ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡOΣΧΩΡΗΣΕΩΣ
Στο «Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»

Στις Αχαρνές σήμερα την ……………../……………../…………….. μεταξύ:
1) Του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Η.Η.Ε. με την
επωνυμία:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο αυτού «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Τατοΐου 349, με ΑΦΜ 998869212, αριθ. ΓΕΜΗ 6656501000, Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.fotokiklosi.gr και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον
……………………………………………………………………………… του …………………………………………….. και
το οποίο
θα καλείται στο εξής «Φορέας ΣΣΕΔ» και
2) Της επιχείρησης με την επωνυμία (πλήρης επωνυμία και νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατομική
κλπ):
«.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................»
και τον διακριτικό τίτλο..................................................................................... η οποία εδρεύει
στον Δήμο .............................. οδός .............................................. αρ. ......... Τ.Κ. .............,
ΑΦΜ................................................. ΔΟΥ ............................... και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον ............................................................................................ του ...................................
κάτοικο ..................................... με ΑΦΜ .....................................,
η οποία θα καλείται στο εξής «παραγωγός»
ρητά συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο φορέας ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ αποτελεί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Πανελλαδικό
Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Συστήθηκε νόμιμα και έλαβε έγκριση λειτουργίας για την εναλλακτική διαχείριση Α.Η.Η.Ε. με την
υπ. αριθμ. οικ. 11674/2009 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 317 Β/20/2/2009), σε συνδυασμό
με την απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 623 (27/3/12) και με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 314/ 13-62012 του Ε.Ο.ΑΝ. και είναι εθνικής εμβέλειας. Με την υπ. αριθμ. 171/ 16-07-2020 (ΑΔΑ
Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6 /22-07-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. εγκρίθηκε το
επιχειρησιακό σχέδιο και η άδεια λειτουργίας και διαχείρισης του φορέα ΣΕΔ για όλα τα είδη
αποβλήτων Η.Η.Ε. όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ & ΙV της ΚΥΑ 23615/651/2014
περιλαμβανομένων και των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων.
Η/Ο δεύτερη/ος συμβαλλόμενη/ος εταιρεία/φυσικό πρόσωπο, διαθέτει στην αγορά προϊόντα
Η.Η.Ε. και είναι «υπόχρεος παραγωγός» κατά τις διατάξεις του Ν. 2939/01, Ν. 4042/12, ΚΥΑ
23615/651/Ε.103/2014, Ν. 4496/17 όπως ισχύουν.
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι κάτωθι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη παρούσα σύμβαση είναι αυτοί που ορίζονται και
διαλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 23615/651/2014 και του Ν. 4496/17. Ενδεικτικά:
«Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» ή «Η.Η.Ε.» θεωρείται ο εξοπλισμός, η ορθή
λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός
για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει
σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι
1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια Η.Η.Ε. συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του
στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη
διάθεσή του στην αγορά.
«Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» ή «Α.Η.Η.Ε.» ορίζονται ως ο
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11
παρ. 1 του Ν. 4042/12,
συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των
συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο
απόρριψής του.
«Παραγωγός» θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαθέτει στην αγορά σε
επαγγελματική βάση προϊόντα ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ,ανεξάρτητα με το ποιά
τεχνική πωλήσεως χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας ή άλλου
τρόπου διαθέσεως στην αγορά, ο οποίος:
1) είναι εγκατεστημένος στη χώρα και κατασκευάζει ο ίδιος με την επωνυμία ή το σήμα του ή
αναθέτει το σχεδιασμό ή την κατασκευή Η.Η.Ε. και διαθέτει αυτόν στην αγορά με την επωνυμία ή το
σήμα του εντός της Ελληνικής επικράτειας,
2) είναι εγκατεστημένος στη χώρα και μεταπωλεί εντός της Ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή
το σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται
"παραγωγός" εφόσον στον εξοπλισμό αναγράφεται η μάρκα του «παραγωγού» σύμφωνα με την
προηγούμενη περίπτωση (α),
3) είναι εγκατεστημένος στη χώρα και διαθέτει στην αγορά Η.Η.Ε. από τρίτη χώρα ή από άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή,
4) πωλεί Η.Η.Ε. στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε
άλλους χρήστες και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
«Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)» ορίζεται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική
βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων άλλων προϊόντων (Η.Η.Ε.) , με σκοπό την κατά
προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και εφόσον εξαντληθούν οι
δυνατότητες αυτών των δράσεων, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων αυτών. Τα ΣΕΔ
εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζεται στο άρθ. 2 του Ν.
