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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ  . Η.Π. 23615/651/Ε.103
Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρι−
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά 
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι−
σμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 

«Κύρωση 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 τρο−
ποποιήθηκε 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 του Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλ−
λακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊό−
ντων−Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχεί−
ρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα των άρθρων 
15, 16 (παρ. 2), 17, 20 και 24 αυτού, όπως τα άρθρα αυτά 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 3854/2010 
(Α΄ 94), και στη συνέχεια με τα άρθρα 6 και 46 του ν. 4042/
2012 (Α΄ 24).

3. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής» (Α΄ 24).

4. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειο−
δότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευ−
θύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών 

στο περιβάλλον−Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ ... 
κλπ» (Α΄ 190).

6. Την οδηγία 2012/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιου−
λίου 2012 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(EEL 197/38/2012).

7. Το άρθρο 30 της οδηγίας 2012/18/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 4ης Ιουλίου 2012 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EEL 197/1/2012).

8. Tο Π.Δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λει−
τουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχεί−
ρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 
και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
του Οργανισμού» (Α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και στη συνέχεια με το 
άρθρο 46 (παρ. 4, 5, 6 και 7) του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2013 «Για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Α΄ 147).

10. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 ΚΥΑ «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29ης 
Νοεμβρίου 2007, «σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση 
ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες 
στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για 
τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων» 
(EEL 316/6/2007).

12. Τις διατάξεις της αριθ. 13588/725/2006 απόφασης 
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν−
δύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ...» (Β΄ 383).

13. Τις διατάξεις της αριθ. 29407/3508/2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την υγειονο−
μική ταφή των αποβλήτων» (Β΄ 1572).

14. Την αριθ. 1958/2012 υπουργική απόφαση «Κατάταξη 
δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του ν.4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
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οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέτει 
ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία 
συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρό−
στιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001, όπως 
ισχύει.

3.1. Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο 
φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται με 
τους ανωτέρω τεθέντες ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.ΑΝ 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.ΑΝ κάθε 
τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συ−
στήματος 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.ΑΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του 
Ν. 2939/2001, όπως ισχύει..

Άρθρο 16
(άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Χρηματοδότηση των ΑΗΗΕ

A. Χρηματοδότηση για τα AHHE οικιακής προέλευσης
1. Υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση της συλλογής/διαλο−

γής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλο−
ντικώς ορθής διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, 
που παραδίδονται στα σημεία συλλογής σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 6, είναι οι παραγωγοί ΗΗΕ. 
Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μέσω των συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
13 και 14 της παρούσας απόφασης.

2. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά 
τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός, μέσω των συ−
στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, χρηματοδοτεί τις 
εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα 
απόβλητα των δικών του ΗΗΕ.

2.1. Κάθε παραγωγός προκειμένου να διαθέσει ένα προ−
ϊόν στην αγορά υποχρεούται:

α) να οργανώνει ή να συμμετέχει σε συστήματα εναλ−
λακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
ώστε να βεβαιώνεται η χρηματοδότηση των εργασιών 
εναλλακτικής διαχείρισης,

β) να επισημαίνει ευκρινώς τα προϊόντα του σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και

γ) να κατέχει τον αριθμό μητρώου παραγωγών, σύμ−
φωνα με το άρθρο 17, για τη νόμιμη άσκηση της δρα−
στηριότητάς του.

3. Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του κόστους της 
διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προέρχονται από προϊόντα 
που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 
2005 («ιστορικά απόβλητα») ανατίθεται σε ένα ή περισσό−
τερα συστήματα, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι 
οι υφιστάμενοι στην αγορά όταν ανακύπτει το σχετικό 
κόστος παραγωγοί, όπως ανάλογα με το μερίδιό τους 
στην αγορά ανά τύπο εξοπλισμού.

4. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ ανα−
πτύσσουν κατάλληλες διαδικασίες για την επιστροφή των 

χρηματικών εισφορών στους παραγωγούς, όταν ο ΗΗΕ 
μεταφέρεται για διάθεση στην αγορά εκτός της ελλη−
νικής επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή τα συστήματα 
οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον ΕΟΑΝ.

B. Χρηματοδότηση για τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες, 
μη οικιακής προέλευσης

1. Για ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 
Αυγούστου 2005, οι δαπάνες για τη συλλογή, την επε−
ξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή 
διάθεση των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης, χρηματοδο−
τούνται από τους παραγωγούς, μέσω των συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης.

1.1. Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από 
νέα ισοδύναμα προϊόντα ή από νέα προϊόντα που καλύ−
πτουν την ίδια λειτουργία, η χρηματοδότηση των δαπα−
νών επιβαρύνει τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων, 
κατά την παροχή τους. Είναι δυνατόν εναλλακτικά, με τη 
σύναψη σχετικών συμφωνιών, να καθίστανται οι άλλοι 
χρήστες, εν μέρει ή πλήρως, υπεύθυνοι για την ανωτέρω 
χρηματοδότηση.

Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηματοδότηση των 
δαπανών επιβαρύνει τους χρήστες.

2. Οι παραγωγοί και οι χρήστες, δύνανται, μετά από 
σχετική έγκριση του ΕΟΑΝ, να συνάπτουν συμφωνίες που 
να προβλέπουν άλλες μεθόδους χρηματοδότησης.

3. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων που δια−
τέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, αλλά 
η επιχείρηση του παραγωγού έπαυσε οριστικά να λει−
τουργεί πριν από την 14−2−2014, η χρηματοδότηση των 
δαπανών για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση 
και την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των αποβλήτων 
των φωτοβολταϊκών πλαισίων, επιβαρύνει τους χρήστες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
(άρθρο 16 της Οδηγίας)

Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων

1. Ο ΕΟΑΝ καταρτίζει και τηρεί εθνικό μητρώο παρα−
γωγών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανο−
μένων των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμο−
ποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το μητρώο έχει 
σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων 
της παρούσας απόφασης.

Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας 
εξ αποστάσεως επικοινωνία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο iv) καταχωρίζονται στο 
κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Η καταχώ−
ριση γίνεται μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, 
εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος μέλος 
προς το οποίο γίνεται η πώληση.

2. Για την κατάρτιση του εθνικού μητρώου παραγωγών 
απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρό−
σωπος σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, κα−
ταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να 
καταχωρίζει ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που περιγράφουν τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου 
παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε εξου−
σιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρ−
μόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρ−
τήματος Χ μέρος Α και αναλαμβάνει να τις επικαιροποιεί·
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γ) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρό−
σωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, 
παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Β·

δ) το εθνικό μητρώο παρέχει την πρόσβαση στα αντί−
στοιχα μητρώα άλλων κρατών μελών μέσω συνδέσμων 
στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να διευκολύνεται, η 
καταχώριση των παραγωγών ή, σε περίπτωση που εφαρ−
μόζεται το άρθρο 18, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώ−
πων τους.

3. Το υπόδειγμα για την καταχώριση και την υποβολή 
εκθέσεων και η συχνότητα υποβολής στο μητρώο κα−
θορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

4. Ο ΕΟΑΝ συγκεντρώνει κάθε χρόνο πληροφορίες, συ−
μπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων εκτιμήσεων, σχετικά 
με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται 
στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, προε−
τοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και 
ανακυκλώνονται, καθώς και σχετικά με τα χωριστά συλ−
λεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος. Τις πληρο−
φορίες αυτές τις κοινοποιεί και στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΚΑ

5. Το ΥΠΕΚΑ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε 
τρία χρόνια, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πα−
ρούσας απόφασης και με τις πληροφορίες που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 4. Η έκθεση συντάσσεται βάσει 
ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ. 
Η έκθεση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα 
σε εννέα μήνες από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς 
περιόδου.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 14 Φε−
βρουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 18
(άρθρο 17 της Οδηγίας)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

1. Κάθε παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρά−
γραφος 1 (εδάφιο στ περιπτώσεις i έως iii), εγκατεστη−
μένος σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί, κατ’ εξαίρεση του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 (εδάφιο στ περιπτώσεις i έως iii), 
να ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
ελληνική επικράτεια ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
παραγωγού, που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

2. Οι παραγωγοί όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγρα−
φος 1 (στοιχείο στ) σημείο iv), που είναι εγκατεστημένοι 
στην ελληνική επικράτεια και πωλούν ΗΗΕ σε άλλο κρά−
τος μέλος, ορίζουν στο εν λόγω κράτος μέλος, εξουσι−
οδοτημένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παραγωγού, στην 
επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.

3. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέ−
πει να γίνεται με γραπτή εντολή.

Άρθρο 19
(άρθρο 18 της Οδηγίας)

Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Ο ΕΟΑΝ μπορεί να ζητά τη συνδρομή, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο και άλλων αρμόδιων αρχών και φο−
ρέων όπως Υπηρεσιών Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμε−
λητηρίων και Υπηρεσιών Τοπικής και Περιφερειακής Αυ−
τοδιοίκησης, ιδίως για τη δημιουργία της κατάλληλης 

ροής πληροφοριών, τηρουμένου κατά περίπτωση του 
απορρήτου και ενδεχομένως για τη διάθεση προσωπικού 
για επιτόπιους ελέγχους, με στόχο να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση των παραγωγών με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης,.

2. Ο ΕΟΑΝ από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνεται η 
ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η διοικητική 
συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα με−
ταξύ του εθνικού μητρώου παραγωγών και των εθνικών 
μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμ−
βάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η συνεργασία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αμοιβαία πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομέ−
νων των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων επιθεωρήσεων 
και ελέγχων, στο πλαίσιο της τήρησης των διατάξεων 
της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που 
ισχύει στη χώρα και στο κράτος μέλος του οποίου η αρχή 
καλείται σε συνεργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
(άρθρο 23 της Οδηγίας)

Επιθεώρηση και παρακολούθηση

1. Ο ΕΟΑΝ διενεργεί τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις 
και ελέγχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. θ) του 
άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3854/2010, για την 
ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης και ιδίως για 
την τήρηση των όρων χορήγησης των εγκρίσεων των 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επί μέρους 
διατάξεις της α) για τους συλλέκτες/μεταφορείς, β) τους 
διανομείς, γ) τους παραγωγούς, δ) τα κέντρα διαλογής/
ταξινόμησης, ε) τις μονάδες προετοιμασίας για επανα−
χρησιμοποίηση και στ) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων ο ΕΟΑΝ μπο−
ρεί να ζητά την συνδρομή, όπου απαιτείται, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) όπως ισχύει καθώς και 
άλλων ενδεχομένως δημόσιων αρχών.

1.1. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις και έλεγχοι καλύπτουν 
εκτός των άλλων και τις πληροφορίες που παρέχονται 
στον ΕΟΑΝ από τους παραγωγούς σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 17.

2. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στο πλαίσιο τήρησης 
των όρων των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 36 
του ν. 4042/2012, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 
του ίδιου νόμου.

3. Οι επιθεωρήσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές 
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4042/2012. 
Οι εν λόγω επιθεωρήσεις αφορούν ιδίως:

α) τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμ−
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον κα−
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 καθώς και

β) τις διασυνοριακές μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ 
για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Στην πε−
ρίπτωση αυτή η ως άνω αρμόδια ελεγκτική αρχή παρα−
κολουθεί αναλόγως τις μεταφορές αυτές στο πλαίσιο 
τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων που περιγράφονται 
στο παράρτημα VI.


