∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Κατ’ αρχήν επιθυµούµε να καταγράψουµε την θετική µας στάση για το γεγονός ότι µέσω των
προτεινοµένων ρυθµίσεων επιχειρείται µία «συµµόρφωση» της νοµοθεσίας προς τα πραγµατικά
δεδοµένα του χώρου και αξιοποιούνται εν µέρει εµπειρίες που έχουν καταγραφεί µε αρνητικό
αποτύπωµα, καθώς µερικές εκ των προτεινοµένων διατάξεων επιχειρούν να διορθώσουν θεσµικά
κάποια από τα κακώς κείµενα που δηµιουργήθηκαν στην εφαρµογή του Ν. 2939/2001.
Όµως οι προτεινόµενες αλλαγές του νόµου είναι ελλειµµατικές ποιοτικά και ποσοτικά καθώς πλήθος
προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί δεν αντιµετωπίζονται και θα συνεχίσουν να υφίστανται.
Η Re-BatteryA.E. έχει, µε σειρά υποµνηµάτων της, καταθέσει πλήθος προτάσεων µε την αναγκαία
νοµοτεχνική διατύπωση και σε άλλα θέµατα µείζονος σηµασίας που κατά τη γνώµη µας αν δεν
αντιµετωπιστούν θα συνεχίσουν να δηµιουργούν µεγάλες υστερήσεις στην λειτουργία των ΣΕ∆ και
κυρίως στην ανακύκλωση στην χώρα µας (ενδεικτικά βλέπε υπ’ αριθµ. πρωτ. 84/20.01.2014έγγραφο
της Re-BatteryA.E. προς τον ΕΟΑΝ)
Επαναφέροντας κωδικοποιηµένα τις κυριότερες από τις ως άνω προτάσεις θεωρούµε ότι το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο θα πρέπει να διευρυνθεί µε διατάξεις που θα αντιµετωπίζουν όλες τις κακές
διαχειριστικές πρακτικές όλων των συντελεστών του κύκλου της ανακύκλωσης καθώς και µε διατάξεις
που καθιστούν αποτελεσµατική τη διοικητική πρακτική του ΕΟΑΝ ή τέλος µε διατάξεις που θωρακίζουν
τη νοµική ισχύ υπαρχόντων ή υπό διαµόρφωση θεσµών π.χ. Μητρώο Παραγωγών, εις τρόπον ώστε η
εφαρµογή αυτών των θεσµών να καθίσταται υποχρεωτική για τους ενδιαφερόµενουςκαι η τυχόν αµελής
ή αρνητική στάση και συµπεριφορά τους να προκαλεί συγκεκριµένες συνέπειες και κυρώσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι αντικείµενο του νοµοσχεδίου θα πρέπει να αποτελέσουν και τα παρακάτω
θέµατα:
1) Θεσµική θωράκιση Μητρώου Παραγωγών/ διαδικασίες, ευθύνες παραγωγών, δικαιοδοσία ΕΟΑΝ
κ.λπ. (βλέπε υπ’ αριθ. πρωτ. 1889/27.10.2014 και 116/30.01.2013 έγγραφα της Re-BatteryA.E.
προς τον ΕΟΑΝ)
2) Κατάρτιση και Θεσµοθέτηση Μητρώου Σηµείων Συλλογής
3) Έλεγχος καταβολής Χρηµατικών Εισφορών.
4) Έγκριση, Οργάνωση και Λειτουργία ΣΕ∆ Συσσωρευτών.
5) Θέµατα µεταβατικής περιόδου Λύσης ΣΕ∆.
6) Έλεγχος παράνοµης ∆ιακίνησης και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων.
7) Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις Επιχειρήσεων Πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών.
8) Κατανοµή/ ∆ιάθεση Ειδικού Αποθεµατικού ΣΕ∆.
9) Φοροαπαλλαγές και κίνητρα για την ενίσχυση της νόµιµης ανακύκλωσης συσσωρευτών
Ειδικότερα και κυρίως επισηµαίνουµε ότι οι νέες ρυθµίσεις θα πρέπει να κατανέµουν αναλόγως τις
ευθύνες σε όλους τους εµπλεκόµενους, σε συνάρτηση µε το βαθµό εµπλοκής τους. Προκειµένου η
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προτεινόµενη νοµοθετική παρέµβαση να είναι ολοκληρωµένη θα πρέπει, µέσω σχετικών διατάξεων, να
επιµερίζονταιοι ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλους τους συµµετέχοντες αλλά και στον ΕΟΑΝ.Προς το
σκοπό αυτό και εάν ο κύκλος των εµπλεκοµένων σε αδρές γραµµές είναι Υπόχρεοι, Σηµεία Συλλογής,
ΣΕ∆ και Κράτος/ ΥΠΕΚΑ/ ΕΟΑΝ υπάρχει ανάγκη θεσµοθέτησης διατάξεων που θα επιβάλουν κανόνες
λειτουργίας και συνέπειες σε όλους. Ειδικότερα τονίζεται ότι ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να ελέγχει
αποτελεσµατικά και προγραµµατισµένα όλους τους εµπλεκόµενους και να διαχειρίζεται τα
ΣΕ∆αποδίδοντας, σε αυτά, τις κάθε φορά οφειλόµενες διοικητικές κυρώσεις π.χ. αναστολή, παύση
λειτουργίας κ.λπ. Ταυτόχρονα όµως, ο ΕΟΑΝ πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση και ευθύνη
απόδοσης αποτελεσµάτων του έργου του, στο ΥΠΕΚΑ αναφορικά µε τον τρόπο άσκησης της
δικαιοδοσίας του και επί τη βάσει εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Κατά ανάλογο τρόπο θα
πρέπει να ρυθµιστούν υποχρεώσεις και δικαιώµατα όλων των εµπλεκοµένων. ∆ιαφορετικά πολλές από
τις προτεινόµενες διατάξεις κρίνονται ετεροβαρείς αφού υποχρεώνουν τα ΣΕ∆ και καλώς να
ανταποκριθούν στις ευθύνεςτους, σε ένα γενικότερο περιβάλλον «ανοµίας» και αταξίας, όπου κανείς
δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες του και κανείς δεν έχει συνέπειες.
Στα άρθρα που ακολουθούν παρατίθενται σχετικά σχόλια και προτάσεις είτε συµπληρωµατικά προς
τις προτεινόµενες διατάξεις είτε αυτοδύναµες και αυτοτελείς διατάξεις σε θέµατα µείζονος σηµασίας
όπως τα προαναφερθέντα.

ΣΧΟΛΙΑ κατά Άρθρο
Άρθρο 01
Σχόλιο:Για την αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό ειδικά σε απόβλητα µε εµπορική αξία
προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στο εδάφιο 2α του άρθρου 7 του Ν. 2939/01.
……… α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εµπόδια στο εµπόριο ή στρεβλώσεις στον
ανταγωνισµό σύµφωνα µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα σε απόβλητα µε εµπορική αξία
όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα τα ΣΕ∆ απέχουν από κάθε εµπορική
δραστηριότητα συλλογής και ανακύκλωσης του αποβλήτου και να επιτρέπεται να παρεµβαίνουν στην
διαδικασία συλλογής µόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας έλλειψης εµπορικού/οικονοµικού
ενδιαφέροντος από την ελεύθερη οικονοµία καθίσταται αδύνατη η συλλογή. Στις περιπτώσεις αυτές
και εφόσον το ΣΕ∆ καλείται να δαπανήσει πόρους Χρηµατικής Εισφοράς για να πραγµατοποιήσει την
συλλογή/ µεταφορά δεν καταβάλλεται τίµηµα για την προµήθεια αποβλήτου στα Σηµεία Συλλογής.
β) ……..

Άρθρο 02
Σχόλιο: Βασικό στοιχείο ελέγχου για την αδειοδότηση ενός ΣΕ∆ είναι το επιχειρησιακό σχέδιο που
υποβάλλει και εγκρίνεται. Κατά συνέπεια οι εκθέσεις απολογισµού θα πρέπει να συσχετίζονται
σταθερά µε αυτό για να αποδεικνύεται ότι το ΣΕ∆ εκπληρώνει τους όρους ίδρυσης του.
Πρόταση:
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παρ. 2: Μετά την φράση: «…καθώς και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία των ΣΕ∆» να προστεθεί η
φράση: «Η ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων των ΣΕ∆ θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίζεται σε
δοµή και περιεχόµενο µε τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί µε την
άδεια ίδρυσης του ΣΕ∆ ή τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει αποδεκτές από τον ΕΟΑΝ κατά την
υποβολή φακέλου αναθεώρησης ή την ετήσια απολογιστική έκθεση παρελθόντος έτους»

Άρθρο 03
παρ. 2:
Σχόλιο:Κατά την άποψη µας Παραγωγός που συµβάλλεται µε ΣΕ∆ σε µεταγενέστερο χρόνο από τον
νοµικά επιβαλλόµενο θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των εισφορών που έχει εισπράξει από τους
πολίτες (χρηµατική εισφορά) όπως προκύπτουν από τις ποσότητες των προϊόντων που διέθεσε στην
αγορά µέχρι την στιγµή της ένταξης του σε ΣΕ∆ προσαυξηµένο µε τους νόµιµους τόκους για την
περίοδο της καθυστερηµένης καταβολής. ∆ιαφορετικά ενισχύεται η εισφοροδιαφυγή και η διάκριση
των επιχειρήσεων γεγονός που δεν είναι επιτρεπτό.
Αν αυτό γίνει αποδεκτό δεν υπάρχει ανάγκη θεσµοθέτησης «κριτηρίων» και λήψης σχετικών
διοικητικών αποφάσεων εκ µέρους του ΕΟΑΝ κ.λπ.

