή τα εναλλακτικά τους, καθώς και τυχόν πα-
ραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς
ισχυρισµούς.
ε) Την πληροφόρηση όλων των επαγγελµατιών στον

τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τη δια-
χείριση των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλα-
στική ύλη, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τα θαλάσ-
σια απορρίµµατα, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους
φορείς, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στα προγράµ-
µατα του άρθρου 12 του ν. 3983/2011. 

2. Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
εγκρίνονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του Ε.Ο.ΑΝ. και η υλοποίηση αυτών παρακολουθείται α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ.. Το πρώτο πρό-
γραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατ’ εξαίρε-
ση, υποβάλλεται µε το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρ-
τίζεται από τους νέους φορείς ΣΕΔ και υποβάλλεται
προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7 του ν. 2939/2001 και για τους υφιστάµενους
φορείς ΣΕΔ κατά την πρώτη, µετά από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, τροποποίηση του επιχειρησιακού
τους σχεδίου.

3. Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
δύναται να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:
α) τη δηµιουργία κεντρικής ιστοσελίδας για τη βασική

πληροφόρηση του κοινού και τη δηµιουργία σελίδων σε
µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
β) προωθητικές ενέργειες µε συµµετοχή του κοινού,

όπως εκδηλώσεις, συνέδρια ή εκθέσεις πανελλαδικής
εµβέλειας,
γ) την προβολή µηνυµάτων ευαισθητοποίησης σε µέσα

µαζικής ενηµέρωσης, καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο, ειδικές παραγωγές, βίντεο,
δ) την παραγωγή και διάθεση εξειδικευµένων οδηγών

για την ενηµέρωση του κοινού, 
ε) προωθητικές δράσεις µε παραγωγή και δωρεάν διά-

θεση εναλλακτικών προϊόντων,
στ) προωθητικές δράσεις καθαρισµού ακτών και εν γέ-

νει κοινόχρηστων χώρων, 
ζ) εκπαιδευτικές δράσεις σε µαθητές πρωτοβάθµιας

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

4. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των φορέων
ΣΕΔ της παρ. 1 και σύµφωνα µε τους σκοπούς της, το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού µε
τον Ε.Ο.ΑΝ., δύναται να οργανώνει και να υλοποιεί πρό-
γραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Άρθρο 15
Εφαρµογή και συντονισµός των µέτρων

(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνι-
στά την αρµόδια αρχή για την εφαρµογή και τον συντο-
νισµό των µέτρων του παρόντος.

2. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι συµβατά µε: 
α) τα προγράµµατα µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει

του άρθρου 12 του ν. 3983/2011 για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράµµατα µέτρων

που θεσπίζονται, σύµφωνα µε τον ν. 3199/2003 (Α΄ 280)
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων,
γ) τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράµ-

µατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που θεσπίζο-
νται σύµφωνα µε τα άρθρα 22, 23 και 35 του ν.
4042/2012,
δ) τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων

που θεσπίζονται δυνάµει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 και
ε) την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία περί

τροφίµων, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγο-
νται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίµων.

Άρθρο 16
Συστήµατα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων

(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά α-
πό εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., υποβάλλει έκθεση στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κάθε έτος, αναφορικά µε τα εξής:
α) δεδοµένα σχετικά µε τα πλαστικά προϊόντα µίας

χρήσης που απαριθµούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτή-
µατος I, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά κάθε έτος,
προκειµένου να καταδειχθεί η µείωση της κατανάλωσης,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4,
β) πληροφορίες για τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ ε-

φαρµογή των παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 4 για τους
σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου αυτού,     
γ) δεδοµένα σχετικά µε τα πλαστικά προϊόντα µίας

χρήσης που απαριθµούνται στο Μέρος ΣΤ΄ του Παραρ-
τήµατος I, τα οποία συλλέχθηκαν χωριστά κάθε έτος,
προκειµένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων χω-
ριστής συλλογής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
13,
δ) δεδοµένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν

πλαστική ύλη, τα οποία διατίθενται στην αγορά και σχε-
τικά µε τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέ-
γονται κάθε έτος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
11,
ε) πληροφορίες σχετικά µε την περιεκτικότητα σε ανα-

κυκλωµένες ύλες σε φιάλες ποτών που απαριθµούνται
στο Μέρος ΣΤ΄ του Παραρτήµατος I, προκειµένου να κα-
ταδειχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 6 και
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στ) δεδοµένα για τα απόβλητα µετά από την κατανά-
λωση των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που απα-
ριθµούνται στο Τµήµα III του Μέρους Ε΄ του Παραρτήµα-
τος I, τα οποία συλλέγονται σύµφωνα µε την περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 10.
Τα αναφερόµενα στις περ. α΄ έως και στ΄ δεδοµένα

και πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός δε-
καοκτώ (18) µηνών από τη λήξη του έτους υποβολής
στοιχείων, για το οποίο αυτά συλλέχθηκαν. 
Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το έτος

2022, εξαιρουµένων των περ. ε΄ και στ΄, για τις οποίες η
πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το έτος 2023.

2. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που υποβάλλονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1, συνοδεύονται α-
πό έκθεση ποιοτικού ελέγχου και διαβιβάζονται µε τον
µορφότυπο που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

3. Οι εκθέσεις των παρ. 1 και 2 εκπονούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλί-
ου του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν διαβούλευσης µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες κάθε συναρµόδιου Υπουργείου. 

Άρθρο 17
Έλεγχοι

Για τον έλεγχο της εφαρµογής των ρυθµίσεων του πα-
ρόντος νόµου:
α) Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 19Α του ν. 2939/2001, αναφορικά µε: 
αα) τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων λιανικού εµπο-

ρίου και µαζικής εστίασης µε τις απαιτήσεις του άρθρου
4 για τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης του Μέρους Α΄
του Παραρτήµατος I,
αβ) τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για τα προϊόντα

του άρθρου 6 και τις απαιτήσεις, σχετικά µε τη σήµανση
του άρθρου 7,
αγ) την τήρηση και εφαρµογή των µέτρων και υποχρε-

ώσεων που προβλέπονται στα προγράµµατα διευρυµέ-
νης ευθύνης του παραγωγού προϊόντων, καθώς και την
οργάνωση και λειτουργία των φορέων ΣΕΔ που προβλέ-
πονται στα άρθρα 8 έως 14,
αε) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού των υπο-

χρεώσεων του άρθρου 4.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να

ζητά τη συνδροµή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενι-
κής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κα-
θώς και κάθε άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής.
β) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

εφόσον κατά τους διενεργούµενους ελέγχους διαπιστώ-
νει τη µη ορθή απόδοση της εισφοράς προστασίας του
περιβάλλοντος, αποστέλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. σχετική πλη-
ροφοριακή έκθεση. 
γ) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς

(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
διενεργεί ελέγχους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της,
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Α΄ του ν.
4712/2020 (Α΄ 146) για τη διαπίστωση της συµµόρφω-
σης των καταναλωτικών προϊόντων µε τις διατάξεις του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των απαι-
τήσεων για τη σήµανσή τους.

δ) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.T.),
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε το άρ-
θρο 5 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), ελέγχει τη συµµόρφω-
ση �ε την κείµενη νοµοθεσία για τα υλικά και αντικείµε-
να, που προορίζονται να έρθουν σε επαφή �ε τρόφιµα
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος ή
υποκαθιστούν τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης ως ε-
ναλλακτικά προϊόντα.

Άρθρο 18
Κυρώσεις

(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Στις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, µαζικής εστία-
σης, τροφοδοσίας (catering) µε απευθείας διάθεση τρο-
φίµων και ποτών στον καταναλωτή, καθώς και στις επι-
χειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και στις επι-
χειρήσεις ή µεµονωµένους ιδιώτες που εκµεταλλεύο-
νται αυτόµατους πωλητές τροφίµων ή ροφηµάτων κάθε
κατηγορίας που δεν συµµορφώνονται µε τις παρ. 3, 4, 5
και 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πεντα-
κοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση.

2. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 4
στους καταναλωτές, χωρίς την επιβολή της εισφοράς
της παρ. 3 του άρθρου 4, επισύρει πρόστιµο ύψους πε-
ντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις
της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4. Η µη απόδοση της
εισφοράς επισύρει πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ
ανά παράβαση στις ως άνω επιχειρήσεις.

3.α) Στους παραγωγούς που δεν συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού
κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρη-
σης µε βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υπο-
βληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρα-

βαίνει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 5 επιβάλ-
λεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ εάν διαθέτει
µέχρι και διακόσια (200) τεµάχια. Σε περίπτωση που τα
ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν άνω των διακοσίων (200)
τεµαχίων το πρόστιµο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευ-
ρώ το τεµάχιο. 

4.α) Στους παραγωγούς που δεν συµµορφώνονται µε
την παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους έ-
να τοις εκατό (1 %) επί του συνολικού κύκλου εργασιών
της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης µε βάση τον κύ-
κλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. 
β) Σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρα-

βαίνει την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 6 επιβάλ-
λεται πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον
διαθέτουν µέχρι και εκατό (100) τεµάχια. Σε περίπτωση
που διαθέτουν άνω των εκατό (100) τεµαχίων το πρόστι-
µο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ το τεµάχιο.  

5. Στους παραγωγούς που δεν συµµορφώνονται µε
την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ή µε τις απαιτή-
σεις του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας των
διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιµότητας των ανα-
κυκλωµένων πλαστικών, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008 της Επιτροπής και το πρότυπο Ε-
ΛΟΤ EN 15343, όπως αυτό θα καθορισθεί µε την απόφα-
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ση της παρ. 4 του άρθρου 19, επιβάλλεται πρόστιµο ύ-
ψους ένα τοις εκατό (1 %) επί του ειδικού κύκλου εργα-
σιών των διεργασιών παραγωγής πλαστικής φιάλης χω-
ρητικότητας έως τρία (3) λίτρα όπως προκύπτει από τα,
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τηρούµενα βιβλία εκ µέ-
ρους της εταιρείας.

6. Στους παραγωγούς που δεν συµµορφώνονται µε τις
υποχρεώσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους:
α) Για µη ύπαρξη σήµανσης χιλίων (1.000) ευρώ, εάν

διαθέτουν µέχρι και διακόσια (200) τεµάχια. Σε περίπτω-
ση που διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεµαχίων, το
πρόστιµο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ το τεµά-
χιο. 
β) Για ελλιπή σήµανση χιλίων (1.000) ευρώ, εάν διαθέ-

τουν µέχρι και διακόσια (200) τεµάχια. Σε περίπτωση που
διαθέτουν άνω των διακοσίων (200) τεµαχίων, το πρόστι-
µο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ το τεµάχιο.
γ) Για παραπλανητική σήµανση ύψους πέντε χιλιάδων

(5.000) ευρώ, εάν διαθέτουν µέχρι και πεντακόσια (500)
τεµάχια. Σε περίπτωση που διαθέτουν άνω των πεντακο-
σίων (500) τεµαχίων, το πρόστιµο προσαυξάνεται κατά
δέκα (10) ευρώ το τεµάχιο. 

7. Στους παραγωγούς, καθώς και στους φορείς ΣΕΔ
που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τα άρθρα 8 έως και 14, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώ-
σεις:
α) σε περίπτωση παράβασης από τους παραγωγούς

της υποχρέωσης συµµετοχής σε ΣΣΕΔ ή σχεδιασµού,
οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ σύµφωνα µε τα άρθρα
8, 9, 10, 11 και 13, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1
του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001,
β) για τους φορείς ΣΣΕΔ οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει

τους στόχους της παρ. 2 του άρθρου 11 επιβάλλονται οι
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001,
γ) για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι δεν συµ-

µορφώνονται µε τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου
8, της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 10,
καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 11, όπως εξειδικεύο-
νται µε τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότη-
ση του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 5
του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001.

8. Στους παραγωγούς καθώς και στους φορείς ΣΕΔ
που παραβαίνουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την
παρ. 1 του άρθρου 8, την παρ. 2 του άρθρου 9, την παρ. 2
του άρθρου 10, την παρ. 3 του άρθρου 11 και την παρ. 3
του άρθρου 13, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ-
πονται για παράβαση των άρθρων 4α, 4β, 4γ και 7 του ν.
2939/2001 στα άρθρα 20 και 20Α του νόµου αυτού.

9. Όποιος παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο α-
ποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή από
οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο όργανο ελέγχου σύµφωνα
µε το άρθρο 17, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή
στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια αυτών των
ελέγχων ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία τι-
µωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ. Για την επιµέτρηση της κύρωσης
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης,
η συµµόρφωση ή µη στις υποδείξεις των αρµόδιων οργά-
νων µετά από τη διαπίστωση της παράβασης, παρόµοιες
παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας, το

όφελος που έχει αποκοµίσει ο παραβάτης από την παρά-
βαση και τα οικονοµικά του µεγέθη.

10. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβά-
σεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόµε-
νων προστίµων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανει-
ληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστή-
µατος τα ποσά των προστίµων τριπλασιάζονται. 

11. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συµ-
βούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να
εκθέσει τις απόψεις του, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακών ηµερών. Κατόπιν της βεβαίωσης της
παράβασης από τον Ε.Ο.ΑΝ., η σχετική έκθεση κοινοποι-
είται στον ελεγχόµενο µαζί µε την κλήση του σε ακρόα-
ση. Ειδικά για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέ-
πονται στην παρ. 2, δύναται να χορηγηθεί στον παραβά-
τη εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση. Στην περίπτωση
αυτή οι ενέργειες συµµόρφωσης εκ µέρους του παραβά-
τη, συνεκτιµώνται από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος δύναται να
επιβάλει µειωµένο πρόστιµο κατά είκοσι πέντε τοις εκα-
τό (25%) στον παραβάτη εφόσον αυτός συµµορφώθηκε
αποδεδειγµένα. Η συµµόρφωση διαπιστώνεται µε την α-
πόφαση επιβολής κύρωσης. Για την επιµέτρηση των κυ-
ρώσεων των παρ. 7, 8 και 9 εφαρµόζεται η απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. της παρ. 13 του άρ-
θρου 20Α του ν. 2939/2001.

12. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή των
ανωτέρω παραγράφων βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε την περ. ζ΄
της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, σε ειδικό λο-
γαριασµό, προκειµένου να διατεθούν για έργα και δρά-
σεις που αποσκοπούν στη µείωση του αντίκτυπου των
πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης του παραρτήµατος Ι
στο περιβάλλον. 

13. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, ε-
πιβάλλονται ανεξάρτητα από τις αστικές, ποινικές και δι-
οικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29
και 30 του ν. 1650/1986 (Α΄  160), στο άρθρο 13Α του
ν. 2251/1994, στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β΄ 2983) και
σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Σε εφαρµογή του άρθρου 12 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/904, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθο-
ρίζονται οι προδιαγραφές για το τι πρέπει να θεωρείται
πλαστικό προϊόν µίας χρήσης.

2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη
λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων, εξαιρετι-
κών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν τους φο-
ρολογούµενους, για την εφαρµογή της περ. ζ΄ της παρ.
3 του άρθρου 4, δύναται να ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών διαφορετική προθεσµία για την υ-
ποβολή της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος ή να χορηγείται παράταση της προ-
θεσµίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και
διαφορετική προθεσµία καταβολής της εισφοράς. 
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3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται: αα΄) ο τρόπος διάθεσης των εσό-
δων από την εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος
και η εξειδίκευση των δράσεων που θα χρηµατοδοτη-
θούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εισφορά
καθώς και αβ΄) θέµατα σχετικά µε τη σήµανση των προϊ-
όντων. Με όµοια απόφαση, µετά από αιτιολογηµένη ει-
σήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζε-
ται το ύψος της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, ανά-
λογα µε την επιτευχθείσα µείωση της κατανάλωσης των
πλαστικών προϊόντων του Μέρους Α΄ του Παραρτήµα-
τος Ι. Η έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή
της παρ. 3 του άρθρου 4.
β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και
το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης της παρούσας
εισφοράς καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την επι-
βολή, είσπραξη και απόδοσή της. 

