
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1625
11 Οκτωβρίου 2010
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Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί−

ριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω−
ρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 
2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/
ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδη−
γίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρι−
κών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ− 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Tiς διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.  2077/1992 «Κύρω−

ση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.  1440/1986 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. 
(Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν.  1892/1990 (Α΄101). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του 
Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων−Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄179), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010 (Α΄94) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 16,17,20,21,23 και 24 του ίδιου 
νόμου, όπως τα άρθρα 16,17,20 και 24 τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 4,5,6 και 7 του ν.3854/2010.

3. Τις διατάξεις του π.δ.116/2004 «Μέτρα, όροι και πρό−
γραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους……σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ….κλπ» (Α΄81).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 117/2004 «Μέτρα, όροι και πρό−
γραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95/ΕΚ…. και 
2002/96/ΕΚ…..κλπ» (Α΄82).

5. Τις διατάξεις της οδηγίας 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα από−
βλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την 
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ».

6. Τις διατάξεις της οδηγίας 2008/12/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

7. Τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 
2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 
οδηγιών».

8. Τις διατάξεις της οδηγίας 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 
2008, «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχε−
τικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο 
αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσω−
ρευτών στην αγορά».

9. Την απόφαση 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης 
Αυγούστου 2009 «για καθορισμό απαιτήσεων για τη κα−
ταχώρηση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ−
τών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

10. Την απόφαση 2009/851/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης 
Νοεμβρίου 2009 «σχετικά με τη θέσπιση ερωτηματολογίου 
για τις εκθέσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και 
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτές».

11. Την απόφαση 2008/763/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης 
Σεπτεμβρίου «για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδη−
γία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό 
των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες».

12. Tην υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). 

13. Το π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154). 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.189/2009 «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄221).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
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όλων των αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσ−
σωρευτές βιομηχανίας και οχημάτων που συλλέγονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

2. Δεν επιτρέπεται διπλή χρέωση των παραγωγών 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, στην περίπτωση 
που τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
συλλέγονται από εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ.

3. Το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλω−
σης δεν επιδεικνύεται χωριστά στους τελικούς χρήστες 
κατά την πώληση νέων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών. 

4. Οι παραγωγοί και οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων, δύνανται 
να συνάπτουν συμφωνίες που προβλέπουν διαφορετικές 
χρηματοδοτικές διευθετήσεις από τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1.

5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών υποχρεώνονται να χρηματοδο−
τούν τις καθαρές δαπάνες που προκύπτουν από εκστρα−
τείες πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τη συλλογή, 
την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλα τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία της διάθεσής τους στην αγορά. 

Άρθρο 13
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 11) διε−
νεργείται έλεγχος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετά από αίτηση 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγ−
γέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό 
αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής 
διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης στο όνομα 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι 
στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκδίδει 
το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) για 
το συγκεκριμένο σύστημα. 

2. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλακτι−
κής διαχείρισης:

α)  αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτι−
κής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα 
με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα 
έγκριση του συστήματος (άρθρο 11). 

β)  καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος, ανερχόμενο σε 
5.000 ευρώ για τα ατομικά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης, 10.000 ευρώ για τα συλλογικά συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης και 3.000 ευρώ για τα συλ−
λογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εμβέλειας 
μικρότερης της πανελλαδικής. Τα ως άνω ποσά μπορούν 
να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

3. Αν ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται 
οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ει−
δικούς όρους για την έκδοση του Π.Ε.Δ. με προθεσμία συμ−
μόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.  2939/2001, όπως ισχύει.

Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο 

φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με 
τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τη 
δυνατότητα:

α)  στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής 
διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήματος 
αυτού και να υποχρεώνει το διαχειριστή να συμμετάσχει 
σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής δια−
χείρισης που αφορά τον κλάδο του. 

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτι−
κής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή 
σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για 
την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου 
– 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή 
όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το 
οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο 
δημοσιεύει ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

Άρθρο 14
Μικροί παραγωγοί

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 
του άρθρου 10, μικροί παραγωγοί οι οποίοι σε σχέση με το 
μέγεθος της αγοράς, διαθέτουν πολύ μικρές ποσότητες 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στην αγορά, υπό τον 
όρο ότι τούτο δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία 
των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που έχουν 
θεσπισθεί βάσει του άρθρου 9 της παρούσας και τις δι−
ατάξεις του ν. 2939/2001. 

2. Το σχέδιο της απόφαση εξαίρεσης και οι λόγοι για 
τους οποίους προτείνεται δημοσιοποιείται και κοινοποι−
είται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, 
μέσω της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18 της 
οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

3. Η έγκριση ή η απόρριψη του σχεδίου απόφασης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με την παρά−
γραφο 3 του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Καταχώρηση παραγωγών

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. τηρεί μητρώο παραγωγών, στο οποίο 
καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί, εντός προ−
θεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Το στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση αυτή 
στο μητρώο θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 
(παρ. 2) της οδηγίας 2006/66/ΕΚ. 

Άρθρο 16
Διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής

Απαγορεύεται η διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 
η αποτέφρωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω−
ρευτών βιομηχανίας και οχημάτων. Κατ’ εξαίρεση, τα κατά−
λοιπα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν 
υποστεί και την επεξεργασία και την ανακύκλωση σύμφωνα 
με το άρθρο 7 (παρ. Β) της παρούσας μπορούν να διατίθενται 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή να αποτεφρώνονται.

Άρθρο 17
Σήμανση

Η διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσω−
ρευτών, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι τηρού−
νται οι ακόλουθες απαιτήσεις σήμανσης: 