Άρθρο 05
παρ. 1:
Σχόλιο/ Πρόταση: Συµφωνούµε µε την άσκηση αρµοδιότητας επιβολής προστίµων από τον ΕΟΑΝ.
Προτείνουµε το όριο διακοπής λειτουργίας να είναι (30) ηµέρες αντί (5) για να είναι αποτελεσµατική η
παρέµβαση του ΕΟΑΝ.
παρ. 3:
Σχόλιο: ∆εν συµφωνούµε µε την επιβολή προστίµου στα ΣΕ∆. Τονίζοντας ότι οι πόροι των ΣΕ∆ είναι
κοινωνικοί πόροι, η στέρηση κοινωνικών πόρων από την εναλλακτική διαχείριση ουσιαστικά πλήττει
την ανακύκλωση και αφήνει «αδιάφορους» τους διαχειριστές και τη ∆ιοίκηση των ΣΕ∆ καθώς αυτοί
δεν υφίστανται ιδιωτικές οικονοµικές απώλειες.
Αντί του προστίµου προτείνουµε τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο της λειτουργίας των ΣΕ∆ από τον
ΕΟΑΝ, επί των Ετησίων Απολογιστικών Εκθέσεων, που να περαιώνεται υποχρεωτικά εντός σαράντα
(45) ηµερών από την προθεσµία κατάθεσης των εκθέσεων ετησίως και σε περίπτωση αποκλίσεων να
επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, αντικειµενικά προσδιορισµένες επί της άδειας
λειτουργίας του ΣΕ∆ όπως εν προκειµένω αναφέρεται στην προτεινόµενη παράγραφο 4.
Συµπερασµατικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπαταλιέται ο δηµόσιος πόρος που καταβάλουν οι
καταναλωτές, λόγω της µη ορθής λειτουργίας / διοίκησης του ΣΕ∆ από τους έχοντες την ευθύνη για
αυτό. Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της λειτουργίας των ΣΕ∆ και στο πλαίσιο της «διευρυµένης
ευθύνης του Παραγωγού», η νέα νοµοθεσία θα πρέπει να απευθύνει συγκεκριµένες ευθύνες στους
Παραγωγούς, υποχρεώνοντας τους να ελέγχουν σταθερά και θεσµικά το ΣΕ∆, στο οποίο συµµετέχουν
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είτε ως µέτοχοι είτε ως συµβεβληµένοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παταχθεί αµείλικτα το φαινόµενο της
εισφοροδιαφυγής, µέσω συστηµατικών και αποτελεσµατικών ελέγχων της Πολιτείας.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, προτείνεται η επαναδιατύπωση της παρ. 3 ως κάτωθι:
Πρόταση:
«Ειδικότερα για τα ΣΕ∆ συσκευασιών ή άλλων προϊόντων τα οποία δεν επιτυγχάνουν τους στόχους
διαχείρισης, συλλογής (όπου τίθενται) ή και τους στόχους ανάκτησης ή ανακύκλωσης σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και στους όρους της έγκρισης αυτών, βάσει των Ετήσιων
Απολογιστικών Εκθέσεων και εντός της προθεσµίας που έχει τεθεί, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας τους ή ανάκληση της έγκρισής τους κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.»
παρ. 4:
Σχόλιο: Λαµβάνοντας υπόψη και τα όσα έχουν προηγηθεί στη δεκάχρονη λειτουργία των ΣΕ∆, οι νέοι
θεσµικοί κανόνες θα πρέπει να αποβλέπουν ταυτόχρονα:
α) στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων και την εκπλήρωση των στόχων των ΣΕ∆, κάθε χρόνο,
όπως αυτά έχουν εγκριθεί µε την άδεια ίδρυσης τους ή/ και στην τεκµηριωµένη αιτιολόγηση των τυχόν
αποκλίσεων µέσω των ετησίων εκθέσεων.
β) στην ρητή δεσµευτική υποχρέωση του ΕΟΑΝ να ελέγχει αδιάλειπτα τα ανωτέρω και να λαµβάνει
µέτρα.
γ) στην αντικειµενικοποίηση των διαδικασιών και των κριτηρίων βάσει των οποίων ο ΕΟΑΝ θα κληθεί
να επιβάλλει ή όχι προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας ενός ΣΕ∆.
Θεωρώντας ότι τα στοιχεία (1 έως 4) δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη αντικειµενικά κριτήρια για την λήψη
σχετικών αποφάσεων εκ µέρους του ΕΟΑΝ, προτείνουµε τουλάχιστον επαναδιατύπωση στο σηµείο (2)
Πρόταση σηµείο (2): «∆εν επιτύχει για (2) συνεχόµενα έτη τους εγκεκριµένους στόχους όσον αφορά
την συλλογή, το ποσοστό της ανακύκλωσης και ανάκτησης ή τις ποσότητες διαχείρισης, εντός του
εγκεκριµένου οικονοµικού σχεδίου δαπανών όπως αυτοί (στόχοι και δαπάνες) προδιαγράφονται στο
εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο ή στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις που έχουν εξεταστεί και γίνει
αποδεκτές από τον ΕΟΑΝ κατά τις παρελθούσες χρήσεις».

Άρθρο 06
παρ. 1:
Σχόλιο:Από τη διατύπωση της παραγράφου 9 του Ν. 2939/01 απορρέει το συµπέρασµα ότι ο
νοµοθέτης θεωρεί τα ΣΕ∆ αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις αποτυχίες ή αστοχίες που έχουν
καταγραφεί στην ελληνική επικράτεια στον χώρο της ανακύκλωσης. Έτσι, έστω και αν υπάρχουν (και
υπάρχουν) και έχουν καταγραφεί ευθύνες στο ΣΕ∆ από το 2004 µέχρι σήµερα, µεγαλύτερες ευθύνες
για αµέλειες ή παραλείψεις καταγράφονται για τη διοίκηση και τα εποπτικά συστήµατα που επέτρεψαν
ή ανέχτηκαν αυτήν την εξέλιξη. Όµως ο νοµοθέτης δεν προβαίνει σε διατύπωση προτάσεων νόµου που
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να επιβάλλουν την αποτελεσµατική εποπτεία της Πολιτείας επί των ΣΕ∆ και των λοιπών εµπλεκοµένων
ή να καταλογίζουν ευθύνες στηνΠολιτεία και να επιµερίζουν δικαίως οποιαδήποτε πρόστιµα ήθελε να
επιβληθούν σε αυτούς που αντικειµενικά ανήκουν (οι ευθύνες).
Ουσιαστικά δηλαδή η Πολιτεία παραµένει ανέλεγκτη για ότι έχει προηγηθεί, δεν καταγράφονται ρητές
δεσµευτικές υποχρεώσεις της εφεξής και οι εµπλεκόµενοι (σηµεία συλλογής, συλλέκτες, ανακυκλωτές,
υπόχρεοι) «αθωώνονται» εκ προοιµίου για κάθε µελλοντική εµπλοκή της χώρας ενώπιον της Ε.Ε.
Τα ΣΕ∆ αναλαµβάνουν όλο το βάρος και την ευθύνη για την εκπλήρωση του Εθνικού Στόχου, ενώ οι
αρµοδιότητες τους επί όλων των εµπλεκοµένων (π.χ. εισφοροδιαφυγή υπόχρεων) είναι εντελώς
περιορισµένες ή ανύπαρκτες και ορθώς.
Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη διάταξη είναι ετεροβαρής και «άδικη» για τα ΣΕ∆. Αν δεν
προβλεφθούν πρόσθετες νοµικές ρυθµίσεις για τις ευθύνες όλων των πλευρών η συγκεκριµένη διάταξη
δεν θα προκαλέσει καµία βελτίωση στην ανακύκλωση, ιδίως στη νόµιµη ανακύκλωση συσσωρευτών
και πρέπει να παραληφθεί.
Αντ’ αυτής (της διάταξης) θα πρέπει να διατυπωθεί άλλη διάταξη βάσει της οποίας θα κατανέµονται τα
πρόστιµα στους πραγµατικά υπαίτιους
Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη νέα παρ. 9 θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ριζικά, υιοθετώντας τις
παραπάνω σκέψεις.

Άρθρο 07
Σχόλιο:Στο πλαίσιο των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στο άρθρο 5, ο ΕΟΑΝ, κατά αναλογία προς τα
οριζόµενα στο Άρθ. 6 του Ν. 3429/2005 για τη λειτουργία των ∆ΕΚΟ, θα πρέπει να τεθεί υπό την
υποχρέωση της εκπόνησης τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, µε µετρίσιµους στόχους και
υποχρεώσεις εκφρασµένες ρητά, ποσοτικά και ποιοτικά, το οποίο κατατίθεται και εγκρίνεται από το
ΥΠΕΚΑ. Η Γενική ∆ιεύθυνση του Οργανισµού θα πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη της θέσης, µε
ταυτόχρονη υπογραφή Συµβολαίου ∆ιαχείρισης, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού
Σχεδίου.
Επιπροσθέτως, ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να τεθεί στην υποχρέωση άµεσης ανταπόκρισης του σε
υποµνήµατα, αιτήµατα, αναφορές των ΣΕ∆ κ.λπ. στο πλαίσιο των προθεσµιών που θέτει ο Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Αντιστοίχως µέρος των εκθέσεων απολογισµού του ΕΟΑΝ που δεν αφορούν
σε εµπιστευτικές πληροφορίες και υλικό θα πρέπει να είναι αντικείµενο δηµοσιότητας και προβολής.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τρία (3) τουλάχιστον τελευταία χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας της ReBatteryA.E. ουδεµία ανταπόκριση υπήρξε από τον ΕΟΑΝ ως προς την αποδοχή ή όχι ή την υποβολή
σχολίων ή την αξιολόγηση των βασικών στοιχείων της απολογιστικής έκθεσης του συστήµατος ή
άλλων συστηµάτων του ίδιου ρεύµατος. Έτσι κατ’ ελάχιστον το προτεινόµενο άρθρο 7 προτείνουµε να
διαµορφωθεί ως κάτωθι:
Η περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, µε µετρίσιµους στόχους και υποχρεώσεις εκφρασµένες ρητά,
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ποσοτικά και ποιοτικά, το οποίο και εγκρίνεται. Συναρτήσει του περιεχοµένου του συντάσσεται και
υπογράφεται Συµβόλαιο ∆ιαχείρισης από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού.
Στο πλαίσιο των ως άνω ποσοτικών στόχων, ο ΕΟΑΝ υποχρεούται να προβαίνει σε δειγµατοληπτικούς
ελέγχους κατ’ έτος σε έναν ή περισσότερους υπόχρεους που διαχειρίζονται απόβλητο που αντιστοιχεί
κατ’ ελάχιστον στο 1% των ποσοτήτων του αποβλήτου του ρεύµατος.
Στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου καταρτίζεται ετήσια έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του νόµου, η οποία περιλαµβάνει, αναφορικά µε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ιδίως
τα ακόλουθα:
•

Την επίτευξη ή µη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιµη χρονική περίοδο, την παρουσίαση
των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

•

Τα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που
εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρµοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 15 του
ν.2939/2001.