4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 6, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήµατος
διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλω-
σης και ιχνηλασιµότητας των ανακυκλωµένων πλαστι-
κών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αρ. 282/2008
και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343. 

5. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 και της
παρ. 3 του άρθρου 6, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Ε.Ο.ΑΝ. και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Ε-
µπειρογνωµόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισµών σε Πλα-
στικά του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Ζ3-1531/17.4.2012
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµι-
κών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (B΄ 1306),
για τα ζητήµατα σήµανσης των προϊόντων, εξειδικεύεται
ο ορισµός των εναλλακτικών προϊόντων και καθορίζο-
νται οι προδιαγραφές των σηµάνσεων ή σηµάτων, προ-
κειµένου να είναι δυνατή η αναγνώριση από τους κατα-
ναλωτές της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, ανα-
κύκλωσης ή λιπασµατοποίησης των εν λόγω προϊόντων,
καθώς και οι προδιαγραφές για τη σήµανση των φιαλών
από ανακυκλωµένο πλαστικό βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO:14021 ή άλλων ισοδύναµων προτύπων ή προδια-
γραφών. 

6. Για την εφαρµογή του άρθρου 10, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγη-
σης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου
2022, εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των
συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας
των αποβλήτων για τα προϊόντα του τµήµατος ΙΙΙ του Mέ-
ρους E΄ του Παραρτήµατος I που απορρίπτονται στα δη-
µόσια συστήµατα συλλογής, καθώς και των απαιτούµε-
νων ειδικών υποδοµών, οι εµπλεκόµενοι φορείς στα α-
νωτέρω συστήµατα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτι-

κά δεδοµένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φο-
ρείς ΣΣΕΔ αναφορικά µε τη λειτουργία των ανωτέρω συ-
στηµάτων και καθορίζονται οι απαιτήσεις δηµιουργίας ει-
δικής υποδοµής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022: α) ε-
ξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστηµά-
των χωριστής συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας
των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν
πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιµε-
νικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύµφωνα µε την Οδη-
γία (ΕΕ) 2019/883 ή σε άλλα ισοδύναµα συστήµατα συλ-
λογής που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω Οδηγίας, οι εµπλεκόµενοι φορείς στα ανωτέρω
συστήµατα, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδοµένα που
πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορι-
κά µε τη λειτουργία των ανωτέρω συστηµάτων, β) καθο-
ρίζονται η εφαρµογή και η εξειδίκευση του συστήµατος
παροχής οικονοµικών κινήτρων στους αλιείς για την επι-
στροφή των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων από πλα-
στική ύλη και γ) δύναται να µεταβάλλεται το ελάχιστο ε-
τήσιο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργα-
λείων της παρ. 2 του άρθρου 11. Η έκδοση της εν λόγω
απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή
του άρθρου 11.

8. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισή-
γησης του Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως την 3η Ιουλίου
2021, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώ-
σεις όλων των εµπλεκοµένων µερών και καθορίζονται:
α) το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος επιστροφής εγ-
γύησης για την κάλυψη τυχόν επιπλέον υλικών συσκευ-
ασίας όπως γυάλινες ή µεταλλικές φιάλες ποτών, β) οι ε-
λάχιστες προδιαγραφές συλλογής, µεταφοράς, αποθή-
κευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων από πλαστικά
µίας χρήσης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος, γ) το εγγυοδοτικό αντίτιµο, καθώς και λοιπά
κόστη ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης του συ-
στήµατος, δ) ειδικοί στόχοι επαναχρησιµοποίησης των
επιστρεφόµενων φιαλών, ε) η ειδική σήµανση των προϊ-
όντων, στ) το σύστηµα παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τη
συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων, ζ) οι κα-
τηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που υπό-
κεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλω-
τών ως σηµεία επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι
που δύναται να αποτελέσουν σηµεία επιστροφής, η) οι
ελάχιστες προδιαγραφές και οι µέθοδοι επιστροφής
(χειρωνακτικοί ή και αυτοµατοποιηµένοι), θ) οι ειδικές α-
παιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε αποµακρυ-
σµένες και νησιωτικές περιοχές και ι) κάθε αναγκαίο ει-
δικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύο-
νται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέµα
µε τη δηµιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και την εφαρµογή της παρ. 10 του άρ-

14



θρου 4. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την εφαρµογή της παρ. 10 του άρθρου
4.

10. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 12, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Εσωτερικών, συστήνεται και συγκροτείται τριµε-
λής επιτροπή, τα µέλη της οποίας δεν λαµβάνουν καµία
αποζηµίωση ή αµοιβή, για τον καθορισµό της µεθοδολο-
γίας κατανοµής των ποσών που αντιστοιχούν στα κόστη
καθαρισµού απορριµµάτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
και προς κάθε αρµόδιο για τον καθαρισµό δηµόσιο φο-
ρέα, η οποία απαρτίζεται από ένα µέλος από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα µέλος από το Υ-
πουργείο Εσωτερικών και ένα µέλος που ορίζεται από
την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Αρµοδιό-
τητα της εν λόγω Επιτροπής είναι η παροχή γνώµης
προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά µε
τον καθορισµό της µεθοδολογίας κατανοµής των ποσών
που αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισµού προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και προς κάθε αρµόδιο για τον καθαρι-
σµό δηµόσιο φορέα, ώστε ο Ε.Ο.ΑΝ. να προβεί στην κα-
τανοµή µε την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 12.

11. Για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 4, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι διαδικασίες και
οι όροι για την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλει-
ας των προσφερόµενων τροφίµων και ποτών, κατά τη
διάθεσή τους σε επαναχρησιµοποιήσιµο προϊόν του κα-
ταναλωτή, καθώς και οι προδιαγραφές καταλληλότητας
των επαναχρησιµοποιήσιµων προϊόντων και κάθε σχετι-
κό ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 4. Η
έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθε-
ση για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 4.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20
Δήλωση Ετοιµότητας για τη σύνδεση σταθµού ΑΠΕ -
Καταβολή τέλους διατήρησης - Παρατάσεις προθε-

σµιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του µεσογειακού
κυκλώνα «Ιανού»

1. Μετά το άρθρο 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστί-
θεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Δήλωση Ετοιµότητας για τη σύνδεση σταθµού ΑΠΕ

1. Ο κάτοχος του σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατά-
στασης του σταθµού, υποβάλλει στον αρµόδιο Διαχειρι-
στή Δήλωση Ετοιµότητας για τη σύνδεση του σταθµού
µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, για την
ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθµού ο ενδιαφερό-
µενος υποβάλλει αίτηµα προς τον αρµόδιο Διαχειριστή
και ό,τι άλλο απαιτείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετι-
κό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του

σταθµού, λόγω µη ολοκλήρωσης των απαιτούµενων έρ-
γων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Παραγω-
γό είτε από τον αρµόδιο Διαχειριστή, κατά παρέκκλιση
των οριζόµενων στην παρ. 4 του άρθρου 4, οι Τιµές Ανα-
φοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθµούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, καθορίζονται όχι
µε βάση την ηµεροµηνία θέσης του σταθµού σε λειτουρ-
γία (κανονική ή δοκιµαστική), αλλά µε βάση την ηµερο-
µηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιµότητας των εργα-
σιών εγκατάστασης του σταθµού, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις επόµενες παραγράφους, εφόσον εκδοθεί η
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης.

