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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν
ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου
2012. ...........................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/32906/0026
(1)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επι−
χειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές
κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3, παρ. 1 της από 15−3−
2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Λήψη
μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου
2012 στο Κέντρο των Αθηνών» (Α 59),
β) του άρθρου 26, παρ. 1 του ν.2362/1995 «Περί Δημό−
σιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε με
το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 (Α 141), καθώς και
το άρθρο 28, παρ. 2 του ίδιου νόμου,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α 98).
2. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθο−
ρισμό των πόρων, από τους οποίους θα καταβληθούν οι
προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τα
επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και της διαδικασί−
ας που θα τηρηθεί για την πληρωμή των δικαιούχων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των
οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12πς
Φεβρουαρίου 2012, δικαιούνται αποζημίωση.
2. Δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης είναι οι ιδιο−
κτήτες ή μισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οι νόμιμοι
χρήστες αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αν υπάρχουν
περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για
τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών (παρ.2, άρθρο 1 της Π.Ν.Π.)
υποβάλλει ένας απ’ αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί
και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αι−
τήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.
΄Αρθρο 2
Διαπίστωση ζημιών
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Δήμο Αθηναίων
το αργότερο μέχρι 31.3.2012 αίτηση για τη διενέργεια
αυτοψίας ζημιών ως το Υπόδειγμα Α΄ του Παραρτήματος
της ανωτέρω Π.Ν.Π., η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8, του ν. 1599/1986. Στην αίτηση
που μπορεί, επίσης, να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια
της αυτοψίας, δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται
ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντί−
στοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί.
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2. Οι προκληθείσες ζημιές διαπιστώνονται με αυτοψίες
που διενεργούν τριμελή συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.
Στις αυτοψίες καταγράφονται οι ζημιές στα ακίνητα των
δικαιούχων και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση
αυτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β΄ του Παραρτήματος
της ανωτέρω Π.Ν.Π.
3. Μετά το πέρας της αυτοψίας συντάσσεται έκθεση,
αντίγραφο της οποίας χορηγείται στον ενδιαφερόμε−
νο.
Άρθρο 3
Αποζημίωση δικαιούχων
1. Ο υπολογισμός του ύψους της ζημιάς προς αποζη−
μίωση διενεργείται με βάση ενιαίο τιμολόγιο ανά είδος
εργασίας, που συντάσσεται από το Δήμο Αθηναίων και
στηρίζεται στα αναλυτικά τιμολόγια του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Ο καθορισμός της δικαιούμενης αποζημίωσης διε−
νεργείται από την πενταμελή επιτροπή της παρ. 2, του
άρθρου 2, της ανωτέρω Π.Ν.Π.
3.α. Στους ζημιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη
αποζημίωση το ποσό των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, η οποία,
προκειμένου για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το
ποσό αυτό, λογίζεται ως προκαταβολή και συμψηφίζε−
ται με επόμενες καταβολές.
β. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι αποζημιώσεις
για ζημιές μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ΕΥΡΩ, καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσε−
ων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός
Υπουργείου Οικονομικών, Ε.Φ. 23−200, ΚΑΕ 2757).
γ. Αποζημιώσεις για ζημιές που υπερβαίνουν το ποσό
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ καταβάλλο−
νται σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής, η οποία μπορεί να διαθέτει προς τούτο, με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επι−
τροπής, πιστώσεις μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ΕΥΡΩ.
4. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται ανά ακί−
νητο και όχι ανά δικαιούχο υπό τον όρο παραίτησης
του από οποιαδήποτε αξίωση κατά του ελληνικού δημο−
σίου για αποζημίωση σχετιζόμενη με τα γεγονότα της
12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση περισσότερων
δικαιούχων η παραίτηση υποβάλλεται από το νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών και τους δεσμεύει
αυτοδικαίως.
5. Σε περίπτωση ακινήτου που έχει ασφαλισθεί για
κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προ−
κληθεί σ’ αυτό, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης
απομειώνεται ισόποσα με το ποσό της ασφαλιστικής
κάλυψης των ζημιών στο ακίνητο.
6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις
που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους ανα−
ζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες δια−
τάξεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά
1. Η καταβολή των αποζημιώσεων των περιπτώσεων
(α) και (β), της παρ. 3, του άρθρου 3 της παρούσας, διε−

