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Υποχρεώσεις ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ - Μεταβατικές
διατάξεις
Υποχρεώσεις ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Νόμος 4496/2017

Άρθρο 8
Παρ.1. Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
Παρ.2. Η οργάνωση πραγματοποιείται από: α) τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή β)
τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων
συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, εφόσον προβλέπεται στα ΤΣΔΑ.
Παρ.3. Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού μπορούν αυτοτελώς να οργανώνουν την
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών.
Παρ.4. Σε περίπτωση αυτοτελούς οργάνωσης πρέπει να υποβάλουν
στον ΕΟΑΝ, ετήσια λεπτομερή έκθεση και έκθεση προγραμματισμού.

Παρ.5. Όταν η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
συσκευασιών οργανώνονται από τους φορείς ΣΣΕΔ, καταρτίζονται
εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ:
α) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και
β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 εφόσον αυτοί προβλέπονται
στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Με τη σύμβαση
καθορίζονται κυρίως αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής
διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των
αποβλήτων συσκευασιών τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα
μέρη, τους ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ τους και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ. ββ) Το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του
ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α’
Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Το
αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού
ανταλλάγματος.

Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στο οποίο
συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού λόγω
της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών.
Παρ.8. Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρ.3,
του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7, παρ.3
Η οργάνωση αποβλήτων συσκευασιών της χωριστής συλλογής των
επιμέρους υλικών συσκευασίας από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και
χαρτί είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα ΤΣΔΕ και το εγκεκριμένο
ΠΕΣΔΑ.

Άρθρο 9
Προβλέπεται η σύνδεση των τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ
Α’ Βαθμού στους ΦΟΔΣΑ με τους στόχους επίτευξης της
ανακύκλωσης.

Άρθρο 20Α Διοικητικές κυρώσεις
Παρ. 8. Για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από 1000 έως
100.000 ευρώ. Η μέθοδος επιμέτρησης και τα κριτήρια θα ορισθούν με
ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας.
Οι Δήμοι μπορούν να εκποιούν τα υλικά που προέρχονται από τη
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο
134 του Ν.4483/2017.

Υποχρεώσεις Φορέων – Μεταβατικές διατάξεις
Υποχρεώσεις φορέων

Προθεσμίες

Παρατηρήσεις

Λήξη ισχύος άδειων συλλογής
και μεταφοράς

8/11/2017

Συμμόρφωση μετόχων ή
μεριδιούχων με τις
παραγράφους 2, 3,4 και 5 του
άρθρου 4Α

8/3/2018

Προσαρμογή καταστατικών

8/5/2018

Πρόστιμο 1.000 € για
κάθε μέρα
καθυστέρησης

Υποβολή αναθεωρημένου
επιχειρησιακού σχεδίου και
σχεδίου μείωσης του ειδικού
αποθεματικού

8/5/2018

Απόφαση έγκρισης
εντός 6 μηνών από την
υποβολή πλήρους
φακέλου

Υποχρεώσεις Φορέων – Μεταβατικές διατάξεις
Υποχρεώσεις φορέων

Προθεσμίες / Παρατηρήσεις

Υποβολή Κανονισμού
Προμηθειών,
Υπηρεσιών, Έργων και
Μελετών

• Δύο μήνες από την ανάρτηση
κατευθυντήριων οδηγιών από τον
ΕΟΑΝ.
• Έγκριση από τον ΕΟΑΝ εντός δύο
μηνών από την υποβολή.
• Ο ΕΟΑΝ έχει ζητήσει να υποβληθούν οι
υφιστάμενοι Κανονισμοί.

Σύσταση και νόμιμη λειτουργία Φορέων ΣΣΕΔ
Φορέας ΣΣΕΔ


Έχει αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ



Απαγορεύεται η διανομή κερδών στους μετόχους / εταίρους



Λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός των προβλεπομένων, και όταν
ανακληθεί / δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ή
αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον ΕΟΑΝ



Απαγορεύεται να εκτελεί ο ίδιος εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να
διαθέτει σχετικές άδειες (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων)



Υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεου στη μετοχική /
εταιρική σύνθεση (εξαιρούνται τα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)

Νομικό πρόσωπο με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ


Έχει αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ



Απαγορεύεται η διανομή κερδών στους μετόχους / εταίρους



Απαγορεύεται να εκτελεί το ίδιο εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να
διαθέτει σχετικές άδειες



Υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεου στη μετοχική /
εταιρική σύνθεση (εξαιρούνται τα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)