•

Την αξιολόγηση των ΣΕ∆ µε βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους αναφορικά µε την
επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους.

•

Την ανταπόκριση των υπόχρεων στις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήµατος V του ν.
4042/2012.

•

Την έγκριση νέων ΣΕ∆ ή την ανανέωση υφιστάµενων.

•

Τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν

•

Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιµα που εισπράχθηκαν.

•

Το βαθµό καταπολέµησης της διαφυγής εισφορών της σχετικής νοµοθεσίας.

•

Την εκπόνηση ή ανάθεση µελετών και ερευνών.

•

Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

•

Τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου έτους.

Για την κατάρτιση της έκθεσης, ο ΕΟΑΝ λαµβάνει υπόψη του τις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις των
ΣΕ∆, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οποίων περαιώνεται υποχρεωτικά έως 15 Μαΐου εκάστου
ηµερολογιακού έτους.
Η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Το
περιεχόµενο της έκθεσης καθορίζεται στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, συµπεριλαµβάνει και
τον ετήσιο προγραµµατισµό του εποµένου έτους και µπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ΟΕΟΑΝ έως και την 15η Ιουνίου κάθε έτους υποχρεούται να αποστέλλει στα ΣΕ∆ έκθεση αξιολόγησης
επί της ετήσιας έκθεσης των ΣΕ∆, στην οποία να αναφέρεται µε ρητό και συγκεκριµένο τρόπο στην
αποδοχή ή όχι του περιεχοµένου της καθώς και σε τυχόν προτάσεις, σχόλια, υποδείξεις, παρατηρήσεις
ή στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης αποτελεσµάτων µεταξύ ΣΕ∆ που δραστηριοποιούνται στο ίδιο
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ρεύµα. Οι παραπάνω εκθέσεις αξιολόγησης αφού απαλειφθούν στοιχεία που ανάγονται στο
επαγγελµατικό απόρρητο αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ για όλα τα ΣΕ∆.
Ο ΕΟΑΝ υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) για
την ανταπόκριση του σε αιτήµατα ενδιαφεροµένων.»

Άρθρο 08
Σχόλιο: Αν το σύνολο των χρηµατικών εισφορών που καταβάλλονται στα ΣΕ∆ ανέρχεται στα 45 εκ. €,
κατά τον ΕΟΑΝ, ο πόρος που δηµιουργείται ετησίως είναι 1,35 εκ. €. ∆εν έχουµε αντίρρηση για αυτό,
αρκεί η διαχείριση αυτών των πόρων να συσχετιστεί άµεσα και συγκεκριµένα µε τους ποσοτικούς
στόχους και τις δεσµεύσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την εκπόνηση οικονοµικού προγράµµατος
υποστήριξης της ετήσιας στοχοθεσίας του, η οποία θα ελέγχεται από το ΥΠΕΚΑ, µέσω των εκθέσεων
του άρθ. 7.

Άρθρο 09
Σχόλιο:Η προτεινόµενη ρύθµιση έρχεται να αποκαταστήσει µετά από (2) χρόνια έντονων
προσπαθειών κάποιων ΣΕ∆ την «έννοµη» τάξη. Από την άποψη αυτή, η προτεινόµενη διάταξη
θεωρείται σωστή µε µικρές διορθώσεις όπως ακολουθούν:
Προς επιβεβαίωση της ορθότητας της διάταξης και λαµβάνοντας ως παράδειγµα το ρεύµα των
συσσωρευτών αναφέρονται τα παρακάτω:
 Η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ε.Ε. εκπληρώνεται µέσω της επίτευξης των
ποσοτικών στόχων νόµιµης συλλογής και επεξεργασίας του αποβλήτου. Εν προκειµένου η
χώρα µας είχε δεσµευτεί για τη νόµιµη διαχείριση του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών
µέχρι 26/09/2012 (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28.09.2010 (ΦΕΚ 1625 Β/11.10.2010)), ενώ
σύµφωνα µε τα απογραφικά στοιχείαπου έχει στη διάθεση του ο ΕΟΑΝ, ο στόχος που έχει
επιτευχθεί, σε περιβάλλον απολύτως νόµιµης εναλλακτικής διαχείρισης, κινείται στο φάσµα
14 – 50% του Εθνικού Στόχου (κατά τον ΕΟΑΝ).
 Για κάθε λειτουργούν ΣΕ∆, η επίτευξη στόχου καταγραφής ΟΥ∆ΟΛΩΣ συναρτάται µε το ύψος
των Χρηµατικών Εισφορών που το ΣΕ∆ εισπράττει, µέσω των συµβεβληµένων Υπόχρεων.
Συναρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε την Οργανωτική του Στρατηγική και Μεθοδολογία και µε το
δίκτυο καλών επαγγελµατικών σχέσεων που έχει αναπτύξει µε τους Συλλέκτες, οι οποίοι
(ΑΥΤΟΙ και ΜΟΝΟΙ τους) κάνουν το έργο της συλλογής και «κτίζουν» τον Εθνικό Στόχο.
Αυτή η δοµική αντίφαση οι υπόχρεοι να καταβάλουν χρηµατική εισφορά στο ΣΕ∆,
«αδιαφορώντας» για τον προορισµό της και την εκπλήρωση του Εθνικού Στόχου, ο οποίος
εκπληρώνεται από τους συλλέκτες υπό την καλή εποπτεία και τη διοικητική πρακτική του ΣΕ∆
έπρεπε ούτως ή άλλως να αντιµετωπιστεί.
 Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του
ενός ΣΕ∆, στο ίδιο ρεύµα αποβλήτου, το σύνολο της Χρηµατικής Εισφοράς που καταβάλλεται
ετησίως σε επίπεδο χώρας, αφορά την χρηµατοδότηση της ανακύκλωσης σε επίπεδο χώρας
ανεξαρτήτως των ΣΕ∆ και θα πρέπει να κατανέµεται από τον ΕΟΑΝ, στα ΣΕ∆ του ρεύµατος,
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ανάλογα µε τον επιτευχθέντα στόχο εκάστου ΣΕ∆, όπως καταγράφεται στις Ετήσιες
Απολογιστικές Εκθέσεις των ΣΕ∆, όπως προβλέπει και η προτεινόµενη διάταξη.
 Μια τέτοια πρόβλεψη, εκτός από ∆ΙΚΑΙΗ, συνιστά και ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης
δυνάµεων ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ µεταξύ των ΣΕ∆, τα οποία θα επιδιώκουν να
αναπτύξουν τις προσπάθειες τους για τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα (µεγάλος όγκος
συλλογής αποβλήτου), γεγονός που θα συνέβαλλε τα µέγιστα στην ταχύτερη επίτευξη του
Εθνικού Στόχου που είναι η ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των Υπόχρεων και ταυτόχρονα η Εθνική
επιδίωξη της χώρας.
 Μια διαφορετική προσέγγιση, όπως σήµερα εφαρµόζεται οδηγεί στην απίστευτη
ΣΤΡΕΥΛΩΣΗ, το ένα ΣΕ∆ να εισπράττει µεγάλα µεγέθη Χρηµατικής Εισφοράς, χωρίς να
καταγράφει τις ποσότητες του αποβλήτου των συµβεβληµένων υπόχρεων που αναλογούν σ’
αυτήν, και το άλλο (ή τα άλλα ΣΕ∆) να συµβάλλουν τα µέγιστα στον Εθνικό Στόχο,
καταγράφοντας υπερπολλαπλάσιες ποσότητες αποβλήτου από αυτές που παράγονται από
τους συµβεβληµένους µε αυτά Υπόχρεους, χωρίς να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις
δαπάνες που αυτή η επιτυχία δηµιουργεί.
Η προτεινόµενη διάταξη φαίνεται να αντιµετωπίζει το πρόβληµα. ∆εν γίνεται βέβαια αντιληπτό το τι
εξυπηρετεί η δέσµευση για «µεταφορά» ποσοτήτων µεταξύ των ΣΕ∆ εκτός αν αυτό υιοθετείται ως µία
έξυπνη λύση για τη δηµιουργία λογιστικών πράξεων και τη νοµιµοποίηση οικονοµικών συναλλαγών
µεταξύ των ΣΕ∆.
Σε κάθε περίπτωση αν έτσι έχουν τα πράγµατα θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι µεταφερόµενες
ποσότητες από το πλεονασµατικό στο ελλειµµατικό ΣΕ∆ συνεχίζουν να προσµετρούνται στους
επιτευχθέντες στόχους του πρώτου και έτσι καταγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις.
Αυτή η συλλογιστική οδηγεί στην υποβολή της παρακάτω πρότασης.
Πρόταση παρ. 1: Μετά την φράση«…..υπολογίζονται στο ΣΕ∆ που έχει υπερκαλύψειτοστόχο του» να
µπει η φράση: «Για την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΣΕ∆ από τον ΕΟΑΝ και την εφαρµογή του
άρθρου 5 του παρόντος οι µεταφερόµενες ποσότητες καταγράφονται και προσµετρούνται στο ΣΕ∆ που
υπερκαλύπτει τον στόχο του και έτσι καταχωρούνται στις ετήσιες εκθέσεις του άρθρου 2»
Άρθρο 10
Σχόλιο: Υιοθετώντας τις σκέψεις που αναφέρθηκαν στο Άρθ. 6, θεωρούµε ότι η θεσµοθέτηση
Εγγυητικής Επιστολής από πόρους του ΣΕ∆, ουδεµία θετική συνεισφορά προκαλεί στην εξέλιξη της
ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Επισηµαίνουµε τη δοµική αντίφαση, όπως και στα πρόστιµα, ότι καµία
συνέπεια δεν δηµιουργείται, σε ένα κακό και αποτυχηµένο ΣΕ∆ και στη διοίκηση που το διαχειρίζεται,
όταν καλείται να καταβάλει χρηµατική εγγύηση όχι από ιδιωτικούς πόρους των διαχειριστών του αλλά
από τη χρηµατική εισφορά που αποτελεί κοινωνικό πόρο. Αυτό που βλάπτεται αποφασιστικά είναι η
ανακύκλωση, καθώς οι πόροι που διατίθενται για αυτήν από τους πολίτες, εν τέλει να γίνονται
πρόστιµα και εγγυητικές επιστολές ενώ οι πραγµατικά υπεύθυνοι παραµένουν ανενόχλητοι.
Προτείνουµε την κατάργηση αυτού του άρθρου και στη θέση του τη θεσµοθέτηση ποινών και
κυρώσεων σε όλους τους εµπλεκόµενους και στα ΣΕ∆, όπως υποδεικνύεται στις διατάξεις που εδώ
καταγράφονται, κατά περίπτωση.
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Σε κάθε περίπτωση και εάν ο νοµοθέτης επιµείνει παρά τα ανωτέρω, το βάρος της χρηµατικής
εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να αφορά όλα τα ΣΕ∆ και τα νεοεισερχόµενα για λόγους ίσης
µεταχείρισης.

