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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥ−
ΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 13704 /ΥΠΕ/5/00449/Ε/ν.3299/2004/ 
2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επέν−
δυσης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ» με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση 
δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, στη θέση Κακάτση 
Δ.Δ. Μυρτοφύτου του Δήμου Ελευθέρων του Νομού 
Καβάλας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (1.201.500 €) με επιχορήγηση ποσού τετρακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (480.600 €), δηλαδή 
ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου κόστους της 
επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση μό−
νιμης απασχόλησης (0,2 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 9.10.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ



9716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στη χώρα θα πρέπει να υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευ−
ση από την Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματεί−
ας Εμπορίου, από όπου και χορηγείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης εκτός και αν έχει ήδη υποστεί αρχική 
επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από 
άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον, κάθε ζυγός 
πρέπει να συνοδεύεται με Δήλωση Συμμόρφωσης για 
την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του οίκου κατασκευής.

Η έγκριση ισχύει μέχρι την 31.8.2018.
2.− Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών TERAOKA σειρά 

PS−130
Κατηγορία ακρίβειας:   III
Μεγίστη δυναμικότητα Max:  Max ≤ 35 kg
Υποδιαίρεση e,:   ≥ 0,5 g
Μέγιστος Αριθμός υποδιαιρέσεων n: ≤ 4000 (για κάθε 

επιμέρους περιοχή ζύγισης) 4 επιμέρους περιοχές ζύ−
γισης το πολύ.

Θερμοκρασία λειτουργίας: από 0 °C έως 40 °C
3.− Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών 

αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που 
να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:

α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή, β) Ο τύ−
πος του ζυγού, γ) Κατηγορία ακριβείας δ) Η μεγίστη 
δυναμικότητα, ε) Η υποδιαίρεση, στ) Η ελαχίστη δυνα−
μικότητα ζ) Το μέγιστο απόβαρο η) Ο αριθμός σειράς, 
θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ που χορήγησε ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που χορήγησε το NMi Certin 
B.V. Ολλανδίας (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0122), 
ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2−131 
/2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4.− Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, 
γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των 
σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.− Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση 
μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις του άρθρου 10 της υπουργική απόφαση Φ2−376/1993 
«Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία», σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ.

6.− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. Φ3−2587/1978,ΦΕΚ 
70/τ.Β΄/26.1.1979 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε με την υπουργική απόφαση Β1−15073/1986) και ισχύει 
από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής

 Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 116570 (4)
Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσε−

ων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων − Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτι−
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις και ειδικότερα των 
άρθρων 7.Γ και 24 αυτού» (ΦΕΚ 179 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6.Γ του π.δ.82/2004 «Αντι−
κατάσταση της 98012/2001/1996 κοινή υπουργική από−
φαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» (ΦΕΚ 64 Α΄)

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
π.δ.109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική δια−
χείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους (ΦΕΚ 
75 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7.Γ του π.δ. 115/2004 
«Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες 
ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής 
απόφασης κ.λπ.» (Β΄ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» (ΦΕΚ 80 Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ.116/2004 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δι−
αχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και 
των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 
«για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του 
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7.Δ του π.δ. 117/2004 «Μέ−
τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρι−
ση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδη−
γιών 2002/1995 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/1996 «σχετικά με 
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο−
πλισμού ΄΄του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003΄΄» 
(ΦΕΚ 82 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 1.α και 1.β) του 
π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία 
του Εθνικού Οργανισμού εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και 
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών 
του Οργανισμού» (ΦΕΚ 154 Α΄).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

9) Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

10) Το κείμενο του κανονισμού για τη διαδικασία ανα−
νέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλο−
γικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων που καταρτίστηκε από το Γραφείο Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
και ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης κατά την υπ’ αριθμ. 78 συνεδρίαση 
της στις 2.12.2008, που είναι το ακόλουθο:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9717

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται για την ανανέωση της έγκρισης κάθε υφιστάμενου 
συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής δια−
χείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 19 του ν. 2939/2001 
και στα κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2939/2001 Προεδρικά 
Διατάγματα σύμφωνα με το άρθρο 17.