4496/17, και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το κεφ. Γ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.105/14.
«Φορέας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)» ορίζεται το νομικό πρόσωπο
που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και
λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).
«Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»
θεωρούνται οι εργασίες συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
επεξεργασίας και ανάκτησης των Α.Η.Η.Ε., ώστε να εξυπηρετείται ένας χρήσιμος σκοπός.
«Χρηματοδοτική συμφωνία» οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμός δανειοδότησης,
εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν
λόγω συμφωνίας ή διακανονισμού ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού
προβλέπουν ή επιτρέπουν την μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού.
«Κυκλοφορία στην αγορά» νοείται κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση
στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.
«Διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί-διατίθεται
στην αγορά σε επαγγελματική βάση.
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«Σημείο συλλογής» ορίζεται κάθε κατάλληλος επιλεγμένος χώρος σύμφωνα με την παρ.2 του
αρθ.6 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.105/14 στον οποίο γίνεται η απόρριψη Α.Η.Η.Ε από τον τελικό
χρήστη ώστε να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή τους.
«Αρμόδια Αρχή» για την εφαρμογή του νόμου είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ) σύμφωνα του Ν. 4496/17 καθώς και η αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΝ.
3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Σύμφωνα με Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την συμμόρφωση προς αυτές εκδόθηκε
ο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α΄/6/8/2001) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 και ισχύει, περί
εναλλακτικής διαχείρισης «Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» , και περί «Ίδρυσης Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» , με
σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων των «συσκευασιών» και
«άλλων προϊόντων» και την πρόβλεψη κυρώσεων για τη μη εφαρμογή των, προς αποτροπή της
ανεξέλεγκτης απόρριψης, καθιέρωση της πρόληψης, οργάνωση της αξιοποίησης και διάθεσης, και
ενημέρωση για την προστασία των φυσικών πόρων και της ανθρώπινης ζωής.
- Στα «άλλα προϊόντα» που ορίζει ο νόμος , περιλαμβάνονται
και τα είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), τα οποία εν προκειμένω,
συνιστούν αντικείμενο
της
διαχειριστικής δραστηριότητας του φορέα ΣΣΕΔ με τίτλο ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.
- Με το Ν.4042/12, περί «Ποινικής προστασίας του Περιβάλλοντος……», ορίζονται οι ποινικές,
διοικητικές, αστικές κυρώσεις
των φυσικών και νομικών προσώπων που παραβαίνουν την
περιβαλλοντική Νομοθεσία & τις άλλες σχετικές διατάξεις μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του
Ν.2939/01 (άρθ. 6, Ν.4042/12)
Με τον ίδιο νόμο ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετονομάσθηκε σε
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και θεσπίσθηκε η αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού (άρθ.25, παρ.1, Ν.4042/12).
- Με την υπ’ αριθ. 112145 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/1916/2004) ορίζεται η ξεχωριστή αναγραφή
της Χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης κατά τα στάδια της πώλησης των προϊόντων
Η.Η.Ε η οποία χρηματική εισφορά βαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- Με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 και σε εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ
συμπληρώνεται, διευρύνεται και επαναδιατυπώνεται η νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων
Η.Η.Ε.