3. Ο ενδιαφερόµενος δύναται µαζί µε τη Δήλωση Ετοι-
µότητας να υποβάλει στον αρµόδιο Διαχειριστή: 
α) τη συναφθείσα Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,
β) την απαιτούµενη άδεια που προβλέπεται σύµφωνα

µε την πολεοδοµική νοµοθεσία,
γ) τη συναφθείσα Σύµβαση Σύνδεσης και είτε αποδει-

κτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθµού µε
το δίκτυο ή το σύστηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
και µε βάση τα οριζόµενα στη Σύµβαση Σύνδεσης που έ-
χει υπογραφεί µεταξύ του Παραγωγού και του αρµόδιου
Διαχειριστή, είτε αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περ. 7 της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ειδικά σε
περιπτώσεις όπου το κόστος σύνδεσης είναι µεγαλύτε-
ρο του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση των
απαιτούµενων έργων σύνδεσης, και 
δ) δήλωση µηχανικού κατάλληλης ειδικότητας,  η ο-

ποία θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση αυτοψίας. Με
τη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου.
Ειδικά για σταθµούς που έχουν οριστική προσφορά

σύνδεσης είτε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση
ΡΑΕ 787/2012, είτε σύµφωνα µε τα δέκατο έκτο και δέ-
κατο έβδοµο εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), αντί των στοιχείων της περ. γ΄ υ-
ποβάλλονται αποδεικτικό αποδοχής της οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης και αποδεικτικό κατάθεσης της προ-
βλεπόµενης εγγυητικής επιστολής.

4. Ως ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, νοεί-
ται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται
για τη θέση του σταθµού σε λειτουργία, από τις  οποίες
µπορεί να εξαιρούνται:
α) τα έργα σύνδεσης όπως προβλέπονται στη σχετική

σύµβαση σύνδεσης,
β) τα διασυνδετικά καλώδια από τον κεντρικό διακό-

πτη του σταθµού µέχρι το σηµείο διασύνδεσης του σταθ-
µού µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα,
γ) ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και τα συστήµατα

παρακολούθησης.
Η έκθεση αυτοψίας  περιλαµβάνει την ηµεροµηνία και

ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εξοπλισµού (ι-
δίως τον αριθµό και τύπο µονάδων παραγωγής) που ε-
λέγχθηκαν και καταγράφηκαν, και συνοδεύεται ιδίως α-
πό φωτογραφική τεκµηρίωση, η οποία περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστο τη γενική άποψη του σταθµού και τον οικί-
σκο/υποσταθµό όπου υπάρχει.

5. Κατόπιν υποβολής της Δήλωσης Ετοιµότητας από
τον ενδιαφερόµενο, ο αρµόδιος Διαχειριστής  εντός πέ-
ντε (5) ηµερών εξετάζει εάν είναι δυνατή η σύνδεση του
σταθµού µε το δίκτυο ή το σύστηµα εντός δεκαπέντε
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(15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της Δήλω-
σης Ετοιµότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
σύνδεση του σταθµού µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα εντός
της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών ή εντός των
δεκαπέντε (15) ηµερών προκύπτει αλλαγή στην Τιµή Α-
ναφοράς  και εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει συνυπο-
βάλλει µε τη Δήλωση Ετοιµότητας τα στοιχεία της παρ.
3 για το εν λόγω έργο, ο αρµόδιος Διαχειριστής, αφού ε-
λέγξει τις προϋποθέσεις των περ. α), β) , γ) κατά περί-
πτωση και δ) της παρ. 3, εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
Εργασιών.

6. Οι αυτοψίες του παρόντος διενεργούνται από µηχα-
νικό συναφούς µε το αντικείµενο ειδικότητας, µέλος του
ΤΕΕ. Το ΤΕΕ εκδίδει ανοικτή πρόσκληση προς τα µέλη
του µε συναφή µε το αντικείµενο ειδικότητα, προκειµέ-
νου να συγκροτήσει κατάλογο υποψηφίων για τη διενέρ-
γεια αυτοψιών. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος
του παρόντος συντάσσεται κατάλογος µηχανικών συνα-
φούς ειδικότητας από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για τη διενέργεια των αυτοψιών. Ο κατάλογος επικαιρο-
ποιείται κάθε τρεις (3) µήνες µε ευθύνη του ΤΕΕ µε εν-
σωµάτωση νέων υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών
ή διαγραφή υφιστάµενων.

7. Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου, το ΤΕΕ ορίζει
µε απόφασή του µηχανικό συναφούς µε το αντικείµενο
ειδικότητας, ο οποίος περιλαµβάνεται στους ως άνω κα-
ταλόγους, εντός δύο (2) ηµερών από την αποστολή του
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µε κριτήριο τη γειτνίαση
της έδρας του µηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρµο-
διότητας του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός Α-
ΠΕ. Ο µηχανικός που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, οφείλει
εντός δύο (2) ηµερών να δηλώσει τη διαθεσιµότητά του
και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί µη σύγκρουσης
συµφερόντων µε τον κάτοχο του σταθµού. Με την ίδια
δήλωση ο µηχανικός βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν έχει ερ-
γαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αµοιβή για ο-
ποιονδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθµού ή συν-
δεδεµένο µε αυτό νοµικό πρόσωπο κατά τα τελευταία
τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή παρέ-
λευσης άπρακτης της προθεσµίας των δύο (2) ηµερών ε-
πιλέγεται εκ του καταλόγου άλλος µηχανικός.

8. Η αµοιβή του εν λόγω µηχανικού από τον κατάλογο
του ΤΕΕ βαρύνει τον ενδιαφερόµενο και ορίζεται ως
ξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΟΙΒΗ (πλέον ΦΠΑ)

0-100kW 300€

101-1000kW 500 €

1.001-10.000kW 1.000€

>10.000kW 1.500€

9. Ο µηχανικός συντάσσει έκθεση αυτοψίας σχετικά
µε την ολοκλήρωση ή µη της εγκατάστασης του σταθ-
µού. Τόσο η έκθεση αυτοψίας, όσο και η δήλωση ότι πλη-
ρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επέχουν θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης και ο µηχανικός φέρει κάθε ευθύνη για την

ακρίβεια και αλήθεια όσων βεβαιώνει. Ο αρµόδιος Δια-
χειριστής διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου της ακρίβειας
τόσο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, όσο και
του περιεχοµένου της συνταχθείσας έκθεσης και υπο-
χρεούται να ελέγχει δειγµατοληπτικά εκθέσεις αυτο-
ψίας, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των
έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις της παρού-
σας και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ηµερών από
την υποβολή τους. 
Προς τον σκοπόν αυτό, ο αρµόδιος Διαχειριστής αναρ-

τά ανά δύο (2) µήνες λίστα µε τα έργα των δειγµατολη-
πτικών ελέγχων που πραγµατοποίησε, καθώς και το σύ-
νολο των έργων για τα οποία υποβλήθηκε Δήλωση Ετοι-
µότητας.

10. Ο αρµόδιος Διαχειριστής, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. 3, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλή-
ρωσης, από την οποία προκύπτει και η ηµεροµηνία υπο-
βολής της Δήλωσης Ετοιµότητας. Η Βεβαίωση Ολοκλή-
ρωσης, γνωστοποιείται στον ΔΑΠΕΕΠ ή στον ΔΕΔΔΗΕ
µε την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε περίπτωση
κατά την οποία διαπιστωθεί από τον αρµόδιο Διαχειριστή
ψευδής δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών, η Τ.Α.
καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία θέσης του σταθµού
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µειωµένη κατά
5%, η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ανακαλείται και ενηµε-
ρώνεται σχετικά ο ΔΑΠΕΕΠ ή ο ΔΕΔΔΗΕ µε την ιδιότη-
τά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

11. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και για
σταθµούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθε-
στώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης µέ-
σω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
του άρθρου 7.
Ειδικά για τους σταθµούς της παρούσας, εφόσον η Βε-

βαίωση Ολοκλήρωσης, η οποία στην περίπτωση αυτή
κοινοποιείται και στη ΡΑΕ, εκδοθεί εντός της οριζόµενης
από την απόφαση της ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο-
βολής προσφορών προθεσµίας για την ενεργοποίηση
της σύνδεσης του σταθµού, συµπεριλαµβανόµενων  τυ-
χόν παρατάσεων αυτής, θεωρείται ότι πληρούται η υπο-
χρέωση ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθµού και ι-
σχύει η Τ.Α. που έχει προκύψει από την ανταγωνιστική
διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυητικές επιστολές
που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ επιστρέφονται µετά την
ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθµού. 