Άρθρο 11
Σχόλιο 1:Κατ’ αρχήν συµφωνούµε µε τη φιλοσοφία που προτείνει η διάταξη για τη σταδιακή µείωση
των αποθεµατικών, όπου υφίστανται. Ωστόσο είναι δυσδιάκριτο, από τη διατύπωση, το που
διατίθενται οι πόροι των αποθεµατικών που προκύπτουν από τη σταδιακή µείωση. Αν δηλαδή η
διάταξη υπονοεί ότι το ΣΕ∆ που θα προβεί σε µείωση των αποθεµατικών του, υποχρεώνεται το ίδιο να
το σπαταλήσει, ανεξαρτήτως σκοπού και στόχου, είµαστε ριζικά αντίθετοι µε αυτό. Αντ’ αυτού
προτείνουµε µέρος του προς διάθεση αποθεµατικού, µετά από απόφαση του ΕΟΑΝ, να διατίθεται από
το ίδιο το ΣΕ∆ µε βάση συγκεκριµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα δράσεων, το οποίο ελέγχεται
προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Το υπόλοιπο προς διάθεση αποθεµατικό προτείνουµε να
αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη διαχείριση και έλεγχο
απολογισµού, αναθεωρώντας το Επιχειρησιακό του Σχέδιο.
Σχόλιο 2: Σε συνέχεια των σκέψεων που διατυπώθηκαν στο Άρθ. 9 και εάν:
α) Στο συγκεκριµένο ρεύµα δραστηριοποιούνται περισσότερα του ενός ΣΕ∆
β) Την τελευταία τριετία, µέσω των Απολογιστικών Εκθέσεων, το ΣΕ∆ που υποχρεούται να προβεί σε
µείωση του αποθεµατικού του υπολείπεται των στόχων του ενώ άλλα ΣΕ∆ του ρεύµατος έχουν
υπερκαλύψει τους στόχους τους,
τότε από τους πόρους που δηµιουργούνται από τη µείωση του ειδικού αποθεµατικού, το ΣΕ∆ που έχει
υπερκαλύψει τους στόχους του µεταβιβάζειποσότητες στο ΣΕ∆ που υπολείπεται αυτών, µε αντίστοιχη
µεταφορά από το δεύτερο ΣΕ∆ προς το πρώτο των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών
όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕ∆ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
Επιχειρησιακό Σχέδιο της άδειας λειτουργίας του. Οι πόροι αυτοί διατίθενται αποκλειστικά για την
κάλυψη δράσεων του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Τα παραπάνω υλοποιούνταιµε απόφασή του ∆Σ τουΕΟΑΝ και κατόπιν εισήγησης του Γενικού
∆ιευθυντή.
Πρόταση: Προτείνεται επαναδιατύπωση της παρ. 2:
«2. Εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, τα ΣΕ∆ που εµπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο µείωσης του
ειδικού αποθεµατικού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, το οποίο περιλαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού για τους σκοπούς του ΣΕ∆ και της
ανακύκλωσης. Μέροςτου προς διάθεση αποθεµατικού µπορεί να διατεθεί, για τους σκοπούς της
ανακύκλωσης, από το ίδιο το ΣΕ∆ µε βάση συγκεκριµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα δράσεων, το
οποίο θα ελέγχεται προϋπολογιστικά και απολογιστικά από τον ΕΟΑΝ. Το υπόλοιπο προς διάθεση
αποθεµατικό αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη διαχείριση και
έλεγχο απολογισµού, αναθεωρώντας το Επιχειρησιακό του Σχέδιο.
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Στην περίπτωση εξεταζόµενου ΣΕ∆, το οποίο υποχρεούται να προβεί στη µείωση του ειδικού
αποθεµατικού και εάν
α) Στο συγκεκριµένο ρεύµα δραστηριοποιούνται περισσότερα του ενός ΣΕ∆
β) Την τελευταία τριετία, µέσω των Απολογιστικών Εκθέσεων, το ΣΕ∆ που υποχρεούται να προβεί σε
µείωση του αποθεµατικού του υπολείπεται των στόχων του ενώ άλλα ΣΕ∆ του ρεύµατος έχουν
υπερκαλύψει τους στόχους τους,
τότε από τους πόρους που δηµιουργούνται από τη µείωση του ειδικού αποθεµατικού, το ΣΕ∆ που έχει
υπερκαλύψει τους στόχους του µεταβιβάζει ποσότητες στο ΣΕ∆ που υπολείπεται αυτών, µε αντίστοιχη
µεταφορά από το δεύτερο ΣΕ∆ προς το πρώτο των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών
όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕ∆ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
Επιχειρησιακό Σχέδιο της άδειας λειτουργίας του. Οι πόροι αυτοί διατίθενται αποκλειστικά για την
κάλυψη δράσεων του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΕ∆ που προβαίνει σε µείωση του ειδικού αποθεµατικού εγκρίνεται εντός
δύο (2) µηνών από το ∆Σ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. και
συνιστά τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του.
Στην ίδια ως άνω προθεσµία λαµβάνεται και η σχετική απόφασή του ∆Σ του ΕΟΑΝ, κατόπιν εισήγησης
του Γενικού ∆ιευθυντή, για τη µεταβίβαση ποσοτήτων και χρηµατικών εισφορών µεταξύ των ΣΕ∆,
όπως παραπάνω αναφέρεται.»

Άρθρο 12
Σχόλιο: Να διορθωθεί το (ι) Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων σε Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων

Άρθρο 15
Παρ. 2, Παράρτηµα V, παρ.1
Σχόλιο 1:Σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις σκέψεις/προτάσεις στο γενικό σχόλιο και στα Άρθ. 6
και 10, η έννοια της «διευρυµένης ευθύνης του Παραγωγού» θα πρέπει να λάβει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά που να κωδικοποιούνται τόσο σε υποχρεώσεις όσο και σε ευθύνες και συνέπειες.
∆ιαφορετικά θα παραµείνει έννοια µε αφηρηµένο περιεχόµενο και τα ΣΕ∆ θα κληθούν να αναλάβουν
όλες τις ευθύνες και σε όλα τα πεδία, ιδίως στα πεδία όπου η άσκηση ελέγχου ανήκει σε όργανα του
κεντρικού πυρήνα της διοίκησης. Ειδικότερα και κατ’ επέκταση των όσων αναφέρθηκαν στο γενικό
σχόλιο, τα ΣΕ∆ δεν µπορούν να έχουν την ευθύνη για την εισφοροδιαφυγή και τις ποσότητες που
διακινούνται παράνοµα, ούτε µπορούν να µεταβληθούν σε µηχανισµό ελέγχου της νοµιµότητας στους
χώρους που διατίθεται το απόβλητο π.χ. σηµεία συλλογής αποβλήτου συσσωρευτών ή στους
Υπόχρεους που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε ΣΕ∆ ή αποκρύπτουν ποσότητες αποβλήτου ή τέλος σε
χώρους παράνοµης διακίνησης και παράνοµης εξαγωγής αποβλήτου, αν δεν υπάρξουν θεσµικά
Μητρώα Υπόχρεων και Σηµείων Συλλογής και δεν ελεγχθούν εξονυχιστικά οι διαχειριστές
ανακύκλωσης του αποβλήτου ως προς την πηγή και τον τρόπο απόκτησης της πρώτης ύλης που
ανακυκλώνουν.
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Συµπερασµατικά θα πρέπει να θεσπισθούν συγκεκριµένα µέτρα αποφασιστικού χαρακτήρα για την
πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την ευθύνη του παραγωγού για όλη τη διαδροµή του αποβλήτου
µέχρι την αναγέννηση του καθώς και µέτρα αποφασιστικού ελέγχου όλων των εµπλεκοµένων.