νεργείται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από
την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου μετά
την υποβολή σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους
ή τον εκπρόσωπο αυτών, στη Δ40−Δ/νση Οικονομικού
του Γ.Λ.Κράτους, η οποία καταρτίζει μητρώο πληγέ−
ντων ακινήτων και παρακολουθεί τη ροή πληρωμής των
αποζημιώσεων.
2.α. Αποζημιώσεις για ζημιές έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ΕΥΡΩ, καταβάλλονται εφάπαξ εντός προθεσμίας 15 ημε−
ρών από τον καθορισμό της αποζημίωσης.
β. Αποζημιώσεις για ζημιές που υπερβαίνουν τις πέντε
χιλιάδες (5.000) ΕΥΡΩ καταβάλλονται σε δόσεις, η πρώ−
τη εκ των οποίων, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ,
καταβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμί−
ας. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις.
3.α. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και
την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων, ως ακο−
λούθως:
i. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη
της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
ii. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγρα−
φα, που περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του
δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ.), ββ) δι−
εύθυνση ακινήτου γγ) το πληρωτέο ποσό, δδ) τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,
εε) την αιτιολογία πληρωμής, στστ) τον ειδικό φορέα
και ΚΑΕ, καθώς και την αρμόδια για την εξόφληση του
χρηματικού εντάλματος Δ.Ο.Υ.
iii. Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986)
του δικαιούχου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρο−
σώπου των δικαιούχων ως Υπόδειγμα Παραρτήματος Α΄,
με την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη παραίτηση
του δικαιούχου από οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά του
ελληνικού δημοσίου σχετιζόμενη με τα γεγονότα της
12ης Φεβρουαρίου 2012, όσον αφορά στο συγκεκριμένο
ακίνητο.
iν. Αντίγραφο αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 1 της
Π.Ν.Π. και της σχετικής έκθεσης αυτοψίας.
ν. Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2
της ανωτέρω Π.Ν.Π. περί καθορισμού του ύψους της
δικαιούμενης αποζημίωσης. Από το πρακτικό θα πρέ−
πει να προκύπτει ότι οι ζημιές που έχουν καταγραφεί
στο συγκεκριμένο ακίνητο προκλήθηκαν ευθέως από
τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
νi. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας για το ύψος της
αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή πρόκειται να κατα−
βληθεί απ’ αυτήν για την επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου στο συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς και αντί−
γραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου. νϋ. Αντίγραφο
εντύπου Ε9 ή τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
του συγκεκριμένου ακινήτου.
β. Τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων (iv)−(vii)
της προηγούμενης περίπτωσης επισυνάπτονται από
τον ενδιαφερόμενο στην Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση που
υποβάλλει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. Z3−1531
(2)
Καθορισμός προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλο−
ντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συ−
σκευασίες.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ−ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ−ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» και
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 9α, 9β,9γ, 9δ, 9ε,
9στ και 9θ περί «αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», 13α
«Κυρώσεις» και 14 «Μεταβατικές, τελικές και καταργού−
μενες διατάξεις» αυτού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. To N. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική δια−
χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001),
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α),
4. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»
(ΦΕΚ 156/Α΄/30.7.1997),
5. To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής
(ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009),
6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ. 170/Α/28.09.2010) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,
7. Το Άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συ−
νταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ
189/Α/04.11.2010),
8. Το Π.Δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011),
9. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011),
10. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακ/σης στα Υπουργεία α) Εσω−
τερικών και β) Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακ/σης» (ΦΕΚ
147/Α),
11. Τη με αρ. Υ25 απόφαση «καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σα−
χινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β/08−12−11).
12. Την αρ.31973/7−7−2011 (ΦΕΚ 1602/Β/8−7−2011) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερι−
κών»,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 62 της κωδικοποιημένης
7/2009 Αγορανομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1388/Β/2009), όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν,
14. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικεί−
μενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και
89/109/ΕΟΚ, καθώς και τις σχετικές εξειδικευμένες κά−
θετες διατάξεις (οδηγία 2002/72/ΕΚ), όπως έχουν εναρ−
μονισθεί στο άρθρο 26 του Κώδικα τροφίμων, ποτών
και αντικειμένων κοινής χρήσης,
15. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 10/2011
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά υλικά και
αντικείμενα, που προορίζονται να έλθουν σ’ επαφή με
τρόφιμα, όπως αυτός αντικαθιστά την Οδηγία 2002/72/
ΕΚ και τις τροποποιήσεις της,
16. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώρηση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς
χημικών προϊόντων (REACH),
17. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την
κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006», στον
οποίο καθορίζονται τα κριτήρια για την εκτίμηση της
επικινδυνότητας ουσιών και μειγμάτων,
18. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:14021/2001 Περιβαλ−
λοντικά σήματα και δηλώσεις−Αυτοδηλούμενοι περι−
βαλλοντικοί ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική επισήμανση
Τύπου ΙΙ), τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύντα−
ξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ισχυρισμών της
Γενικής Δ/νσης «Υγεία και Προστασία Καταναλωτών»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκέμβριος 2000, Αριθμός
Αναφοράς 67/94/22/1/00281), το πρότυπο ΕΝ−13432 «Συ−
σκευασία−Απαιτήσεις για ανακτήσιμη συσκευασία μέσω
λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης−Σχήμα δοκιμής
και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της
συσκευασίας» και το πρότυπο ΕΝ 14995 «Πλαστικά υλι−
κά−Εκτίμηση της χωνευσιμότητας−Σύστημα δοκιμών και
προδιαγραφές»,
19. Το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί
οφείλουν να δηλώνουν με σαφήνεια τα περιβαλλοντικά
οφέλη των αγαθών, προκειμένου να υποβοηθούν τους
καταναλωτές να κάνουν εμπεριστατωμένες αγορές και
να ενθαρρύνεται η προώθηση στην αγορά αγαθών με
μικρότερη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Για το
σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί πρέπει να
έχουν συγκεκριμένο και ακριβές περιεχόμενο, ώστε να
αποφεύγεται η παραπλάνηση του καταναλωτή. Παρα−
πλανητικοί, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικοί ισχυ−
ρισμοί έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές
την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό
ισχυρισμό, να μην προστατεύονται επαρκώς και να επι−
κρατεί ο αθέμιτος και μη υγιής εμπορικός ανταγωνισμός
μεταξύ των επιχειρήσεων,
20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μίας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
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προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετι−
κά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/
ΕΚ».
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί
1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους, τους
οποίους πρέπει να πληρούν στερεά πλαστικά προϊόντα,
στην περίπτωση που διατίθενται στους καταναλωτές
ως βιοδιασπώμενα ή/και με ανάλογου περιεχομένου
περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1) «προϊόν»: κάθε αντικείμενο ή συστατικό μέρος του
ή συσκευασία/περιέκτης, που είναι κατασκευασμένο από
διασπώμενο πλαστικό υλικό και προορίζεται για τους
καταναλωτές ή πρόκειται να περιέλθει σε αυτούς στα
πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος
ή δωρεάν.
(2) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική,
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική
του δραστηριότητα.
(3) «περιβαλλοντικός ισχυρισμός»: δήλωση, σύμβολο,
λογότυπος ή εικόνα που υποδεικνύει τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος.
Σημείωση: Ένας περιβαλλοντικός ισχυρισμός μπορεί
να γίνει μέσω επισήμανσης του προϊόντος ή της συ−
σκευασίας του προϊόντος, μέσω συνοδευτικών φυλλα−
δίων του προϊόντος, τεχνικών φυλλαδίων, διαφήμισης,
δημόσιας προβολής, τηλεπωλήσεων, καθώς επίσης με
τη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, όπως το
διαδίκτυο.
(4) «περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό προϊόντος» κάθε
χαρακτηριστικό προϊόντος, το οποίο μπορεί να έχει
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
(5) «διάσπαση»: μεταβολή των αρχικών ιδιοτήτων ενός
υλικού εξαιτίας κατάτμησης των μακρομορίων που το
απαρτίζουν, ανεξάρτητα από το μηχανισμό της διερ−
γασίας αυτής.
Σημείωση: Ο όρος «διάσπαση» μπορεί επίσης να απο−
δοθεί με τον όρο αποικοδόμηση ή αποδόμηση.
(6) «βιο−διάσπαση/βιοαποδόμηση/βιοαποικοδόμηση»:
διεργασία κατά την οποία ένα προϊόν υφίσταται αποι−
κοδόμηση υπό την επίδραση μικρο−οργανισμών, όπως
βακτήρια, μύκητες και φύκη.
(7) «λιπασματοποίηση ή κομποστοποίηση»: διεργασία
κατά την οποία ένα προϊόν βιοδιασπάται δημιουργώντας
μια σχετικά ομογενή και σταθερή ποσότητα βιομάζας.
(8) «παραπλανητική εμπορική πρακτική»: κάθε εμπορική
πρακτική που περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες
και είναι επομένως αναληθής ή με οποιοδήποτε τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της
εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο κατανα−
λωτή, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι ορθές και τον
οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση
συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δε θα ελάμβανε.
(9) «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική,
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επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική
του δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο που ενερ−
γεί στο όνομα ή για λογαριασμό του προμηθευτή.
(10) «υπεύθυνος διάθεσης»: i) το φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο, υπό την
ιδιότητα του προμηθευτή, καθιστά για πρώτη φορά το
προϊόν διαθέσιμο στην ελληνική αγορά για διανομή,
κατανάλωση ή χρήση ii) ο αντιπρόσωπος του υπευθύνου
διάθεσης, εφόσον ο υπεύθυνος διάθεσης δεν είναι εγκα−
τεστημένος στην Ελλάδα ή ο εισαγωγέας προκειμένου
για προϊόντα τρίτων χωρών.
(11) «αρμόδιες αρχές»: για την εφαρμογή της παρού−
σας, ως αρμόδιες αρχές ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι επι−
φορτισμένες με την εποπτεία της αγοράς, καθώς και
η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
(12) «απόσυρση»: κάθε μέτρο με στόχο να εμποδίσει
τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά προϊόντων
στην ελληνική αγορά που δε συμμορφώνονται με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Κανόνες χρήσης περιβαλλοντικών ισχυρισμών
1. α) Δεν επιτρέπεται η χρήση σε προϊόντα που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,
περιβαλλοντικών ισχυρισμών, στην ελληνική ή σε ξένη
γλώσσα, εφόσον οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι επαρκώς
τεκμηριωμένοι.
Περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί, στην ελληνική ή σε ξένη
γλώσσα, που υποδηλώνουν κατά τρόπο γενικό, αόριστο
και μη εξειδικευμένο περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα,
όπως ιδίως «φιλικό προς το περιβάλλον», «πράσινο»,
«φιλικό προς τη φύση», «περιβαλλοντικά ασφαλές», «δεν
μολύνει το περιβάλλον», δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι−
ούνται, όταν στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης.
β) Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή διεξάγει έρευ−
νες για την ακρίβεια των περιβαλλοντικών ισχυρισμών
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας απόφασης, εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση,
την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 αυτής διαδικασία
αξιολόγησης.
2. α) Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδι−
ορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη
γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση
και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε
αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολο−
γικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με
το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βά−
σει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που
ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή
σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας
για τον Ε.Ο.Χ.
β) Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογό−
τυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη
διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος
Μέλος της Ε. Ε, την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέ−
πει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει
κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.
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3. α) Πλαστικές συσκευασίες που είναι σύμφωνες
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ−13432 «Συ−
σκευασία−Απαιτήσεις για ανακτήσιμη συσκευασία μέσω
λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης−Σχήμα δοκιμής
και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της
συσκευασίας», θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης και επιτρέπεται να χρησιμο−
ποιούν, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, τους όρους,
«βιοαποδομήσιμο/βιοαποικοδομήσιμο/βιοδιασπώμενο»,
«κατάλληλο για λιπασματοποίηση», «κατάλληλο για
κομποστοποίηση» καθώς και περιβαλλοντικούς ισχυ−
ρισμούς που περιέχουν τους παραπάνω όρους ή τους
υπονοούν.
β) Όταν η απόδειξη της συμμόρφωσης μιας πλαστι−
κής συσκευασίας γίνεται με άλλα μέσα, προκειμένου
να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτή πληροί τις βασικές
απαιτήσεις, σχετικά με ανακτήσιμες υπό μορφή λιπα−
σματοποίησης και βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες,
του άρθρου 6, παράγραφος 1 στοιχεία γ.3 και γ.4, του N.
2939/2001 (ΦΕΚ 179Α), η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
δύναται να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1
(β) του παρόντος άρθρου.
4. α) Πλαστικά αντικείμενα που είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14995 «Πλαστικά
υλικά−Εκτίμηση της χωνευσιμότητας−Σύστημα δοκιμών
και προδιαγραφές», θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης και επιτρέπεται να χρησιμο−
ποιούν, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, τους όρους
« βιοαποδομήσιμο/βιοαποικοδομήσιμο/βιοδιασπώμενο»,
«κατάλληλο για λιπασματοποίηση», «κατάλληλο για
κομποστοποίηση» καθώς και περιβαλλοντικούς ισχυ−
ρισμούς που περιέχουν τους παραπάνω όρους ή τους
υπονοούν.
(β) Πλαστικά αντικείμενα, που παράγονται ή/και πω−
λούνται νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή στην Τουρ−
κία, ή παράγονται νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ζ.Ε.Σ.,
συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε. Ο. Χ.,
θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης και επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους όρους και
τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που περιγράφονται
στην περίπτωση (α) του παρούσης παραγράφου, υπό
την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο
προστασίας για τον καταναλωτή και το περιβάλλον.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις προμηθευτών
1. Οι προμηθευτές προϊόντων, στα πλαίσια των οικεί−
ων δραστηριοτήτων τους, υποχρεούνται να συμμορ−
φώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,
ώστε να μην υιοθετούνται από αυτούς παραπλανητικές
εμπορικές πρακτικές, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
από μια εμπορική συναλλαγή, σχετιζόμενες με τη χρήση
περιβαλλοντικών ισχυρισμών.
2. Οι υπεύθυνοι διάθεσης προϊόντων με περιβαλλο−
ντικούς ισχυρισμούς οφείλουν, όταν τους ζητηθούν, να
προσκομίσουν εντός εύλογης προθεσμίας, τουλάχιστον
20 εργάσιμων ημερών, στις αρμόδιες αρχές, αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των περιβαλλοντικών
ισχυρισμών που επικαλούνται ή σχετικά με την υπαγωγή
των προϊόντων τους στις διατάξεις της παραγράφου
4(β) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
3. Αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δύνανται να χρησι−
μοποιηθούν για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των