12.Έως την κατάρτιση από το ΤΕΕ του καταλόγου µη-
χανικών της παρ. 6 του παρόντος, και σε κάθε περίπτω-
ση όχι πέραν του ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, η δήλωση µηχανικού και η έκθεση αυτοψίας
της παρ. 3 δύνανται να συντάσσονται από µηχανικό συ-
ναφούς ειδικότητας κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, ο
οποίος βαρύνεται µε την αµοιβή του.»

2. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διατήρησης δι-
καιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για τα έτη 2017, 2018, 2019 σύµφωνα µε το άρθρο
21 του ν. 4685/2020 (Α΄92) καταβάλλουν το Τέλος Δια-
τήρησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα της υπό στοιχεία Υ-
Π Ε Ν / Δ Α Π Ε E Κ / 6 2 4 5 0 / 2 5 5 0 / 3 0 . 6 . 2 0 2 0
(ΑΔΑ:ΨΗ7Ζ4653Π8-0ΧΣ) πράξης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας µε τίτλο «Οριστικός πίνακας υ-
πόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώµα-
τος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α-
πό Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α για τα έτη 2017, 2018, 2019», µέ-
χρι τις 31.10.2020. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του τέ-
λους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της
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Άδειας Παραγωγής, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 6
του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143).
Ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και

Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από τη λήξη της ηµεροµηνίας καταβο-
λής του τέλους του παρόντος καταρτίζει και δηµοσιοποι-
εί στον διαδικτυακό του τόπο πίνακα µε τους υπόχρεους
που δεν κατέβαλαν εµπρόθεσµα το ετήσιο τέλος και α-
κολούθως ο Φορέας Αδειοδότησης καταχωρίζει τις άδει-
ες που παύουν να ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήµατος για χορήγηση
Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την ίδια θέ-
ση ή τµήµα αυτής επιτρέπεται σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στην παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄
92).

3. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης και οι άδειες ε-
γκατάστασης των µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών που
εγκαθίστανται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Καρδίτσας,  Κορινθίας και Φθιώτιδας, οι οποίοι επλή-
γησαν από τον µεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνα-
κόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου
2020, δύναται να παραταθούν κατά ένα (1) έτος µετά α-
πό αίτηµα του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται προς
τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος. Η ως άνω παράταση χορη-
γείται µετά από αυτοψία που διενεργείται από την παρα-
πάνω Διεύθυνση και σχετική απόφαση που αυτή εκδίδει
και η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στον
αρµόδιο Διαχειριστή εντός ενός (1) µηνός από το αίτηµά
του. 

Άρθρο 21
Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό 
τέλος και την απαγόρευση ταξινόµησης για παλαιά
ρυπογόνα οχήµατα – Τροποποίηση του άρθρου 5

του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)

1. Κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 και της περ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142),
δεν απαγορεύεται η ταξινόµηση των οχηµάτων, για τα ο-
ποία κατά τη δηµοσίευση του ν. 4710/2020 είχαν υπο-
βληθεί δήλωση άφιξης οχήµατος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά ει-
σαγωγής.

2. Στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) προστίθεται
νέα παρ. 5 ως εξής:

«5. Δεν καταλαµβάνονται από την υποχρέωση καταβο-
λής περιβαλλοντικού τέλους της περ. α΄ των παρ. 1 και
2, καθώς και από την απαγόρευση ταξινόµησης της περ.
β΄ των παρ. 1 και 2:
α) οχήµατα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσµευ-

ση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθί-
στανται αντικείµενο διαχείρισης δηµόσιου υλικού,
β) οχήµατα που ταξινοµούνται για υπηρεσιακή ή προ-

σωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωµατικών και προξε-
νικών σχέσεων ή από αναγνωρισµένους διεθνείς και ευ-
ρωπαϊκούς οργανισµούς.
γ) οχήµατα, τα οποία κοµίζουν στη Χώρα πρόσωπα

που χαρακτηρίζονται ως µετοικούντες σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών (Β΄ 195), η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), και για τα οποία
προσκοµίζεται πιστοποιητικό µετοικεσίας µε ηµεροµηνία
έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρό-

ντος,
δ) οχήµατα, τα οποία επαναταξινοµούνται µε απαλλα-

γή από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης βάσει της
παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), 
ε) µεµονωµένα οχήµατα ιδιαίτερης κατασκευής

(ΜΟΙΚ), όπως αυτά µετατρέπονται ή κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 3134) κατόπιν
ελέγχου από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της ανωτέρω απόφασης.»

Άρθρο 22
Πιστοποιηµένοι Αξιολογητές – Μητρώο 

Περιβαλλοντικών ελεγκτών - Τροποποίηση 
των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

1. Οι παρ.  6 και 7  του άρθρου 16 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) αντικαθίστανται και προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι

κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και
τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής
τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο, είτε πρόκειται
για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα,
β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χο-

ρήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγεί-
ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε
ρύθµιση σχετική µε τους Πιστοποιηµένους Αξιολογητές,
γ) η διαδικασία ανάθεσης της αξιολόγησης και οι ιδιό-

τητες που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο τους, 
δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακο-

λούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυ-
ρώσεις και τα τυχόν χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλο-
νται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋπο-
θέσεις επιβολής των κυρώσεων και τυχόν προστίµων, οι
διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθε-
σµίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισµένου έργου
σε Πιστοποιηµένο Αξιολογητή διενεργείται κατόπιν αι-
τήµατος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο
τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπόµε-
νης από την απόφαση της παρ. 8 αµοιβής, η οποία κατα-
τίθεται στον κωδικό της παρ. 5 του άρθρου 17 και δεν ι-
σχύει η υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 3 του άρ-
θρου 17.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται: α) η βάση υ-
πολογισµού, ο τρόπος προσδιορισµού, καθώς και το ύ-
ψος των αµοιβών των Αξιολογητών, β) η διαδικασία και
τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της αµοιβής από τον
Αξιολογητή, γ) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της
αµοιβής του Αξιολογητή από τον φορέα του έργου και δ)
κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της. Με όµοια απόφαση δύναται να αναπροσαρµό-
ζεται η αµοιβή των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η α-
µοιβή των Περιβαλλοντικών Αξιολογητών καλύπτεται α-
πό τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων του άρθρου 17.»

2. Η παρ. 18 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 αντικαθί-
σταται και προστίθενται παρ. 19 και 20 ως εξής: 

«18. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
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πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση
και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, οι
αρµοδιότητές τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία για τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελε-
γκτή και τα σχετικά δικαιολογητικά, η διάρκεια ισχύος
της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανά-
θεσης εντολής προς επιθεώρηση, ο τρόπος άσκησης των
αρµοδιοτήτων των περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς
και το παραδοτέο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, ο
τρόπος ελέγχου, οι κυρώσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ει-
δικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 5. 

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος
προσδιορισµού της αµοιβής των περιβαλλοντικών ελε-
γκτών, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
εκκαθάρισης και καταβολής των αµοιβών τους, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρ-
µογή της.

20. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δύναται να καθορίζεται ο τρόπος της τεχνικής
οργάνωσης, υλοποίησης και λειτουργίας του Μητρώου
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλο ανα-
γκαίο τεχνικό ζήτηµα. Η έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 23
Ρυθµίσεις θεµάτων διαγωνισµών ΛΑΡΚΟ – 

Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32)

1. Τα εδάφια πρώτο έως τρίτο και πέµπτο της περ. α΄
της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) τρο-
ποποιούνται και η περ. α΄ της παρ. 8 διαµορφώνεται ως
εξής:

«8. α. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να προβεί
σε διενέργεια δηµόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού
για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
«ΛΑΡΚΟ» ή επιµέρους λειτουργικών συνόλων της επι-
χείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που
δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριµένα, εντός σαράντα
πέντε (45) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6, εφόσον δεν εγερθεί αµ-
φισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της
επιχείρησης και µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, υποχρεούται να δηµοσιεύσει διακήρυξη διε-
νέργειας ανοιχτού διαγωνισµού. Σε περίπτωση αµφισβή-
τησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρη-
σης κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6, η ως άνω προ-
θεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών διακόπτεται και
επανεκκινεί από την επίδοση  της διαιτητικής απόφασης
της παρ. 7. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να ενη-
µερώνει, να συντονίζει και να συνεργάζεται µε το Ελλη-
νικό Δηµόσιο κατά τον σχεδιασµό, το χρονοδιάγραµµα,
τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισµού σε κάθε
περίπτωση, ιδίως δε, σε περίπτωση που η διαιτητική δια-
δικασία της παρ. 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώµατα µεταλ-
λειοκτησίας εφαρµόζονται, εφόσον δεν έρχονται σε α-
ντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος,  οι διατάξεις του
Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277), µε την ε-
ξαίρεση του άρθρου 84 παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου

144.»
2. Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020

αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η διακήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει:
α) την επωνυµία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική

περιγραφή της επιχείρησης, µε συνοπτική αναγραφή
των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού που είναι α-
ντικείµενο του διαγωνισµού και αναλυτικά καταγράφο-
νται στο υπόµνηµα προσφοράς, 
β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει

σφραγισµένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο, για ποσό και µε όρους που θα προσδιορίζονται
στη διακήρυξη,
γ) τους λοιπούς όρους του διαγωνισµού, συµπεριλαµ-

βανοµένων µεταξύ άλλων των σταδίων του διαγωνι-
σµού, των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των λόγων
αποκλεισµού, των κριτηρίων ανάθεσης και του τρόπου α-
ξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων,
δ) την προθεσµία υποβολής προσφορών, τον τρόπο υ-

ποβολής, καθώς και την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης
των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχει-
ριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υ-
πέβαλαν εµπρόθεσµη προσφορά και
ε) το ονοµατεπώνυµο του επί του διαγωνισµού συµβο-

λαιογράφου. Για τη δηµοσιότητα της διακήρυξης εφαρ-
µόζεται αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 73 του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246) και για το υπόµνηµα προσφοράς ε-
φαρµόζεται αναλογικά η παρ. 7 του άρθρου 14Α του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314).»

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφια της περ. γ΄ της παρ. 8
του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 τροποποιούνται και η
περ. γ΄ της παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής: 

«γ. Εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την απο-
σφράγιση των οικονοµικών προσφορών, ο διαχειριστής
συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κα-
τακύρωσης του διαγωνισµού και την κοινοποιεί στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών και στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν
αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόµενη κατακύρω-
ση ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ο ειδικός διαχειριστής συνάπτει µε
τον επικρατέστερο υποψήφιο ενώπιον του επί του δια-
γωνισµού συµβολαιογράφου τη σύµβαση µεταβίβασης
των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρη-
σης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν
άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον ε-
πικρατέστερο υποψήφιο. Εφόσον ένας από τους ανωτέ-
ρω Υπουργούς αντιλέξει, η αξιολόγηση των προσφορών
επαναλαµβάνεται. Η σύµβαση που συνάπτεται µε τον ε-
πικρατέστερο υποψήφιο επέχει θέση τελεσίδικης κατα-
κύρωσης των άρθρων 1003 επ. του ΚΠολΔ.»

4. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου
21 του ν. 4664/2020 τροποποιείται και η  περ. α΄ διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«α. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας της
παρ. 8, καθώς και όλων των πράξεων διάθεσης στοιχεί-
ων ενεργητικού σε τρίτους κατά την ίδια παράγραφο, ο
ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δηµοσιεύσει αµελ-
λητί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, εκ των οποίων
µία της πρωτεύουσας της περιφερειακής ενότητας της
καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής
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αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ει-
δική πρόσκληση απευθύνεται ατοµικώς στους γνωστούς
πιστωτές, το περιεχόµενο της οποίας έχει όπως ορίζεται
στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κανονισµού (ΕΚ)
858/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 20ης Μαΐου 2015 για τις διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας (L 141).
Σχετικώς εφαρµόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κα-

νονισµού αυτού. Οι πιστωτές έχουν δικαίωµα να αναγ-
γείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της
άνω προθεσµίας. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαι-
τήσεων του Δηµοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονο-
µικών, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων . Η προθεσµία του ενός (1) µηνός προς αναγγελία
των απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου αρχίζει από
την επίδοση της πρόσκλησης.»

5. H παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) όσον
αφορά την πρόβλεψη µεταβίβασης περιουσιακών στοι-
χείων του Δηµοσίου στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), δύναται να α-
νατεθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΤΑΙΠΕΔ η διεξα-
γωγή για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου του προ-
βλεπόµενου στην παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων στο αντι-
κείµενό του των ακινήτων και εγκαταστάσεων που κρίνε-
ται τελεσιδίκως µε τη διαιτητική απόφαση της παρ. 7 ότι
ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και του δηµόσιου
µεταλλείου στο Λούτσι, να προσδιορισθούν οι βασικοί ό-
ροι της συνεργασίας µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και της σύµπραξης του ειδικού διαχειρι-
στή για την υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισµού και για
τον συντονισµό µε τη διαγωνιστική διαδικασία της παρ. 8
και να ρυθµισθεί κάθε άλλο ζήτηµα για την εφαρµογή
της παρούσας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα
λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙ-
ΠΕΔ για τον διαγωνισµό του προηγούµενου εδαφίου
που βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο και καθορίζεται ο
τρόπος κάλυψής τους. 
Στον προβλεπόµενο στο πρώτο εδάφιο της παρούσας

διαγωνισµό ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν.
3986/2011, κατά το µέρος που δεν αντιτίθεται στις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου, µε την εξαίρεση της παρ. 2
του άρθρου 1, των παρ. 14 και 15 του άρθρου 15 και του
άρθρου 5α του νόµου αυτού, και, κατά το µέρος που πα-
ραχωρούνται/εκµισθώνονται µεταλλευτικά δικαιώµατα
του Δηµοσίου, τηρούνται οι διατάξεις του Μεταλλευτι-
κού Κώδικα, µε την εξαίρεση του άρθρου 84 παρ. 1  και
της παρ. 2 του άρθρου 144. Η σύµβαση που ανατίθεται
σε συνέχεια του διαγωνισµού υπογράφεται από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.»

Άρθρο 24
Περιορισµοί µεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. - Μεθοδολογία Υπολογισµού 
Απαιτούµενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

1. Η παρ. 14 του άρθρου 80Ι του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
αντικαθίσταται ως εξής:

«14. (α) Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συµµορ-
φώνονται µε το οικείο ρυθµιστικό και νοµοθετικό πλαί-
σιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό. 

(β) Από την ηµεροµηνία απόκτησης των µετοχών εκ-
δόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από τον αποκτώντα
επενδυτή και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, δεν
επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε τρίτους.  

(γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η µεταβί-
βαση των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ α-
πό τον αποκτώντα επενδυτή σε συνδεδεµένο πρόσωπο,
το οποίο άµεσα ή έµµεσα ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή
βρίσκεται σε κοινό έλεγχο µε τον αποκτώντα επενδυτή.
Ο έλεγχος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυ-
τό στον Κανονισµό (ΕΚ) 2004/139 του Συµβουλίου της
20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσε-
ων µεταξύ επιχειρήσεων (L 024).

(δ) Σε περίπτωση επιτρεπόµενης µεταβίβασης των µε-
τοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ από τον απο-
κτώντα επενδυτή σε συνδεδεµένο πρόσωπο, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην περ. γ΄, η απαγόρευση της
περ. β΄, καθώς και η εξαίρεση της περ. γ΄ ισχύουν και ε-
φαρµόζονται και για τον νέο αποκτώντα, για χρονικό
διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων
στην περ. β΄ πέντε (5) ετών. Ο νέος αποκτών δύναται να
µεταβιβάσει περαιτέρω τις µετοχές σε συνδεδεµένο
πρόσωπο, το οποίο άµεσα ή έµµεσα ελέγχει, ή ελέγχε-
ται από, ή βρίσκεται σε κοινό έλεγχο µε, τον αρχικώς α-
ποκτώντα επενδυτή και όχι µε τον νέο αποκτώντα.