Σύσταση και νόμιμη λειτουργία Φορέων ΣΣΕΔ
Μέτοχοι Φορέων ΣΣΕΔ / νομικών προσώπων με σκοπό την οργάνωση
φορέα ΣΣΕΔ


Είναι αποκλειστικά:
α) παραγωγοί / διαχειριστές ή νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό
σκοπό την οργάνωση φορέων ΣΣΕΔ (ποιος είναι παραγωγός;)
β) ΟΤΑ Α΄Βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς /
διαχειριστές της περίπτωσης α)



Ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μετόχου / μέλους διοίκησης /
στελέχους επιχείρησης που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
(εξαιρούνται τα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)



Δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
αναστολή εργασιών και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του σχετική
διαδικασία



Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αναφερόμενα
στο Ν.4496/2017 αδικήματα



Εάν συντρέξει ασυμβίβαστο ή κώλυμα στο πρόσωπο μετόχου/
εταίρου, εντός 4 μηνών θα πρέπει το πρόσωπο
να μεταβιβάσει τις μετοχές / μερίδιά του

Σύσταση και νόμιμη λειτουργία Φορέων ΣΣΕΔ
Μέλη ΔΣ, άλλων οργάνων διοίκησης, στελέχη που κατέχουν θέση
ευθύνης και προΐστανται τμημάτων, διευθύνσεων, γενικής διεύθυνσης
του φορέα ΣΣΕΔ


Ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μετόχου / μέλους διοίκησης /
στελέχους επιχείρησης που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
για το ίδιο το πρόσωπο και συζύγους και συγγενείς του εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και 2ου βαθμού (εξαιρούνται τα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)



Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αναφερόμενα
στο Ν.4496/2017 αδικήματα



Εάν συντρέξει κάποιο από τα προαναφερόμενα ασυμβίβαστα ή
κώλυμα, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του

Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Σχεδίου
Υφιστάμενου ΣΣΕΔ
A. Συνοπτική αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση από την
ημερομηνία τελευταίας έγκρισης και για μέγιστο διάστημα έξι (6)
ετών (Κανονισμός ανανέωσης εγκρίσεων ΣΕΔ - ΥΑ 116570/2009 (ΦΕΚ
769/Β/28-04-2009))

B. Αναλυτική αναφορά στα νέα δεδομένα για την επόμενη εξαετία

Τα στοιχεία και δεδομένα που θα περιέχονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια θα πρέπει
να είναι εύκολα επαληθεύσιμα.

Περιεχόμενο Επ. Σχεδίου Υφιστάμενου ΣΣΕΔ
A. Συνοπτική αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει:
 Τους συμμετέχοντες υπόχρεους διαχειριστές / παραγωγούς
 Το είδος και οι ετήσιες ποσότητες που διαχειρίστηκε το ΣΣΕΔ κατά την
προηγούμενη περίοδο

 Το απασχολούμενο προσωπικό
 Την υπάρχουσα τεχνική υποδομή
 Τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους
 Τις εφαρμοζόμενες μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης
 Την υφιστάμενη γεωγραφική ανάπτυξη
 Τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 Τα οικονομικά στοιχεία του ΣΣΕΔ

 Την κάλυψη των όρων έγκρισης (π.χ. στοχοθεσία)

Περιεχόμενο Επ. Σχεδίου Υφιστάμενου ΣΣΕΔ
A. Αναλυτική αναφορά στα νέα δεδομένα περιλαμβάνει:
 Σκοπός ΣΣΕΔ (+ παρ. 3 άρθρου 4Β)
 Εμβέλεια ΣΣΕΔ (+ παρ. 6 σημείο ε) άρθρου 4Β)
 Στόχοι ΣΣΕΔ (+ παρ. 5 σημείο γγ) άρθρου 4Β)
 Μέθοδοι Εναλλακτικής Διαχείρισης (+ παρ. 6 σημείο γ) άρθρου 4Β, παρ.5 σημείο εε) &
παρ.3 άρθρου 7)

 Τεχνικοοικονομική μελέτη ΣΣΕΔ / Εκτιμώμενος προϋπολογισμός (+ παρ. 5 άρθρου
4Β, παρ.5 σημείο ββ) άρθρου 7, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μείωσης του ειδικού
αποθεματικού)

 Πλαίσιο συμβάσεων συνεργασίας με παραγωγούς (+ παρ. 4, παρ. 6 σημεία α) και β)
άρθρου 4Β, παρ. 15 άρθρου 4Α, παρ. 5 σημείο β) άρθρου 7)