Παρ. 2, Παράρτηµα V, παρ.2
Σχόλιο: Αντλώντας εµπειρία από τον υπολογισµό του Εθνικού Στόχου στο χώρο των συσσωρευτών
µολύβδου οξέως, κατά τον ΕΟΑΝ, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί µία µεθοδολογία
προσδιορισµού των σχετικών ποσοτήτων, η οποία να αποτυπώνει την πραγµατική κατάσταση
(πραγµατική ετήσια ποσότητα αποβλήτου), χωρίς ατεκµηρίωτες παραδοχές. Περαιτέρω, η ευθύνη των
ΣΕ∆ θα πρέπει να επιµερίζεται σ’ αυτόν τον εθνικό στόχο αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη οι
δεσµεύσεις ποσοτήτων διαχείρισης, που έχει αναλάβει το ΣΕ∆, µέσω του εγκεκριµένου
Επιχειρησιακού του Σχεδίου. Τέλος, τα ΣΕ∆ δεν µπορούν να έχουν καµία ευθύνη για τις ποσότητες
αποβλήτου που δεν καταγράφονται µέσω των ΕΑΕΑ είτε επειδή οι Υπόχρεοι εισφοροδιαφεύγουν είτε
επειδή το απόβλητο διακινείται παράνοµα και οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές δεν κάνουν κάτι για αυτά τα
φαινόµενα.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις προτείνεται η επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης της παρ. 2
του Παραρτήµατος V ως κάτωθι:
Πρόταση:
«2. Καθορισµός µετρήσιµων στόχων όσον αφορά, κατά περίπτωση, την πρόληψη, την προετοιµασία
για επαναχρησιµοποίηση, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και/ή την ανάκτηση που
αποσκοπούν στην επίτευξη τουλάχιστον των υφιστάµενων ποσοτικών στόχων, οι οποίοι ορίζονται στη
σχετική εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για τα απόβλητα. Οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι κάθε ΣΕ∆
καθορίζονται στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό του Σχέδιο, επιµεριζόµενες στον εθνικό στόχο αναλογικά
µε το ποσοστό των ποσοτήτων συσκευασιών / άλλων προϊόντων των συµβεβληµένων υπόχρεων
διαχειριστών στο συγκεκριµένο ΣΕ∆ επί του συνόλου των ποσοτήτων των συµβεβληµένων υπόχρεων
διαχειριστών στο σύνολο των ΣΕ∆ του ρεύµατος. Για τον προσδιορισµό του εθνικού στόχου, ο ΕΟΑΝ,
στο πλαίσιο του Άρθ. 24 του Ν.2939/2001, καταρτίζει και θέτει σε εφαρµογή εξειδικευµένο πρόγραµµα
υπολογισµού, µε αντικειµενική µεθοδολογία και κριτήρια και µε τη χρήση εγκύρων πηγών άντλησης
δεδοµένων π.χ. ΕΛΣΤΑΤ.»

Παρ. 2, Παράρτηµα V, παρ.8
Σχόλιο: Είναι προφανές ότι η υπόδειξη και ο περιορισµός/όριο των διοικητικών δαπανών δεν µπορεί
να αφορά τα ΣΕ∆ που δεν κάνουν συλλογή, ανακύκλωση και γενικότερα εµπορική διαχείριση ή
επεξεργασία αποβλήτων. Τα ΣΕ∆ των συσσωρευτών εν προκειµένω είναι συστήµατα διοικητικής
οργάνωσης εποπτείας και ελέγχου των διεργασιών διαχείρισης και ως εκ τούτου το σύνολο των
δαπανών τους είναι διοικητικές δαπάνες. Σε διαφορετική περίπτωση, στον ως άνω περιορισµό του
ορίου των διοικητικών δαπανών θα πρέπει να µπει και ο ΕΟΑΝ, ο οποίος κάνει αµιγώς διοικητικό
έργο. Μια τέτοια εκδοχή είναι αβάσιµη και ως εκ τούτου ανεφάρµοστη. Κατά συνέπεια προτείνεται
προσθήκη πρότασης της παραγράφου ως κάτωθι:
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Πρόταση:
«8. Έλεγχο του διοικητικού κόστους. Το διοικητικό κόστος των ΣΕ∆ που εισπράττουν χρηµατικές
εισφορές από τους παραγωγούς σύµφωνα µε τους όρους έγκρισής τους δεν µπορεί να ξεπερνά το 10%
των εσόδων από εισφορές του ΣΕ∆ εκτός εάν δεν ξεπερνά τα 150.000€. Κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης
και ιδίως για λόγους που σχετίζονται µε την ανάγκη µείωσης του ειδικού αποθεµατικού του άρθρου 5
του ν. 3220/2004 ή µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του ΣΕ∆, µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή του
Ε.Ο.ΑΝ. επιτρέπεται παρέκκλιση από την ανωτέρω διάταξη. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται το κόστος
της µισθοδοσίας, η αποζηµίωση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ενοίκια και τα κοινόχρηστα, τα
αναλώσιµα, τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και τα έξοδα υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες
λογιστικής υποστήριξης, οι νοµικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, οι ελεγκτές, η φύλαξη και ο
καθαρισµός. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα ταξιδίων και έκτακτα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις
(συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δικηγορικών αµοιβών. Ο ανωτέρω περιορισµός στο διοικητικό
κόστος δεν ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΣΕ∆.
Αντιστοίχως, ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει για τα ΣΕ∆, των οποίων η δραστηριότητα είναι αµιγώς
διοικητική και απέχουν από κάθε άλλη ενέργεια εµπορικής ή διαχειριστικής ανάµιξης στην προµήθεια,
συλλογή, διακίνηση και αναγέννηση του αποβλήτου. Για τα υπόψη ΣΕ∆, οι διοικητικές δαπάνες
περιορίζονται αυστηρά εντός του πλαισίου του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού τους Σχεδίου και κάθε
σηµαντική απόκλιση θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη και να τεκµηριώνεται στην αντίστοιχη
Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του συστήµατος.»

Άρθρο 22
•

•
•

Επικροτούµε µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση και
επιπροσθέτως την συσχέτιση που θεσµοθετείται µε το άρθρο 107 παρ. 3 α και γ της Συνθήκης
Ε.Ε.
Υπενθυµίζουµε ότι η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί επισήµως και τυπικά στον ΕΟΑΝ για
πρώτη φορά µε την υπ’ αριθµ. 1041/14.06.2013 επιστολή µας.
Επιφυλασσόµεθα να επανέλθουµε αναλυτικότητα εάν από την εµβάθυνση της έρευνας που
θα πραγµατοποιήσουµε στα αναφερόµενα νοµοθετήµατα, προκύπτουν ανυπέρβλητα
προβλήµατα για την χρήση της διάταξης στην θαλάσσια µεταφορά αποβλήτων
συσσωρευτών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Για την αντιµετώπιση των θεµάτων που θίγονται στο γενικό σχόλιο ακολουθούν προτεινόµενα Άρθρα
που επιχειρούν να ρυθµίσουν θέµατα που δεν αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων του
προτεινόµενου νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα:
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Άρθρο ….
∆ιαχειριστικός έλεγχος/ Κατανοµή/ ∆ιάθεση Αποθεµατικού ΣΕ∆
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα σε περιπτώσεις
όπου ο ΕΟΑΝ αποφάσισε την παύση λειτουργίας ΣΕ∆ ή τη µη ανανέωση κ.λπ.
 Εκτιµώντας ότι σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ΕΟΑΝ αποδείχτηκε ανίσχυρος να δράσει
αποτελεσµατικά, για λόγους που, εκτός των άλλων, οφείλονται στην έλλειψη σχετικών
νοµικών ρυθµίσεων για την εξουσία και τις διαδικασίες που πρέπει ή µπορεί να τηρεί ο
Οργανισµός.
 Για την αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν κατά την λήψη απόφασης από τον ΕΟΑΝ,
περί µη ανανέωσης ή περί της διακοπής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΣΕ∆ και την
θεσµική θωράκιση των αποφάσεων του Οργανισµού από ενέργειες που δήθεν στηρίζονται σε
νοµικές ασάφειες ή σε νοµικισµούς που µπορούν να επικαλεστούν τα θιγόµενα ΣΕ∆.
 Περαιτέρω σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 7 παρ. Γ του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179)
«Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήµατος από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νοµικό
πρόσωπο ενός συστήµατος, το ποσό που αποµένει, ύστερα από την εξόφληση των οφειλών
του συστήµατος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε∆.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται να το
αποδώσει σε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών…..»
Ωστόσο από την γενική διατύπωση του παραπάνω νόµου δεν προκύπτει µε σαφή και
µονοσήµαντα προσδιορισµένο τρόπο η τεχνική διαδικασία προσδιορισµού του ύψους και του
τρόπου διάθεσης του αποθεµατικού ενός ΣΕ∆, όταν αυτό παύσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο να
λειτουργεί. Ιδίως δε δεν έχει προβλεφθεί θεσµική µεθοδολογία για την κατανοµή του
αποθεµατικού σε περισσότερα του ενός λειτουργούντα ΣΕ∆ στο ίδιο ρεύµα, θέµατα τα οποία
έχουν αφεθεί να προσδιοριστούν µέσω σχετικής ΥΑ.
Η Re – Battery A.E. έχει λάβει θέση εγκαίρως σε σχετικό έγγραφο της προς τον ΕΟΑΝ (αρ.
πρωτ. 893/28.05.2013), στο οποίο η εταιρεία είχε θέσει προτάσεις και κριτήρια αυστηρής
αντικειµενικοποίησης της διαδικασίας.
Πρέπει εξαρχής να διαπιστωθεί ως δεδοµένο, µη αποδεχόµενο αµφισβήτησης, ότι η κατοχή
αποθεµατικού από ΣΕ∆ που παύει να λειτουργεί θεωρείται ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, αν ο στόχος
που κατέγραψε το ΣΕ∆ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, υπολείπεται σηµαντικά του
στόχου για τον οποίο είχε δεσµευτεί από τις µελέτες έγκρισης ή ανανέωσης της λειτουργίας
του. Πολύ πιο σοβαρή αποτυχία διαπιστώνεται αν οι επιτευχθέντες στόχοι υπολείπονται
σηµαντικά των στόχων που αναλογούν στις Χρηµατικές Εισφορές που εισέφεραν οι
συµβεβληµένοι υπόχρεοι, δηλαδή οι πολίτες στο ΣΕ∆, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
Αναφερόµενοι ειδικότερα σε κριτήρια που αντικειµενικοποιούν τη διαδικασία και την
ποσοτική κατανοµή του αποθεµατικού µεταξύ πολλών ΣΕ∆ του ίδιου ρεύµατος και
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Στόχος επιτυγχάνεται δια της µεγιστοποίησης των
ποσοτήτων αποβλήτων που καταγράφεται από κάθε ΣΕ∆ στο ρεύµα και ουδόλως σχετίζεται
µε τις ποσότητες που εισφέρουν οι συµβεβληµένοι Υπόχρεοι στα ΣΕ∆, όπως αυτές
µετασχηµατίζονται σε Χρηµατικές Εισφορές, το ΠΡΩΤΟ, ΚΥΡΙΟ και βασικό κριτήριο για
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την κατανοµή του αποθεµατικού µεταξύ πολλών ΣΕ∆ είναι ο καταγεγραµµένος στόχος
(ποσότητες αποβλήτου) που έχει καταγράψει κάθε ΣΕ∆ στη διάρκεια της ζωής του.
Μόνο αυτό το κριτήριο είναι δίκαιο και η εφαρµογή του δηµιουργεί ισχυρό κίνητρο για την
εγρήγορση και επιτυχία κάθε ΣΕ∆, στην οργάνωση των διαδικασιών και συνεργασιών του για
τη µεγιστοποίηση των ποσοτήτων καταγραφής, στόχος που ταυτίζεται απολύτως µε τον
Εθνικό Στόχο και τις επιδιώξεις της πολιτείας και των οργάνων της (ΕΟΑΝ/ ΥΠΕΚΑ).
Αντιστοίχως ισχυρό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατανοµή του αποθεµατικού
µεταξύ περισσοτέρων του ενός ΣΕ∆ είναι η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κάθε ΣΕ∆,
καθώς ο χρόνος λειτουργίας ενός ΣΕ∆ πιστοποιεί, κατά κανόνα, την γενικότερη εισφορά του
στον Εθνικό Στόχο, διαχρονικά. Ο παράγων χρόνος, ως κριτήριο, κρίνεται πολύ σηµαντικός
καθώς είναι πιθανό, ένα ΣΕ∆ µικρής διάρκειας ζωής να έχει εισφέρει σηµαντικότατες
ποσότητες σε σχέση µε λοιπά ΣΕ∆ του χώρου που λειτουργούν για µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας θα πρέπει βέβαια να εφαρµοστεί, σε
συνδυασµό µε την εκτίµηση της πορείας του, όπως αποτυπώνεται και εκτιµάται από τον
ΕΟΑΝ κατά την αξιολόγηση των Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων σε διάρκεια λειτουργίας
τουλάχιστον ενός έτους.
Τέλος προ όλων και πριν την κατανοµή του αποθεµατικού ενός ΣΕ∆ που δραστηριοποιείται
σε περισσότερα του ενός ρεύµατα αποβλήτου, πρέπει να προηγηθεί η κατανοµή του
αποθεµατικού κατά κατηγορία αποβλήτου, κατ’ αναλογία των Χρηµατικών Εισφορών που το
ΣΕ∆ έλαβε, ανά κατηγορία αποβλήτου, στη διάρκεια λειτουργίας του.