(ε) Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµε-
ροµηνία απόκτησης των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από τον αποκτώντα επενδυτή δεν επι-
τρέπεται οποιαδήποτε µεταβίβαση των µετοχών εκδόσε-
ως των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΠΑ Υποδοµών, κυ-
ριότητας της ΔΕΠΑ Υποδοµών (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α-
ΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
- ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ Α.Ε.). Η
εξαίρεση της περ. γ΄ δεν εφαρµόζεται στην παρούσα
περίπτωση. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παρού-
σα περίπτωση δεν ισχύει σε περίπτωση µεταβίβασης µε-
τοχών των ως άνω θυγατρικών εταιρειών στη ΔΕΠΑ Υ-
ΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή σε περίπτωση απορρόφησής τους από
τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. 

(στ) H απαγόρευση της περ. β΄ δεν εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις µεταβίβασης των µετοχών εκδόσεως του α-
ποκτώντος επενδυτή σε τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν οι µε-
τοχές αυτές είναι εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) για
την απόκτηση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., περίπτωση
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µε οποιαδήποτε αιτία
µεταβίβαση ποσοστού άνω του σαράντα εννέα τοις εκα-
τό (49%) των µετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού
(SPV) για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την από-
κτηση των µετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. 

(ζ) Οι διατάξεις της παρούσας τελούν υπό την επιφύ-
λαξη των εφαρµοστέων, δυνάµει του παρόντος, υποχρε-
ώσεων ή/και της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµο-
θεσίας περί ελέγχου συγκεντρώσεων.»

2. Η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
για την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισµού του Α-
παιτούµενου Εσόδου του Δικτύου, που εκδίδεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 140 και την παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4001/2011, καθώς και το άρθρο 124 του
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Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Η-
λεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Β΄78/2017), ειδικά για
την πρώτη εφαρµογή της δύναται να εκδίδεται δύο (2)
µήνες πριν την ηµερολογιακή έναρξη του πρώτου έτους
της Ρυθµιστικής Περιόδου 2021-2024. 
Η Απόφαση Ρύθµισης Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας

του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω Κώδικα, µε εφαρµογή της
ως άνω µεθοδολογίας, για την πρώτη Ρυθµιστική Περίο-
δο 2021-2024 εκδίδεται έως τις 31.3.2021 µε ισχύ από
1ης.1.2021 και το Απαιτούµενο και το Επιτρεπόµενο Έ-
σοδο του 2021 που εγκρίνονται µε την εν λόγω απόφα-
ση αφορούν στο σύνολο του έτους 2021.
Κατ’ εξαίρεση και µόνο για την πρώτη Ρυθµιστική Πε-

ρίοδο Διανοµής, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται
επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης µπορεί να κα-
θορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτελώς µέχρι τις
31.12.2020, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του
ΕΔΔΗΕ και σχετικής ειδικής προς τούτο απόφασης της
ΡΑΕ, η οποία µπορεί να προηγείται της έκδοσης της Α-
πόφασης Ρύθµισης Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 25
Κάλυψη χρηµατικών υποχρεώσεων στον Ηµερήσιο
Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) – Τροποποίηση

του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 98 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιούνται και η παρ. 7 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«7. Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αγο-
ράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς,
όπως ορίζεται µε τη σχετική εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ
που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 117Γ του
ν. 4001/2011, όπως προστίθεται µε τον παρόντα νόµο,
καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4001/2011, παύ-

ει ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός, σύµφω-
να µε τους όρους της ως άνω εγκριτικής απόφασης και
λύονται αυτοδικαίως οι Συµβάσεις Συναλλαγών ΗΕΠ µε
την επιφύλαξη της περ. β΄,
β) ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πλην

των διατάξεων που αφορούν την εκκαθάριση και τον δια-
κανονισµό συναλλαγών ΗΕΠ, την κάλυψη χρηµατικών υ-
ποχρεώσεων στο πλαίσιο του Συστήµατος ΗΕΠ και τη
διαχείριση τυχόν Ελλειµµάτων του ΗΕΠ, οι οποίες δια-
τηρούνται σε ισχύ µέχρι την οριστική διευθέτηση του συ-
νόλου των οικονοµικών υποχρεώσεων που απορρέουν
από τη λειτουργία του ΗΕΠ µέχρι την ηµεροµηνία παύ-
σης του και
γ) κάθε άλλη κανονιστική απόφαση µε την οποία ρυθ-

µιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Α-
γοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή µεταβιβάστηκε
στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» µε την απόσχιση που προβλέπεται στα άρθρα
117Α και 117Β του ν. 4001/2011 που εισάγονται µε τον
παρόντα νόµο.»

Άρθρο 26
Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών µέτρων

- Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ν. 4688/2020 (Α΄ 101)

Η παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄101) τρο-

ποποιείται ως προς την ισχύ των αποφάσεων του εδαφί-
ου δευτέρου και εδαφίου τρίτου, προστίθενται δύο νέα
εδάφια στο τέλος και η παράγραφος διαµορφώνεται ως
ακολούθως:

«7. Για επιτακτικούς λόγους αντιµετώπισης σοβαρού
κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστηµα, προσωρινά κυκλοφοριακά µέ-
τρα και ρυθµίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέ-
τηση των πεζών και των µετακινούµενων µε ήπιες µορ-
φές µετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, η
οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και ύστερα από µε-
λέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας οχηµάτων σε οδούς αρµοδιότητάς
τους, είτε για ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε για το σύ-
νολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση
στάσης και στάθµευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης
διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθµευσης οχηµάτων µονίµων κα-
τοίκων και ΑµεΑ. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δη-
µιουργία προσωρινών διαδρόµων κίνησης πεζών, προσω-
ρινών διαδρόµων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δη-
µιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας µε µείωση του ορίου ταχύτητας στα τριά-
ντα (30) χλµ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοι-
κίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µέχρι
28.02.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστα-
σίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτε-
ρικών και Υποδοµών και Μεταφορών, η ισχύς της παρού-
σας δύναται να παρατείνεται εφόσον συντρέχουν οι λό-
γοι του πρώτου εδαφίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Ερµηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 

του ν. 4557/2018

Κατά την αληθή έννοια της περ. ιη) του άρθρου 4 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196), στα «βασικά αδικήµατα»
του ν. 4557/2018, περιλαµβάνονται όλα τα αδικήµατα α-
πό τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος και τα οποία
τιµωρούνται τουλάχιστον µε ποινή φυλάκισης. 

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ A΄

Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται
από το άρθρο 4 για τη µείωση της κατανάλωσης, 

πλην της παρ. 10 αυτού

1) Κυπελλάκια για ποτά, συµπεριλαµβανοµένων των
καλυµµάτων και των καπακιών τους.

2) Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά,
µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται
τρόφιµα τα οποία:
α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου

είτε εκτός του καταστήµατος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προ-

ετοιµασία, ιδίως µαγείρεµα, βράσιµο ή ζέσταµα, συµπε-
ριλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται
για γεύµατα ταχυφαγείων ή άλλα γεύµατα έτοιµα προς
άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα,
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα.

ΜΕΡΟΣ B΄
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται

από το άρθρο 5 σχετικά µε περιορισµούς 
διάθεσης στην αγορά

1) Μπατονέτες, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.09.2009
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονο-
µικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιου-
νίου 1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρα-
τών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά
βοηθήµατα - L 189) (Β’ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.09.2009 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων – L 169) (Β΄ 2198).

2) Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, µαχαίρια, κουτάλια, ξυ-
λάκια φαγητού).

3) Πιάτα.
4) Καλαµάκια, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-

γής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.09.2009
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονο-
µικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.09.2009 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία 93/42/Ε-
ΟΚ) (Β΄ 2198).

5) Αναδευτήρες ποτών.
6) Πλαστικά στηρίγµατα µπαλονιών, εκτός από µπαλό-

νια για βιοµηχανικές ή άλλες επαγγελµατικές χρήσεις
και εφαρµογές που δεν διανέµονται στους καταναλω-
τές, συµπεριλαµβανοµένων µηχανισµών για τέτοια στη-
ρίγµατα. 

