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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη:  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’/6.8.2001), «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», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

2. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13.2.2012), «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 Αλλαγής», όπως ισχύει και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.). 

3. Τον ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021), «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα 
πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - 
πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις και ειδικότερα την παράγραφο 
9 του άρθρου 12. 

5. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ./7.12.2018) Απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019), 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 (ΦΕΚ 
331/ΥΟΔΔ/04.05.2020) Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

6. Τη με αρ. πρωτ. 3745/5-10-2020 ΑΔΑ: ΩΨΛΝ46Ψ8ΟΖ-ΡΚ8) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με θέμα 

« Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κατάρτιση Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, 

Έργων και Μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ» 

7. Τη με αριθμό πρωτ. 4676/27-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης με 
τίτλο: «Τροποποίηση της 172.3/24.09.2020 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ (αρ. πρωτ. 3745/5-10-
2020 ΑΔΑ: ΩΨΛΝ46Ψ8ΟΖ-ΡΚ8), « Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κατάρτιση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
      Συνεδρίαση 185η/04.10.2021 

 

ΘΕΜΑ 2: «Τροποποίηση της 172.3/24.09.2020 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ (αρ. πρωτ. 3745/5-10-2020 

ΑΔΑ: ΩΨΛΝ46Ψ8ΟΖ-ΡΚ8), «Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κατάρτιση Κανονισμού 

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ»  για τη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του Ν. 4819/2021 - ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021». 

ΑΔΑ: 6ΦΑ846Ψ8ΟΖ-ΤΔΜ
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Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ» για τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 - ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021.». 

 
Αποφασίζει ομόφωνα: 

Την τροποποίηση της  υπ’ αρ. πρωτ. 3745/5-10-2020 ΑΔΑ: ΩΨΛΝ46Ψ8ΟΖ-ΡΚ8) προβαίνοντας σε 

απαλοιφή της παραγράφου β του Άρθρου Α, που αφορά στην εξαίρεση των φορέων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ από 

την υποχρέωση για σύνταξη και υποβολή προς έγκριση κανονισμού προμηθειών σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΑΝ, ως ακολούθως:  

Ως εκ τούτου το άρθρο Α αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«A. ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να δοθούν οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις που 
οφείλουν να εφαρμόζουν οι φορείς ΣΣΕΔ κατά τη διεργασία των προμηθειών και της παροχής 
υπηρεσιών, έργων και μελετών, προκειμένου να διαμορφώσουν κατάλληλα τους Κανονισμούς 
Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών τους και να προβούν στην απαιτούμενη προσαρμογή 
των σχετικών εφαρμοζόμενων διαδικασιών και τηρούμενων αρχείων. 

Για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες οι οποίες δεν είναι κρίσιμες, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω 
(παρ. 5 ενότητας Β), οι φορείς ΣΣΕΔ δύνανται να παρεκκλίνουν από τις παρούσες υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης για τη συνολική σχετική διαδικασία ανάθεσης αυτών, των αρχών της 
δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.». 

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση με αρ. πρωτ. 3745/5-10-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΨΛΝ46Ψ8ΟΖ-ΡΚ8 για όλους τους φορείς ΣΣΕΔ. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΟΑΝ 

 

 

Γεώργιος Βρεττάκος 

ΑΔΑ: 6ΦΑ846Ψ8ΟΖ-ΤΔΜ
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