προϊόντων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
είναι ενδεικτικά τα εξής:
(α) γενική περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμ−
βανομένων και των συστατικών του ή οποιαδήποτε
πληροφορία σχετικά με τη σύνθεσή του, στα πλαίσια
τήρησης της εμπιστευτικότητας. Δε θεωρούνται εμπι−
στευτικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια
του προϊόντος,
(β) συνοπτική περιγραφή του εξοπλισμού παραγωγής
και του προγράμματος δοκιμών και ελέγχου του,
(γ) εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών, που εκδίδονται
από ανεξάρτητο εργαστήριο, το οποίο διαθέτει αποδε−
δειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο, με αναφορά:
• στα στοιχεία και τη διεύθυνση του εργαστηρίου
που πραγματοποίησε τις δοκιμές και την ημερομηνία
έκδοσής τους,
• στις πρότυπες μεθόδους δοκιμών που χρησιμοποι−
ήθηκαν και οι οποίες είναι είτε οι αναφερόμενες σε
ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, είτε μέθοδοι δοκιμών
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM ή και οποιαδήποτε
άλλη μέθοδος, η οποία διασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο
απόδοσης και χρησιμοποιείται σε κράτη μέλη της Ε.Ε,
σε κράτη Ε.Ζ.Ε.Σ ή την Τουρκία,
(δ) γραπτά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι
τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές δια−
θέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο,
(ε) γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προϊόντα
κάθε παρτίδας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώ−
νονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και
(στ) κάθε άλλο υλικό που να τεκμηριώνει ότι το προϊόν
που διατίθεται στην αγορά έχει τα ίδια περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά με αυτό για το οποίο εκδόθηκαν οι
εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών που περιγράφονται
στο σημείο (γ).
4. Αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία που περιγρά−
φονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου ή τα
προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή από την
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 5, οι περιβαλ−
λοντικοί ισχυρισμοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιη−
θούν ως μη τεκμηριωμένοι.
5. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι
αρμόδιες αρχές σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυ−
ρισμούς που επικαλούνται προϊόντα που υπόκεινται στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι γενικά
προσιτές στο κοινό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δια−
φάνειας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαι−
τούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας
και για την τήρηση του βιομηχανικού απορρήτου.
Οι υπάλληλοι των αρμοδίων αρχών που ορίζονται στο
άρθρο 1, σημείο (11) καθώς και τα μέλη της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 5 της παρούσας απόφα−
σης απαγορεύεται να κοινολογούν πληροφορίες που
συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
και οι οποίες, λόγω της φύσεώς τους, καλύπτονται από
το επαγγελματικό απόρρητο.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες των αρχών για την εποπτεία
της αγοράς και περιοριστικά μέτρα
1. Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς
διενεργούν κατάλληλους ελέγχους με σκοπό να διαπι−
στώσουν αν τα προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα
απόφαση συμμορφώνονται με τις διατάξεις της.
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2. Προϊόντα που φέρουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς
μη σύμφωνους με τις διατάξεις της παρούσης, δεσμεύ−
ονται εις χείρας των κατόχων τους από τις αρμόδιες
αρχές για την εποπτεία της αγοράς. Οι αρμόδιες αρχές
ειδοποιούν τον υπεύθυνο διάθεσής τους, προκειμένου
να προβεί, με ευθύνη του ιδίου, στην άμεση απόσυρση
των αποθεμάτων αυτών από όλα τα σημεία εφοδιασμού
της αγοράς ή/και την παύση της διαφήμισης ή/και την
παύση της πώλησής τους με τη χρήση ηλεκτρονικών
και ψηφιακών μέσων.
3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής
από μέρους του υπεύθυνου διάθεσης των περιοριστι−
κών μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
τα οποία συστήνονται από τις αρμόδιες αρχές για την
παύση παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής, εκδίδεται
απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Κατα−
ναλωτή Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 9θ, παράγραφος
5, του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως
αυτό εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 5
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά
1. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, συστήνεται,
βάσει της παραγράφου 8 του Άρθρου 14 του Ν. 2251/94,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Επιτροπή Εμπειρο−
γνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά. Η
Επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρα−
κτήρα και επικουρεί το έργο της Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή: α) στην
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, β) στην εισήγηση
προτάσεων για την τροποποίηση της παρούσας απόφα−
σης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελί−
ξεις και τα πρότυπα που υιοθετούνται στον τομέα των
πλαστικών υλικών και γ) στην εξέταση ενστάσεων κατά
αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που
εκδίδονται με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής.
2. Η εν λόγω Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συ−
γκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμ−
ματεία Καταναλωτή Υπουργού, περιλαμβάνει μέλη από:
(α) Εργαστήριο, ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή
άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εμπει−
ρία αναγνωρίσιμη στον τομέα των πλαστικών υλικών,
(β) τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.
Κ.Α.,
(γ) το Γενικό Χημείο του Κράτους,
(δ) την Ένωση Ελλήνων Χημικών,
(ε) το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας,
(στ) Οικολογική Οργάνωση ή Ένωση Καταναλωτών
και
(ζ) τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα μέλη και
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
3. α) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συγκαλείται σε
τακτική συνεδρίαση από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγ−
χου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία
καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο.
β) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συγκαλείται εκτά−
κτως σε συνεδρίαση, εφόσον προκύψει σοβαρό θέμα
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αρμοδιότητάς της, είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου
της είτε μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους
της, στην οποία θα αναφέρονται και τα προτεινόμενα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4 α) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνω−
μόνων μπορούν να συμμετέχουν και τα αναπληρωματι−
κά μέλη αυτής με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
β) Ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε τακτικό μέλος μπο−
ρούν, σε συνεννόηση με τα λοιπά τακτικά μέλη, να προ−
σκαλούν στις συνεδριάσεις αυτής, εμπειρογνώμονες,
εκπροσώπους δημοσίων αρχών, οργανισμών, οικονομι−
κών και κοινωνικών φορέων.
γ) Όταν η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει για
την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ή για την εξέταση
ενστάσεων που σχετίζονται με θέματα αξιολόγησης, ο
εκπρόσωπος και κατά προτίμηση ο τεχνικός σύμβουλος
της εταιρίας, της οποίας το προϊόν αξιολογείται από
την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, δύναται να παρίσταται
ενώπιον αυτής, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις
του, ώστε αυτές να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που επικαλείται. Ο
εκπρόσωπος/τεχνικός σύμβουλος της εκάστοτε εται−
ρίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν παρίσταται στην
ψηφοφορία.
5. α) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των μελών
της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
β) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή
το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Οι
εκδιδόμενες με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων αποφάσεις μπορεί να προσβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 13α «Κυρώσεις» του Ν. 2251/1994 «Προστασία
των Καταναλωτών», όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των
διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, του:
α) Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», άρθρα
9, 9α, 9β, 9γ, 9δ, 9ε, 9στ και 9θ,
β) N. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχεί−
ριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις»,
γ) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προο−
ρίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ
καθώς και των σχετικών εξειδικευμένων κάθετων διατά−
ξεων (οδηγία 2002/72/ΕΚ), όπως έχουν εναρμονισθεί στο
άρθρο 26 του Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων
κοινής χρήσης,
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δ) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη της
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2006 σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
αδειοδότηση και τους περιορισμούς χημικών προϊόντων Κυβερνήσεως.
(REACH), όπου αυτό απαιτείται,
Αθήνα 17 Απριλίου 2012
ε) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1272/2008 του Ευρωπαϊκού
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την ταξινόμη−
ση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
ΥΦΥΠ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τρο−
ποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006», στον οποίο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
καθορίζονται τα κριτήρια για την εκτίμηση της επικιν−
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
δυνότητας ουσιών και μειγμάτων και του
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
στ) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 10/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
πής για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, που προορίζονται
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
να έλθουν σ’ επαφή με τρόφιμα, όπως αυτός αντικαθιστά
την Οδηγία 2002/72/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
F
Αριθμ. Ζ5−553
(3)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί−
ου δικαίου στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)
2) του Προεδρικού Διατάγματος 197/97 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων της (ΦΕΚ 156/Α΄30.7.97)»
3) του Προεδρικού Διατάγματος 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων…, και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 170/Α΄/28.9.2010)»
4) του άρθρου 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλε−
κτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/Α΄
4..2010), διαπιστώνουμε:
1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση είκοσι οκτώ (28) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού που προβλέπονται
από το άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α΄
4..2010), όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά κατηγορία ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες

Κενές

Κενές που εξαιρού−
νται από την
κατάργηση κατ’
εφαρμογή των περ.
α ή/και β της παρ. 1α
του άρθρου 33 του
Ν. 4024/2011
Περ. α Περ. β

Καταργούμενες
κενές [Β μείον
(Γ+Δ)]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

70

46

24

−

−

24

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

19

15

4

−

−

4

ΣΥΝΟΛΟ
89
61
28
−
−
28
2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενωναπό το
άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α΄ 4..2010),
έχουν ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΦΟΡΕΑΣ:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις

Καλυμμένες

Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE

35

6

29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

4

0

4

ΣΥΝΟΛΟ

39

6

33

Σημειώνεται ότι με βάση τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με Α.Π. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31.10.2011 του Υπουργείου Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το σχέδιο του Π.Δ. με θέμα «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή» για την κατανομή των θέσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 κατά κλάδο και ειδικότητα δεν προωθήθηκε για τελικές υπογραφές στα
αρμόδια όργανα με αποτέλεσμα η κατάργηση των οργανικών θέσεων να είναι εφικτή μόνο κατά κατηγορία.
Με κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 θα προσδιορι−
στεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κατηγοριών του πίνακα Β΄ που θα καταργηθούν.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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