7) Περιέκτες τροφίµων κατασκευασµένοι από διογκω-
µένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, µε ή

χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφι-
µα τα οποία:
α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου

είτε εκτός του καταστήµατος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προ-

ετοιµασία, ιδίως µαγείρεµα, βράσιµο ή ζέσταµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµο-

ποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή άλλα γεύµατα έ-
τοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες πο-
τών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν
τρόφιµα.

8) Περιέκτες ποτών από διογκωµένο πολυστυρένιο και
τα καπάκια και καλύµµατά τους.

9) Κυπελλάκια για ποτά από διογκωµένο πολυστυρέ-
νιο και τα καπάκια και καλύµµατά τους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται
από την παρ. 1 του άρθρου 6 για τις απαιτήσεις

για τα προϊόντα

Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τριών (3)
λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιµοποιούνται για υγρά,
όπως φιάλες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπα-
κιών και των καλυµµάτων τους, καθώς και σύνθετες συ-
σκευασίες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών
και των καλυµµάτων τους, αλλά όχι:
α) γυάλινοι ή µεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν

πλαστικά καπάκια και καλύµµατα,
β) περιέκτες ποτών που προορίζονται και χρησιµοποι-

ούνται για τρόφιµα σε υγρή µορφή για ειδικούς ιατρι-
κούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου
2 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ. 609/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου
2013, για τα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη
και µικρά παιδιά και για τα τρόφιµα που προορίζονται για
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατι-
κού βάρους και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/52/Ε-
ΟΚ του Συµβουλίου, των Οδηγιών της Επιτροπής
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της
Οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και των Κανονισµών της Επιτροπής (ΕΚ)
αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 ( L 181). 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται 

από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 
για τις απαιτήσεις σήµανσης

1) Σερβιέτες υγιεινής, ταµπόν και εφαρµογείς ταµπόν.
2) Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντη-

λάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.
3) Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλο-

φορούν στο εµπόριο για χρήση σε συνδυασµό µε προϊό-
ντα καπνού.

4) Κυπελλάκια για ποτά.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Ι. Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται 

από το άρθρο 8 για τη διευρυµένη ευθύνη 
του παραγωγού για τις συσκευασίες

1) Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά,
µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται
τρόφιµα τα οποία:
α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου

είτε εκτός του καταστήµατος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προ-

ετοιµασία, ιδίως µαγείρεµα, βράσιµο ή ζέσταµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµο-

ποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή άλλα γεύµατα έ-
τοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες πο-
τών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν
τρόφιµα.

2) Πακέτα και περιτυλίγµατα από εύκαµπτο υλικό που
περιέχουν τρόφιµα τα οποία προορίζονται για άµεση κα-
τανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγµα χωρίς
καµία περαιτέρω προετοιµασία.

3) Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τριών (3)
λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιµοποιούνται για υγρά,
όπως φιάλες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπα-
κιών και των καλυµµάτων τους, καθώς και σύνθετες συ-
σκευασίες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών
και των καλυµµάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή µεταλλι-
κοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύµµατα
από πλαστικό.

4) Κυπελλάκια για ποτά, συµπεριλαµβανοµένων των
καλυµµάτων και των καπακιών τους. 

5) Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως ορί-
ζονται στην περ. 26 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (άρ-
θρο 3 σηµείο 1γ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ).
ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται α-

πό το άρθρο 9 για τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού
1) Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντη-

λάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.
2) Μπαλόνια, εκτός από µπαλόνια για βιοµηχανικές ή

άλλες επαγγελµατικές χρήσεις και εφαρµογές, που δεν
διανέµονται στους καταναλωτές.
ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτο-

νται από το άρθρο 10 για τη διευρυµένη ευθύνη του πα-
ραγωγού.
Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφο-

ρούν στο εµπόριο για χρήση σε συνδυασµό µε προϊόντα
καπνού.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται 
από το άρθρο 13 σχετικά µε τη χωριστή συλλογή 

και από την παρ. 2 του άρθρου 6 σχετικά 
µε τις απαιτήσεις του προϊόντος

Φιάλες ποτών µε χωρητικότητα έως και τριών (3) λί-
τρων, συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών και των κα-
λυµµάτων τους, αλλά όχι:
α) γυάλινοι ή µεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν

καπάκια και καλύµµατα από πλαστικό,
β) φιάλες ποτών που προορίζονται και χρησιµοποιού-

νται για τρόφιµα σε υγρή µορφή για ειδικούς ιατρικούς
σκοπούς, όπως ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 2
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται 

από το άρθρο 14 σχετικά µε την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης

1) Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά,
µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται
τρόφιµα τα οποία:
α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου

είτε εκτός του καταστήµατος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προ-

ετοιµασία, ιδίως µαγείρεµα, βράσιµο ή ζέσταµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµο-

ποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή άλλα γεύµατα έ-
τοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες πο-
τών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν
τρόφιµα.

2) Πακέτα και περιτυλίγµατα από εύκαµπτο υλικό που
περιέχουν τρόφιµα, τα οποία προορίζονται για άµεση κα-
τανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγµα χωρίς
καµία περαιτέρω προετοιµασία.

3) Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τριών (3)
λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιµοποιούνται για υγρά,
όπως φιάλες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπα-
κιών και των καλυµµάτων τους, καθώς και σύνθετες συ-
σκευασίες ποτών, συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών
και των καλυµµάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή µεταλλι-
κοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύµµατα
από πλαστικό.

4) Κυπελλάκια για ποτά και τα καπάκια και καλύµµατά
τους.

5) Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλο-
φορούν στο εµπόριο για χρήση σε συνδυασµό µε προϊό-
ντα καπνού.

6) Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντη-
λάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης.

7) Μπαλόνια, εκτός από µπαλόνια για βιοµηχανικές ή
άλλες επαγγελµατικές χρήσεις και εφαρµογές, που δεν
διανέµονται στους καταναλωτές.

8) Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως ορί-
ζονται στην περ. 26 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (άρ-
θρο 3 σηµείο 1γ) της Οδηγίας 94/62/ΕΚ.

9) Σερβιέτες υγιεινής και ταµπόν και εφαρµογείς τα-
µπόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΡΟΣ Α΄

Προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται   
από την παρ. 3 του άρθρου 7 για τη σήµανση

1) Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά,
µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται
τρόφιµα τα οποία:
α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου

είτε εκτός του καταστήµατος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
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γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προ-
ετοιµασία, όπως µαγείρεµα, βράσιµο ή ζέσταµα, συµπε-
ριλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται
για γεύµατα ταχυφαγείων ή άλλα γεύµατα έτοιµα προς
άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα,
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα.

2) Πακέτα και περιτυλίγµατα από εύκαµπτο υλικό που
περιέχουν τρόφιµα τα οποία προορίζονται για άµεση κα-
τανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγµα χωρίς
καµία περαιτέρω προετοιµασία.

3) Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τριών (3)
λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιµοποιούνται για υγρά
όπως φιάλες ποτών συµπεριλαµβανοµένων των καπα-
κιών και των καλυµµάτων τους, καθώς και σύνθετες συ-
σκευασίες ποτών συµπεριλαµβανοµένων των καπακιών
και των καλυµµάτων τους.

4) Κυπελλάκια για ποτά και τα καπάκια και καλύµµατά
τους.

5) Μπαλόνια, εκτός από µπαλόνια για βιοµηχανικές ή
άλλες επαγγελµατικές χρήσεις και εφαρµογές, που δεν
διανέµονται στους καταναλωτές.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Εναλλακτικά προϊόντα µίας χρήσης που καλύπτονται

από την παρ. 3 του άρθρου 7 για τη σήµανση

1) Μπατονέτες, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.09.2009
κοινής απόφασης (Β’ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.09.2009 κοινής απόφασης (Β΄
2198).

2) Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, µαχαίρια, κουτάλια, ξυ-
λάκια φαγητού).

3) Πιάτα.
4) Καλαµάκια, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-

γής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.09.2009
κοινής απόφασης (Β’ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.09.2009 κοινής απόφασης (Β΄
2198).

5) Αναδευτήρες ποτών.
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