- Με την ΥΑ ΑΡ.ΟΙΚ 181504 (ΦΕΚ/2454/09-08-2016) όπως ισχύει, περί καταρτίσεως, χορηγήσεως
κλπ του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) ορίζονται η υποχρέωση, οι όροι, οι προϋποθέσεις
για την κατάρτιση και εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη
ορθής εφαρμογής του.
- Με το Ν.4496/17 τροποποιείται ο Ν.2939/01 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και
άλλων προϊόντων και για την προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ.
- Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/699 της 18ης-04-2017 θεσπίζεται κοινή μεθοδολογία
για τον υπολογισμό του βάρους του Η.Η.Ε που διατίθεται στην αγορά και για τον υπολογισμό της
ποσότητας αποβλήτων Η.Η.Ε. που παράγονται κατά βάρος σε κάθε κράτος μέλος.
Επιπλέον, έχουν εκδοθεί σχετικές κανονιστικές πράξεις και ΚΥΑ για την ειδικότερη εφαρμογή των
άνω διατάξεων.
Τα ανωτέρω οριζόμενα από το νόμο προϊόντα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Η.Ε.),
αφού διατεθούν και χρησιμοποιηθούν από το κοινό ή άλλους χρήστες, στη συνέχεια, όσα
κατέστησαν άχρηστα - απορριπτέα, πρέπει να επιστραφούν , συλλεχθούν και απορριφθούν ως
απόβλητα, με οργανωμένο και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο τρόπο προωθούμενα στην
ανακύκλωση με ευθύνη και χρηματοδότηση των "παραγωγών" μέσω
των
Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, ώστε να μην απορριφθούν ανεξέλεγκτα και καταλήξουν στο
περιβάλλον. Τα "Συστήματα" σύμφωνα με το νόμο ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς υπόχρεοι για την
οργάνωση και πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων προϊόντων, εν προκειμένω
των Α.Η.Η.Ε.
Το παραπάνω νομικό πλαίσιο, ορίζει τα μέτρα ,τους κανόνες και τους όρους διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς και την οργάνωση των Συστημάτων Εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων, και , όπως ορίζεται στο άρθρο 1. του Ν. 4496/2017 και στο άρθρο 1. της
ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014), αποσκοπεί:
1) Στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
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2) Στην κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
3) Στον καθορισμό στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
4) Στην ανακύκλωση αποβλήτων από την οποία προκύπτουν περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη.
5) Στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση μεθόδων διαχείρισης τους,
ώστε τα αξιοποιήσιμα υλικά των αποβλήτων να διοχετεύονται στην οικονομία, συμβάλλοντας στην
κυκλική οικονομία.
6) Στην ανάκτηση άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή, μετά τα ανωτέρω.
7) Στον περιορισμό των επιπτώσεων της χρήσης των πόρων, και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων όλων των φορέων εμπλεκομένων στον κύκλο ζωής των αποβλήτων.
8) Στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στην αειφόρο ανάπτυξη.
9) Στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων και μέτρων του ΕΣΔΑ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 άρθρο 13,παρ.1,2,3, καθώς και το άρθρο 4Β, παρ.1 ,
του Ν. 4496/2017,όπως προστέθηκε στο άρθρ.4 του Ν.2939/01, οι παραγωγοί Η.Η.Ε., ή τρίτοι που
λειτουργούν κατ’ εξουσιοδότηση τους, υποχρεούνται να σχεδιάζουν ή οργανώνουν ατομικά ή
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. που αφορούν την δραστηριότητα τους. Η
συμμετοχή του υπόχρεου παραγωγού σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πραγματοποιείται με την
υπογραφή σχετικής σύμβασης με το φορέα ΣΣΕΔ και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής
χρηματικής εισφοράς εκ μέρους του υπόχρεου παραγωγού προς τον φορέα ΣΣΕΔ που συμμετέχει,
σύμφωνα με το άρθρ.4Β, παρ. 4α, του Ν. 4496/17 σε συνδυασμό με το άρθρ. 16 της ΚΥΑ
23615/651/Ε.103/2014. Η χρηματική εισφορά περιλαμβάνει και το ποσοστό επί της χρηματικής
εισφοράς, που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρ.5, παρ.3, «7» του Ν.3854/10 σε
συνδυασμό με το άρθρ.24Ε , παρ.1(β), του Ν.4496/17.
4. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Οι συμβαλλόμενοι υπόχρεοι παραγωγοί Η.Η.Ε, οι οποίοι συμμετέχουν στο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Η.Η.Ε.,
εγγράφονται υποχρεωτικά στο Ε.Μ.ΠΑ. (Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών) που καταρτίζεται και λειτουργεί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Το
Μητρώο Παραγωγών τηρείται και ελέγχεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και με τους όρους και προϋποθέσεις που
ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της ΥΑ 181504/09-08-2016 (ΦΕΚ Β΄2454/2016) όπως ισχύουν ή
όπως τροποποιηθούν.
Η αίτηση για την χορήγηση Αριθμού Μητρώου Παραγωγού συμπληρωμένη με τα αναλυτικά
αιτούμενα πλήρη στοιχεία δραστηριότητος, εκπροσώπησης, είδους προϊόντων, έκθεσης διατεθέντων
ετήσιων ποσοτήτων των προϊόντων του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των
στοιχείων του, όπως αυτά προβλέπονται, υποβάλλεται από τον υπόχρεο Παραγωγό ηλεκτρονικά
μέσω του site του E.O.AN. www.empa.eoan.gr. Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής, χορηγείται
ηλεκτρονικά στον παραγωγό ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγού, μοναδικός για κάθε παραγωγό, καθώς
και το Πιστοποιητικό εγγραφής. Το Πιστοποιητικό εγγραφής έχει ισχύ για 3 μήνες και ανανεώνεται
αυτόματα μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει λυθεί η σύμβαση του
παραγωγού με το φορέα ΣΣΕΔ.
Ο παραγωγός υποχρεούται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους να υποβάλλει στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών, νέα έκθεση με επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του. Κάθε αίτηση χορήγησης ή
ανανέωσης ισχύος του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού στο ΕΜΠΑ, προϋποθέτει την ενεργή σύμβαση
του Παραγωγού με το φορέα ΣΣΕΔ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων χρηματικών εισφορών
ανακύκλωσης .
Η εγγραφή του παραγωγού στο Μητρώο Παραγωγών και η ετήσια ανανέωση αποδεικνύονται με
σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ. . Το Πιστοποιητικό εγγραφής είναι
προαπαιτούμενο για τη διάθεση κάθε προϊόντος του παραγωγού στην ελληνική αγορά, για τη νόμιμη
άσκηση της δραστηριότητος του και για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς, σύμφωνα με το άρθρ.5,
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παρ. 9. Ν. 3854/10 και την ΥΑ αριθμ. οικ. 181504/09-08-2016. Ο αριθμός Μητρώου Παραγωγού
πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στα παραστατικά και τις συναλλαγές του Υπόχρεου Παραγωγού
(άρθρ.4Β, παρ.14, Ν.4496/2017).
Εάν ο παραγωγός δεν τηρήσει την υποχρέωση εγγραφής στο ΕΜΠΑ όπως ορίζεται, ο Ε.Ο.ΑΝ.
προβαίνει στις απαραίτητες κατά την κρίση του ενέργειες προς συμμόρφωση του παραγωγού, ή και
στην επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται.
Κατά τα ανωτέρω με βάση την κείμενη νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτική η
εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. για τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας.

εφαρμογή

της

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο φορέας ΣΣΕΔ οργανώνει και λειτουργεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με
τους όρους του Ν.2939/01 όπως ισχύει, της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 και της υπ’ αρ. 171/16-072020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. (ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6 / 22-07-2020).
Πραγματοποιεί την οργάνωση και εποπτεία της εναλλακτικής διαχείρισης
Αποβλήτων Ειδών
Ηλεκτρικού - Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) όπως αναλυτικά ορίζονται οι κατηγορίες
αποβλήτων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. Η εμβέλεια της δραστηριότητάς του είναι
Πανελλαδική, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος
όπως ορίζεται στο άρθ. 2 του Ν. 4496/17.