2. Η ανανέωση έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής 
ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 7 (παρ. Γ) του 
ν.2939/2001, 6 (παρ. Γ) του π.δ. 82/2004, 5 (παρ. 5) του 
π.δ. 109/2004, 7 (παρ. Γ) του π.δ. 115/2004, 5 (παρ. 5) 
του π.δ. 116/2004 και 7 (παρ. Δ) του π.δ. 117/2004, ή κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 (παρ. 4) του ν. 2939/01 και των 
αντίστοιχων άρθρων των προεδρικών διαταγμάτων που 
εκδίδονται από την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 
του άρθρου 17 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 2

Υποβολή στοιχείων

1. Το ενδιαφερόμενο εγκεκριμένο σύστημα αποβάλλει 
στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρι−
σης του (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) αίτηση για ανανέωση έγκρισης, 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη ισχύος της έγκρι−
σης του, συνοδευόμενη από φάκελο που θα περιέχει 
αναθεωρημένη μελέτη.

2. Στην περίπτωση που η αναθεώρηση της μελέτης 
γίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 9 (παρ. 4) 
του ν. 2939/2001 ή των αντίστοιχων άρθρων των προεδρι−
κών διαταγμάτων που εκδίδονται από την εξουσιοδοτική 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ιδίου νόμου, η 
αίτηση του συστήματος για την ανανέωση της έγκρισης 
υποβάλλεται εντός της προθεσμίας συμμόρφωσης.

3. Στην αναθεωρημένη μελέτη θα γίνεται α) συνοπτι−
κή αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, τουλάχιστον 
ως προς τους συμμετέχοντες υπόχρεους διαχειριστές/ 
παραγωγούς, το είδος και τις ετήσιες ποσότητες που 
διαχειρίστηκε το σύστημα κατά την προηγούμενη περί−
οδο, το απασχολούμενο προσωπικό, την υπάρχουσα τε−
χνική υποδομή, τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους, τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, την 
υφιστάμενη γεωγραφική ανάπτυξη, τις δράσεις ενημέ−
ρωσης και ευαισθητοποίησης και τα οικονομικά στοιχεία 
του συστήματος β) αναλυτική αναφορά στα νέα δεδο−
μένα που αφορούν στη λειτουργία και την περαιτέρω 
ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις που έγιναν από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σύμφωνα με τις 
γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συ−

στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γ) στον προσδιο−
ρισμό των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και των 
αντίστοιχων προθεσμιών και μεθόδων για την επίτευξη 
τους δ) στην υποχρέωση δημοσιοποίησης μέσω του τύ−
που ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό 
στο κοινό, της δράσης του συστήματος και των στόχων 
που επιδιώκει ε) στην υποχρέωση ενημέρωσης των συμ−
μετεχόντων παραγωγών για τα τεχνικά και οικονομικά 
αποτελέσματα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 
ζ) στην υποχρέωση γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 
σε τακτά διαστήματα των αποτελεσμάτων που έχουν 
επιτευχθεί θ) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφο−
ράς που καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμ−
μετέχοντες διαχειριστές και στον τρόπο ενδεχόμενης 
αναπροσαρμογής της.

4. Στην περίπτωση που έχουν τεθεί ειδικοί όροι στο 
σύστημα, ο αναθεωρημένος φάκελος πρέπει επιπλέον 
να πληροί τους ειδικούς όρους που έχουν τεθεί.

΄Αρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης ανανέωσης έγκρισης

1) Η ανανέωση της έγκρισης κάθε συστήματος χορη−
γείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 99/2008 και 
170/2008, από το Δ.Σ του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π μετά από εισή−
γηση του αρμοδίου τμήματος της Δ/νσης Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, ως προς:

α) Την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης και 
των προβλεπομένων στον εγκεκριμένο φάκελο του συ−
στήματος για την προηγούμενη περίοδο, καθώς και των 
σχετικών διατάξεων και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το ν. 2939/2001, τα συναφή προεδρικά διατάγματα 
και τη λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία, ή/και τους ει−
δικούς όρους, εφόσον έχουν επιβληθεί.

β) Την πληρότητα του αναθεωρημένου φακέλου ανα−
φορικά με τους όρους, προϋποθέσεις και προγράμματα 
της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλ−
λων προϊόντων, κατά περίπτωση.

2) Το σύστημα καταβάλλει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. αντα−
ποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
την υπ’αριθμ. οικ. 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. η 
ανανέωση της έγκρισης κάθε συστήματος ατομικής ή 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2939/2001. Μέχρι την 
έκδοση της Απόφασης Ανανέωσης της έγκρισης εξακο−
λουθεί να ισχύει η Απόφαση έγκρισης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευση του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ