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν µε σκοπό την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας του ΕΟΑΝ για την αντιµετώπιση κρίσεων αυτής της µορφής, προτείνεται η
προσθήκη των παρακάτω διατάξεων/ παραγράφων.

Παράγραφος ….
∆ιαχειριστικός Έλεγχος
Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΣΕ∆ ή τη µη ανανέωση της
άδειας λειτουργίας του, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της λειτουργίας του, ο ΕΟΑΝ διενεργεί
διαχειριστικό έλεγχο που περαιώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών, µέσω Πιστοποιηµένου ∆ιεθνούς
Οίκου.
Αντικείµενο του διαχειριστικού ελέγχου είναι η καταγραφή/ πιστοποίηση και δηµιουργία αναλυτικής
κατάστασης για το σύνολο των οφειλών, των απαιτήσεων, των διαθεσίµων, της περιουσίας και του
αποθεµατικού του ΣΕ∆ µε ηµεροµηνία αναφοράς την ηµεροµηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η
λήξη, ή η µη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΣΕ∆.
Με την εποπτεία και τη σύµφωνη γνώµη του ΕΟΑΝ εξοφλούνται οι βεβαιωµένες ή εκκαθαρισµένες
οφειλές για δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του ΣΕ∆, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας του
και το Εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Το υπόλοιπο χρηµατικό ποσό αποδίδεται αµελλητί στον ΕΟΑΝ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρα 7
παρ. Γ τελευταίο εδάφιο και 17 παρ. 8 του Ν. 2939/2001)
Στο ποσό που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ συµπεριλαµβάνεται και η κινητή και ακίνητη περιουσία του
Συστήµατος, είτε εκποιείται είτε όχι, ως µέρος του αποθεµατικού του που αποκτήθηκε λόγω της
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έγκρισης της λειτουργίας του ως ΣΕ∆ ή λόγω άσκησης άλλων συναφών δραστηριοτήτων που
ασκήθηκαν µε την έγκριση των ∆ηµόσιων Αρχών, ως συνεπακόλουθα άσκησης της δραστηριότητας
του, ως ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
Αν κατά το διαχειριστικό έλεγχο καταγραφούν δαπάνες ή οφειλές που δεν σχετίζονται µε τη
δραστηριότητα και τις κατά το νόµο υποχρεώσεις του ΣΕ∆, κατά απόλυτη κρίση του ΕΟΑΝ, αυτές
βαρύνουν το ΣΕ∆ υπό την εταιρική του µορφή και δεν εξοφλούνται ούτε εκκαθαρίζονται, από τους
πόρους της Χρηµατικής Εισφοράς ή άλλα έσοδα του ΣΕ∆ τα οποία δηµιουργήθηκαν από την εν γένει
δραστηριότητα του ΣΕ∆, ακόµη και αν είναι βεβαιωµένες οφειλές.
Αν το ΣΕ∆ το οποίο ετέθη σε διαδικασία λύσης ή λήξης και διαχειριστικού ελέγχου από τον ΕΟΑΝ ή
από άλλη αιτία, προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη ή σε όργανο της ∆ιοίκησης για την αναίρεση ή
την αναστολή της παύσης λειτουργίας του, η οικονοµική διαχείριση του τίθεται υπό τον έλεγχο του
ΕΟΑΝ, µέσω διαρκούς διαχειριστικού ελέγχου και µέχρι την λήξη κάθε σχετικής διοικητικής ή/και
δικαστικής εκκρεµότητας.
Κατά την ως άνω περίοδο ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ κάθε δαπάνη του ΣΕ∆, αυστηρά και
µόνον για την αντιµετώπιση των, κατά το νόµο, τρεχουσών αναγκών και υποχρεώσεων του.
Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται αναδροµικά από τον ΕΟΑΝ για όλα τα ΣΕ∆ που εµπίπτουν στις
παραπάνω κατηγορίες µε αφετηρία εφαρµογής της παρούσας τη δηµοσίευση της σε ΦΕΚ. Στην
περίπτωση αυτή η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών για την έναρξη διενέργειας διαχειριστικού
ελέγχου αρχίζει από τη δηµοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ.
Παράγραφος ….
Θέµατα Μεταβατικής Περιόδου Λύσης ΣΕ∆
Με την λήψη απόφασης από το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ για τη µη ανανέωση ή τη διακοπή και ανάκληση της
άδειας λειτουργίας ΣΕ∆, όλες οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ των ΣΕ∆ και των
εµπλεκόµενων/ συµβεβληµένων µε αυτό υπόχρεων, συλλεκτών και ανακυκλωτών καταργούνται την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παραπάνω απόφασης στο ∆ιαύγεια.
Με αφετηρία την ως άνω ηµεροµηνία, οι υπόχρεοι διαχειριστές, οι συλλέκτες και οι ανακυκλωτές που
είχαν συµβληθεί µε το ΣΕ∆, υποχρεούνται να συνάψουν συµβάσεις συνεργασίας µε τα ΣΕ∆ που
λειτουργούν στο ίδιο ρεύµα.
Οι υπόχρεοι διαχειριστές που ήταν συµβεβληµένοι µε το ΣΕ∆ του οποίου η άδεια λειτουργίας
ανεκλήθη ή δεν ανανεώθηκε υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους σ’ αυτό και να
καταβάλλουν την Χρηµατική τους Εισφορά στα ΣΕ∆ µε τα οποία συνεβλήθησαν, µε χρονική αφετηρία
την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ.
Η µε οποιοδήποτε τρόπο, διοικητικό ή δικαστικό, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της σχετικής
απόφασης του ∆.Σ. του ΕΟΑΝ για τη µη ανανέωση ή τη διακοπή της λειτουργίας του ΣΕ∆, δεν
επαναφέρει σε ισχύ τις συµβάσεις που είχαν συναφθεί µε αυτό, πριν την ηµεροµηνία λήψης της ως
άνω απόφασης.
Οι υπόχρεοι διαχειριστές, οι συλλέκτες και οι ανακυκλωτές που δραστηριοποιούνται στο ρεύµα,
µπορούν ελεύθερα να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν την συνεργασία µε τους µε τα ΣΕ∆ που ήδη έχουν
συµβληθεί ή θα συνάψουν νέες συµβάσεις µε το ΣΕ∆ που αφορά η απόφαση αναστολής ή ανάκλησης,
µε έναρξη ηµεροµηνίας ισχύος των σχετικών συµβάσεων, την ηµεροµηνία που γνωστοποιήθηκε
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δηµοσίως η σχετική απόφαση προσωρινής ή οριστικής αναστολής ή ανάκλησης της απόφασης του
∆.Σ. του ΕΟΑΝ για τη µη ανανέωση ή τη διακοπή της άδειας λειτουργίας του ΣΕ∆ που αυτή αφορά.
Ειδικώς για τους υπόχρεους διαχειριστές η υποχρέωση καταβολής της Χρηµατικής Εισφοράς,
εκπληρώνεται αναλογικά µε αποκλειστικό κριτήριο τον χρόνο ισχύος των συµβάσεων που έχουν
συνάψει µε τα αντίστοιχα ΣΕ∆ του ρεύµατος.
Παράβαση των παραπάνω διατάξεων που διαπιστώνεται κατά την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου
από τον ΕΟΑΝ, θεωρείται παράβαση του Ν. 2939/2001 και κατά συνέπεια επισύει τις ποινές που
ορίζει η οικεία νοµοθεσία, κατά περίπτωση.
Οι παραπάνω διατάξεις δεν αποτελούν αλλαγή ισχύοντος θεσµικού πλαισίου αλλά εξειδίκευση του και
εποµένως εφαρµόζονται και αναδροµικά για κάθε ανάλογη περίπτωση.