Σε υλοποίηση του σκοπού του:
- διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημά του όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων
παραγωγών, με τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια στο εμπόριο, οι στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό και η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων
- προβαίνει σε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των παραγωγών, χρηστών, καταναλωτών, φορέων,
παραγόντων του κύκλου ζωής των προϊόντων που διαχειρίζεται, για την υποχρέωση χωριστής
συλλογής των παραπάνω αποβλήτων και συνέχεια προώθησής των στην ανακύκλωση
- ενημερώνει τους υπόχρεους για τον τρόπο απόρριψης και συλλογής των αποβλήτων αυτών σε
κατάλληλα σημεία
- ενημερώνει τους παραγωγούς , εισαγωγείς , διακινητές για τις εκ του νόμου υποχρεώσεις των
- μεριμνά για τον εντοπισμό και οργανώνει τη συλλογή ,μεταφορά, ταξινόμηση, διαλογή,
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων Η.Η.Ε
- προωθεί στην επεξεργασία, ανακύκλωση και επιδιώκει την αξιοποίηση-ανάκτηση των
συλλεγομένων αποβλήτων αυτών όπως ειδικότερα από το νόμο αυτή ορίζεται σύμφωνα με την
ιεράρχηση εργασιών που προβλέπει ο νόμος και το ΕΣΔΑ
- συνεργάζεται με συλλέκτες, μεταφορείς, ανακυκλωτές, διαχειριστές Α.Η.Η.Ε. , εγκεκριμένους για
το σκοπό αυτό
- συνεργάζεται με Δήμους, ΟΤΑ, δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, κοινωνικές ή
συνεταιριστικές εταιρείες ή οργανώσεις
- ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων
παραγωγών και συνεργαζομένων φορέων
- προβαίνει σε προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις προς την εποπτεύουσα Αρχή (Ε.Ο.ΑΝ.)
για τη διαχείριση και δράση κάθε έτους και επί μέρους περιόδων
- αποδίδει αναλυτικά αποτελέσματα για τους στόχους συλλογής, προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αποβλήτων που διαχειρίζεται, τις ποσότητες αποβλήτων
που συλλέγονται, επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται και των υλικών που ανακτώνται,
συνολικά και κατά περιφέρεια
- οργανώνει ή συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης- αφύπνισης των
κοινωνικών ομάδων και άλλων χρηστών Η.Η.Ε, καθώς και δράσεις ανάδειξης της ‘ατομικής ευθύνης’
για το Περιβάλλον
- συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά forum για την ανακύκλωση των Στερεών Αποβλήτων
6. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ»
Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι, ο «Παραγωγός» , συμβάλλεται, προσχωρεί και
συμμετέχει στο Φορέα ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. η οποία αποτελεί Εγκεκριμένο φορέα Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Η.Η.Ε.
Ο συμβαλλόμενος Παραγωγός δηλώνει, αναλαμβάνει και ρητά συμφωνεί:
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1) να υποβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ με τον τρόπο που προβλέπεται εκάστοτε, δήλωση ποσοτήτων
Η.Η.Ε που διέθεσε στην αγορά κατά τα τρία (3) προηγούμενα της εγγραφής του έτη ασκούμενης
δραστηριότητος του, εφ’ όσον ήταν υπόχρεος και δεν ήταν εγγεγραμμένος σε άλλο ΣΕΔ Α.Η.Η.Ε,
με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσης.