 Πλαίσιο συμβάσεων συνεργασίας με ΟΤΑ Α΄ βαθμού / φορείς κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας (+ παρ. 5 σημείο γ) άρθρου 7, άρθρο 8)
 Πλαίσιο συμβάσεων συνεργασίας με φορείς διαχείρισης αποβλήτων
 Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού (+ παρ. 6 σημείο
η) άρθρο 4Β, παρ. 1 άρθρου 4Γ)

 Δημιουργία κινήτρων οικολογικού σχεδιασμού (παρ. 6 σημείο δ) άρθρο 4Β)
 Μηχανισμός αυτοελέγχου (παρ. 6 σημείο ζ) άρθρο 4Β)
 Συγκρότηση και λειτουργία εποπτικού οργάνου (παρ. 3 άρθρο 4Γ)

Προετοιμασία ΕΟΑΝ μέχρι σήμερα


Προετοιμασία κατευθυντήριων οδηγιών για εξέταση Καταστατικών
Φορέων ΣΕΔ



Προετοιμασία κατευθυντήριων οδηγιών για την εξέταση των
Επιχειρησιακών Σχεδίων ΣΕΔ



Προετοιμασία κατευθυντήριων οδηγιών για την σύνταξη Κανονισμού
Προμηθειών ΣΕΔ



Προετοιμασία Απόφασης για «Μεθοδολογία επιβολής Προστίμων» για
παραβάτες



Επίλυση θεμάτων εφαρμογής Νόμου (π.χ. ΕΜΠΑ)

Νέο Οργανόγραμμα ΕΟΑΝ

Σημερινή στελέχωση: 6

Σχεδιασμός

Πρώτες ύλες

Παραγωγή
Ανακατασκευή

Ανακύκλωση

ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαναχρησιμοποίηση

Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018

Κατανάλωση
Χρήση
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Ο Ν. 4496/2017
Αποσκοπεί στην:
 Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και
άλλων προϊόντων
 Μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων
συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση
κατά προτεραιότητα:
 της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησή τους
 της ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους,
ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών
πρώτων υλών.
Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018
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Προβλέψεις του Ν. 4496/2017
και Κυκλική Οικονομία
 Προωθεί την χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών
συσκευασίας
 Γυαλί
 Πλαστικό
 Μέταλλο
 Χαρτί
 Απαίτηση χωριστής συλλογής από τους φορείς
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού και τις
δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ.

 βελτίωση της ποιότητας των δευτερογενών υλικών
Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018
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Προβλέψεις του Ν. 4496/2017
και Κυκλική Οικονομία
 Αύξηση των εσόδων και των υποδομών των Δήμων, οι
οποίοι πρέπει να φέρουν και την ευθύνη της εναλλακτικής
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

 αύξηση της ανακύκλωσης
 Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων

 φορείς τοπικής εμβέλειας που συμβάλλουν δραστικά στην
ΔσΠ και στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών
Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018
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Συλλογή, Διαλογή, Επαναχρησιμοποίηση
και Κυκλική Οικονομία
Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών:
 Πράσινα Σημεία, Κινητά Πράσινα Σημεία, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης,
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)
Διαλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ):
 Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ)
 O E.O.ΑΝ. συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE REWEEE που
αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ και στη λειτουργία
δύο ΚΔΤ στις Περιφέρειες Αττικής και Κ. Μακεδονίας.
Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018

20

Ποιοτική Ανακύκλωση
και Κυκλική Οικονομία
 Πιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ με το
ευρωπαϊκό πρότυπο WEELABEX για την ορθή
διαχείριση των αποβλήτων τους:
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩςΗ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ, ΕΚΑΝ, ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΒΙΑΝΑΤΤ
 σταδιακά λοιπές μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ

Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018
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Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων
και Κυκλική Οικονομία
Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων,
προωθείται:
• Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων:





Ανάπτυξη χωριστών δικτύων συλλογής
Επιτόπια / οικιακή κομποστοποίηση
Εκτροπή αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων
Χωριστή συλλογή και ανάκτηση βιοαποβλήτων σε
μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων

• Η ενθάρρυνση μεγιστοποίησης του στόχου συλλογής του Ν.
4042/12 για το έτος 2020, στο 40% των παραγομένων
βιοαποβλήτων.
Παρουσίαση ΔΣ ΕΟΑΝ 27/2/2018
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112 51 Athens, Greece
e-mail: info@eoan.gr
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