Παράγραφος ….
Κριτήρια/ Τρόπος Κατανοµής Αποθεµατικού/Έλεγχος
Το Χρηµατικό ποσό που έχει αποδοθεί στον ΕΟΑΝ κατά τις ανωτέρω διατάξεις αποδίδεται στα
λειτουργούντα ΣΕ∆ του ίδιου ρεύµατος, σε δύο δόσεις σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία και
κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας των ΣΕ∆.
α) Στην περίπτωση ΣΕ∆ που είχε αδειοδοτηθεί λειτουργούσε για περισσότερα του ενός απόβλητα και
έπαψε να λειτουργεί καθ’ οποιοδήποτε τρόπο, το ως άνω ποσό κατανέµεται ανά απόβλητο, κατά την
αναλογία των Χρηµατικών Εισφορών που εισέφεραν στο ΣΕ∆ οι Υπόχρεοι διαχειριστές ανά απόβλητο,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
β) Αν δεν υφίσταται τέτοιο θέµα ή µε την περαίωση της παραπάνω κατανοµής, το ποσό που
αντιστοιχεί σε κάθε απόβλητο κατανέµεται µεταξύ των λειτουργούντων ΣΕ∆ του ρεύµατος, σε δύο
δόσεις, µε κριτήρια κατανοµής τον χρόνο λειτουργίας κάθε ΣΕ∆ από την ίδρυση του και το βάρος
αποβλήτου που έχει απογράψει µέχρι την ηµεροµηνία διανοµής/ κατανοµής του ως άνω ποσού, ως
κάτωθι:
i. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την απόδοση του ποσού στον ΕΟΑΝ κατανέµεται το 50% έως το
75% (του ως άνω ποσού) σύµφωνα µε τη µαθηµατική σχέση:
ΧiBi
= % Π.∆.
X1Β1 + Χ2Β2 + …. ΧjBj
∆ηλαδή το ποσό που θα λάβει κάθε λειτουργούν ΣΕ∆ υπολογίζεται ως ποσοστό του ποσού προς
διάθεση από τον παραπάνω τύπο όπου:
Χi = Χρόνος λειτουργίας ΣΕ∆ σε µήνες.
Bi = Ποσότητα (βάρος) διαχείρισης αποβλήτου στη διάρκεια λειτουργίας του, σύµφωνα µε τις
σχετικές Εκθέσεις Απολογισµού.
Π.∆. = Ποσό προς ∆ιάθεση.
ii.Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στα λειτουργούντα ΣΕ∆ του ρεύµατος, ένα (1) έτος µετά την πρώτη
απόδοση και κάθε ΣΕ∆ λαµβάνει ποσοστό του υπολοίπου ποσού προς διάθεση, ανάλογο της
ποσότητας αποβλήτου που διαχειρίστηκε, κατά το διαρρεύσαν έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
αντίστοιχης Έκθεσης Απολογισµού.
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Η κατανοµή ποσοστών διανοµής µεταξύ των δύο δόσεων (1η και 2η) αποφασίζεται από το ∆.Σ. του
ΕΟΑΝ µε κριτήριο την σχέση πραγµατοποιηθέντος και εθνικού στόχου, στο αντίστοιχο ρεύµα
αποβλήτου.
Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται στα ΣΕ∆ υπό τις προϋποθέσεις:
α) ∆εν οφείλουν στον ΕΟΑΝ ανταποδοτικά τέλη, πρόστιµα ή άλλες χρηµατικές παροχές που
απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία, οπότε σε αντίθετη περίπτωση παρακρατούνται τα
οφειλόµενα και αποδίδεται το υπόλοιπο της αναλογίας τους.
β) ∆εν παραβίασαν ή δεν καθυστερούν οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν προς τον ΕΟΑΝ σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, οπότε σε αντίθετη περίπτωση αναβάλλεται η απόληψη της αναλογίας τους
µέχρι να άρουν την παραβίαση ή να εκπληρώσουν την καθυστερούµενη υποχρέωση.
γ) Οι διαχειριστές ή τα µέλη της ∆ιοίκησης αυτών δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικά
αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων και περί προστασίας του
περιβάλλοντος, οπότε σε αντίθετη περίπτωση εκπίπτουν της αναλογίας τους.
Τα παραπάνω ποσά που διανέµονται στα λειτουργούντα ΣΕ∆ αφορούν σε δαπάνες και Χρηµατικές
Εισφορές κάλυψης των αναγκών τους για τη διαχείριση προϊόντων που διετέθησαν στην αγορά σε
παλαιότερο χρόνο από Υπόχρεους διαχειριστές που δεν ήταν συµβεβληµένοι µε αυτά, µε σκοπό τη
νόµιµη διαχείριση τους όταν αυτά (τα προϊόντα) θα καταστούν απόβλητα.
Απευθύνονται (τα παραπάνω ποσά) αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης
του προϊόντος/ αποβλήτου στον οποίο δραστηριοποιούνται και συναρτήσει του ύψους τους (των
ποσών) θα πρέπει να ενισχύουν τις διοικητικές, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες των ΣΕ∆,
γεγονός το οποίο αναλύεται και αξιολογείται ξεχωριστά στις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις που θα
ακολουθήσουν.

Άρθρο ….
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις και Μητρώο Επιχειρήσεων Σηµείων Συλλογής
Συσσωρευτών
Τροποποίηση ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’ 2446/30.09.2013)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύµφωνα µε την Έκθεση Απολογισµού του ΕΟΑΝ 2014 οι ποσότητες αποβλήτου συσσωρευτών που
κατεγράφησαν µέσω των ΣΕ∆ ανέρχονται σε 24.403 tn έναντι 47.950 tn. Η συγκεκριµένη εικόνα
καταγράφεται από τις ∆ηµόσιες Αρχές για σειρά ετών ενώ είναι γνωστό ότι η συνολική ποσότητα
αποβλήτου που προέρχεται από Σηµεία Συλλογής της ελληνικής επικράτειας και ανακυκλώνεται κατά
κανόνα στην χώρα µας ενώ µικρό µέρος αυτής εξάγεται παράνοµα.
Εντοπίζοντας ότι το σύνολο της παράνοµης ή παράτυπης διαχείρισης του αποβλήτου συσσωρευτών
διενεργείται από τα Σηµεία Συλλογής, γεγονός το οποίο εκτός των άλλων (περιβαλλοντική όχληση)
εισάγει σηµαντικές διακρίσεις σε όλο τον επιχειρηµατικό κύκλο των εµπλεκόµενων στη διαχείριση των
συσσωρευτών, οι οποίοι οφείλουν να είναι υπό τον έλεγχο των διατάξεων του Ν. 2939/2001, χρειάζεται
προσθήκη ρυθµίσεων στην ως άνω ΚΥΑ µέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντική
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διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών και η οικονοµική/ φορολογική ισονοµία µεταξύ όλων των
επιχειρήσεων των Σηµείων Συλλογής και όλων των Υπόχρεων.
Μέρος των προτεινόµενων ρυθµίσεων έχουν κωδικοποιηθεί ως οδηγία µε αριθµ. οικ. 651/18.06.2012
από τον ΕΟΑΝ, η οποία δυστυχώς δεν τηρείται και λόγω της ισχνής νοµικής ισχύος της.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην παρ. 3.6.3 του Παραρτήµατος Γ1/ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’
2446/30.09.2013)
 3.6.3 Τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:
•χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές
• εξαντληµένοι καταλύτες
• συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών
• φίλτρα λαδιού
• απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωµατίδια, επιπλέουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον καθαρισµό του
συστήµατος συλλογής και τη λειτουργία του συστήµατος επεξεργασίας των αποβλήτων που
προκύπτουν από το πλύσιµο των δαπέδων
• απόβλητα από διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών
• κορεσµένα φίλτρα (βαφείο)
να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτηµένες για την συλλογή και µεταφορά των
συγκεκριµένων επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης 13588/725/2006 (Β` 383) και του Ν. 4042/2012 (Α` 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ από οικ. 651/18.06.2012/ΕΟΑΝ
Οι επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών και τα συνεργεία θα πρέπει να ελέγχουν
αν οι προµηθευτές τους είναι εντεταγµένοι σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό οι
προµηθευτές θα πρέπει να επιδεικνύουν στις επιχειρήσεις και τα συνεργεία την σχετική βεβαίωση
συνεργασίας µε ένα από τα εγκεκριµένα συστήµατα στην εν λόγω βεβαίωση βεβαιώνουν και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών προς το σύστηµα. Στην περίπτωση που η προµήθεια
δεν γίνεται άµεσα από τον παραγωγό (εισαγωγέα – κατασκευαστή) θα πρέπει ο προµηθευτής να
προσκοµίζει σχετική βεβαίωση – δήλωση για την ένταξη των συσσωρευτών σε σύστηµα.
Στην εν λόγω Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τα εγκεκριµένα συστήµατα και έχει ισχύ τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της, βεβαιώνεται η ύπαρξη σύµβασης συνεργασίας µε αυτά σε
ισχύ καθώς και το γεγονός ότι προµηθευτές/ παραγωγοί είναι ενήµεροι και έχουν καταβάλλει την
Χρηµατική τους Εισφορά σ’ αυτά, σύµφωνα µε τις οικείες συµβάσεις συνεργασίας.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην παρ. 3.6.6 του Παραρτήµατος Γ1/ ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’
2446/30.09.2013)
 3.6.6 Οι συσσωρευτές να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο βιβλίο
διακίνησης συσσωρευτών οχηµάτων και να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2010 (Β` 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Το υπόψη Βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών προορίζεται για την τήρηση αρχείων –
µητρώων και αναγνωρίζεται µε τη νοµική ισχύ που περιγράφεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 20 του
Ν. 4042/2012.
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Στο Βιβλίο καταχωρούνται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε την προέλευση των
συσσωρευτών, τις ποσότητες και το είδος αγορών ανά προµήθεια και προµηθευτή/ υπόχρεο, ανά έτος,
τον αριθµό πρωτοκόλλου βεβαίωσης των Συστηµάτων κατά τα ως άνω οριζόµενα και κάθε άλλη
αναγκαία πληροφορία από την οποία προκύπτει ευκρινώς και αυταπόδεικτα η ποσότητα, ο χρόνος και
η πηγή προέλευσης των συσσωρευτών που προµηθεύτηκε το συνεργείο ή/ και η επιχείρηση πώλησης/
αντικατάστασης συσσωρευτών.
Στο Βιβλίο επίσης καταχωρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων κατ’ έτος, καθώς και
τα πλήρη στοιχεία του συλλέκτη που έγινε αποδέκτης ποσοτήτων αποβλήτου από την επιχείρηση και ο
αριθµός του Εντύπου Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) που εκδόθηκε γι’ αυτό τον
σκοπό.
Τα ΣΕ∆ οφείλουν να τηρούν αναλυτικό τρόπο καταγραφής των ΕΑΕΑ και ως προς τις ως άνω
πληροφορίες/ δεδοµένα. Για κάθε απόκλιση από την υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω από
οποιοδήποτε κι αν προέρχεται ή για κάθε ασάφεια, παροχή διευκρινήσεων κ.λπ., οφείλουν να
ενηµερώνουν εγγράφως τον ΕΟΑΝ, αν τους ζητηθεί.
Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων στην προµήθεια συσσωρευτών και στη διακίνηση και
διαχείριση τους από τα συνεργεία και τις επιχειρήσεις πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών,
υπόκειται στον έλεγχο των αρµόδιων αρχών και επισύει την επιβολή ποινών κατά τις οικείες διατάξεις
του Ν. 2939/2001.
Ο ΕΟΑΝ δύναται να διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο σε συνεργεία και επιχειρήσεις πώλησης/
αντικατάστασης συσσωρευτών και σε επιχειρήσεις υπόχρεων παραγωγών, προκειµένου να
διαπιστώσει την τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσης και των άλλων συναφών διατάξεων και να
προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για τα περαιτέρω.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ νέου εδαφίου
 Κάθε µεταφορά φορτίου αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχηµάτων θα πρέπει να
συνοδεύεται από συµπληρωµένο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ). Οι
επιχειρήσεις πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών και τα συνεργεία θα πρέπει να
συµπληρώνουν πλήρως το σχετικό πεδίο που τις αφορά και να κρατούν ένα (1) αντίγραφο και,
όπως και είναι προφανές, η συµπλήρωση του εντύπου θα πραγµατοποιείται κατά την παράδοση
του φορτίου των αποβλήτων συσσωρευτών, στους νόµιµους συλλέκτες.
Στο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων που χορηγεί το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα στην
ενότητα «1) Προέλευση Αποβλήτου», προστίθεται υποχρεωτικά ειδική θέση καταχώρησης του
αριθµ. πρωτοκόλλου της βεβαίωσης που εκδίδεται από τα Συστήµατα κατά τα αναφερόµενα στο ως
άνω εδάφιο, ως προς την συνεργασία των προµηθευτών/ παραγωγών µε τα Συστήµατα.

(Σε αντικατάσταση του εδαφ. 3.6.3)
(νέο 3.6.3) Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται
προσωρινά εντός του συνεργείου, πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων
προδιαγραφών, σε ασφαλές σηµείο, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να
πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης
24944/2006 (Β` 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α` 24), όπως εκάστοτε ισχύουν και πάντως να µην γίνεται
υπέρβαση της αποθηκευτικής δυνατότητας των µέσων συλλογής ήτοι κατάλληλων κάδων συλλογής
που θα φέρουν την κατάλληλη σήµανση. Η προµήθεια των κάδων είναι ευθύνη των συνεργείων που
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µπορούν να συµβουλευθούν τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης για τις απαιτούµενες
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι κάδοι/ στεγανά δοχεία.
Σε τυχόν έλεγχο που διενεργείται από τον ΕΟΑΝ σε επιχείρηση συνεργείου ή/ και σε επιχείρηση
πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών, η επιχείρηση οφείλει να παραδώσει όλα τα στοιχεία,
τηρούµενα βιβλία κ.λπ. προς απόδειξη των ποσοτήτων αποβλήτου που διαχειρίστηκε νοµίµως.
Σε κάθε περίπτωση, η δωδεκάµηνη ποσότητα διαχείρισης αποβλήτου µιας επιχείρησης που
καταγράφεται σε ΕΑΕΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει την ετήσια ποσότητα συσσωρευτών που η
επιχείρηση προµηθεύτηκε στη δωδεκάµηνη περίοδο αναφοράς, µε απόκλιση ± 20%, εκτός αν
συντρέχουν ειδικοί απρόβλεπτοι λόγοι για την επιχείρηση, οι οποίοι θα πρέπει να τεκµηριώνονται
επαρκώς και αναλυτικά.
Για την εξασφάλιση της δυνατότητας διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων του Σηµείου
Συλλογής από όπου προέρχεται το απόβλητο, στα Έντυπα Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων
(ΕΑΕΑ) καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία ΑΦΜ, ∆ΟΥ, επαγγελµατική ιδιότητα του Σηµείου
Συλλογής από το οποίο προέρχεται το απόβλητο.
Τα έσοδα της επιχείρησης τα οποία προέρχονται από την πώληση αποβλήτου µε εµπορική αξία
δηλώνονται ξεχωριστά στην αρµόδια ∆ΟΥ αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
Φόρου Εισοδήµατος.

Με την παρούσα διάταξη θεσµοθετείται το Μητρώο Σηµείων Συλλογής, η κατάρτιση και τήρηση του
οποίου υπάγεται στις υποχρεώσεις του ΕΟΑΝ, σε συνεργασία µε τα ΣΕ∆.
Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του καθώς και για τα στοιχεία που θα
τηρούνται σ’ αυτό, αποφασίζονται από το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ εντός έξι (6) µηνών από την ψήφιση της
παρούσας.

Άρθρο ….
Έλεγχος προέλευσης αποβλήτου και καταβολής Χρηµατικών Εισφορών
 Σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 του παρόντος, ο ΕΟΑΝ υποχρεούται να διενεργεί
τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις σηµείων συλλογής καθώς και Προµηθευτών/
Παραγωγών συσσωρευτών ή έκτακτους αν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι ή ενδείξεις ή καταγγελία ή
γνωστοποίηση δεδοµένων από τα ΣΕ∆ ή κάθε εµπλεκόµενο, για παράνοµη διάθεση του υλικού ή
για το ότι οι επιχειρήσεις των υπόχρεων δεν είναι εντεταγµένες σε ΣΕ∆ ή δεν έχουν σύµβαση
συνεργασίας σε ισχύ µε αυτά ή δεν έχουν καταβάλλει εµπροθέσµως το σύνολο των οφειλόµενων
χρηµατικών εισφορών τους σ’ αυτά.
Αποκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων των
Υπόχρεων Παραγωγών επισύει την επιβολή αντίστοιχων ποινών κατά τις οικείες διατάξεις.
Απόκλιση ή µη ορθή εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2939/2001 για τις επιχειρήσεις Υπόχρεων
Παραγωγών και τις επιχειρήσεις σηµείων συλλογής συσσωρευτών είναι και η άρνηση
συνεργασίας ή η µη επίδειξη στοιχείων, βιβλίων, παραστατικών κ.λπ. από αυτές κατά την άσκηση
διαχειριστικού ελέγχου που διενεργείται από τον ΕΟΑΝ, κατά τα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία.
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 Για τη συµµετοχή µίας επιχείρησης Παραγωγού (Εισαγωγέας/ Κατασκευαστής) συσσωρευτών σε
∆ιαγωνισµούς Προµηθειών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ, των ∆ΕΚΟ καθώς και
όλων των εποπτευόµενων Οργανισµών του ∆ηµοσίου Τοµέα κατά την έννοια του Ν. 1232/1982,
είναι απαραίτητη η προσκόµιση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ από τον
Παραγωγό στην Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό.
Η Βεβαίωση Περιβαλλοντικής Ενηµερότητας εκδίδεται από τον ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της τήρησης του
Μητρώου Παραγωγών µετά από έγγραφη ενηµέρωση που διενεργείται από το ΣΕ∆ στο οποίο είναι
εντεταγµένος ο Παραγωγός και έχει ισχύ τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της.
Το Μητρώο Παραγωγών καθώς και το Μητρώο Σηµείων Συλλογής συνδέονται υποχρεωτικά µε το
ΓΕΜΗ. Σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων µετά από
συνεργασία της Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων µε τον ΕΟΑΝ.
Στη Βεβαίωση βεβαιώνεται η ύπαρξη σύµβασης συνεργασίας µε ΣΕ∆ σε ισχύ, καθώς και το
γεγονός ότι προµηθευτές/ παραγωγοί είναι ενήµεροι και έχουν καταβάλλει την Χρηµατική τους
Εισφορά σ’ αυτά, σύµφωνα µε τις οικείες συµβάσεις συνεργασίας.
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