2) να καταβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ τη “χρηματική εισφορά” που αντιστοιχεί στα προϊόντα που
διέθεσε στην αγορά σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση
3) να υποβάλλει αίτηση, δηλώσεις, και τη σχετική έκθεση στοιχείων δραστηριότητας του και
προϊόντων του προς τον Ε.Ο.ΑΝ. για την χορήγηση του αριθμού Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) τόσο
για την πρώτη χορήγηση όσο και για την
κάθε ετήσια ανανέωση του Αριθμού Μητρώου
Παραγωγού από τον Ε.Ο.ΑΝ. καθώς και για την εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ο.ΑΝ όπως
προβλέπεται,
4) να δηλώνει στο Φορέα ΣΣΕΔ τακτικά κατά μήνα την ποσότητα (τεμάχια και βάρος) των
προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, διακεκριμένα κατά είδος προϊόντος,
5) να καταβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ τη χρηματική εισφορά ανακύκλωσης η οποία αναλογεί σε όλα
τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο χρηματικών εισφορών
ανά είδος που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
για όλα τα αναφερόμενα είδη, με το αναλογούν σε αυτά ΦΠΑ,
6) να αποδίδει στο φορέα ΣΣΕΔ την αναφερόμενη παραπάνω οφειλόμενη χρηματική εισφορά
(τακτική ή αναδρομική) με την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου από το φορέα όπως ορίζεται
παρακάτω,
7) να υποβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ τα πλήρη στοιχεία Παραγωγού (επιχείρησης) και του τυχόν
νομίμου εκπροσώπου αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ,
8) να υποβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού ή φυσικού προσώπου
ανάλογα με την μορφή που λειτουργεί η επιχείρηση του (καταστατικό με τυχόν τροποποιήσεις
αυτού, ΦΕΚ σύστασης, ΦΕΚ τελευταίου σε ισχύ ΔΣ, πιστοποιητικό (ή υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη) περί μη πτώχευσης και περί μη καταθέσεως αιτήσεως για
πτώχευση ή αιτήσεως υπαγωγής στο άρθ. 99 ΠτΚ, και να επικαιροποιεί τα ανωτέρω κατ’ έτος και σε
περίπτωση μεταβολής τους,
9) να παρέχει στο φορέα ΣΣΕΔ ή στον Ε.Ο.ΑΝ. κατά περίπτωση, τα στοιχεία και πληροφορίες που
απαιτούνται για το είδος, ταυτότητα και ποσότητα των προϊόντων του και της δραστηριότητας του,
10) να διευκολύνει το φορέα ΣΣΕΔ ή τον Ε.Ο.ΑΝ. κατά τον έλεγχο των στοιχείων και προϊόντων της
δραστηριότητας του.
Η τήρηση όλων των ανωτέρω, επάγεται την απαλλαγή του συμβαλλόμενου παραγωγού από την
ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. που απορρέουν από
το νόμο όπως ισχύει.
7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των προϊόντων κατά είδος και
του βάρους τους, εκάστου μηνός, που ο "Παραγωγός" διέθεσε με οποιοδήποτε τρόπο στην αγορά,
σύμφωνα με τον κατάλογο χρηματικών εισφορών και διακρίσεων που απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β της παρούσης.
Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και την καταβολή της "χρηματικής εισφοράς", ο
συμβαλλόμενος Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ ηλεκτρονικά μηνιαία
Περιοδική Δήλωση, όπως αυτή εμφανίζεται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΜΑ Γ΄ της παρούσης, με την
οποία να δηλώνει υπεύθυνα κάθε μήνα με ακρίβεια τα τεμάχια και το βάρος των προϊόντων που
διέθεσε με οποιονδήποτε τρόπο στην ελληνική αγορά κατά είδος και διάκριση προϊόντος.
Τη δήλωση αυτή οφείλει να υποβάλλει μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα. Η δήλωση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που παρέχει ο φορέας ΣΣΕΔ στην οποία έχει ηλεκτρονική
πρόσβαση ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν διαθέτει ηλεκτρονική επικοινωνία, κατ’
εξαίρεση, η δήλωση από αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία. Η Δήλωση του
παραγωγού προς το φορέα ΣΣΕΔ επέχει θέση αναγνώρισης της συνολικής οφειλής "χρηματικών
εισφορών" όπως προκύπτει με βάση τις δηλωθείσες ποσότητες και την ορισθείσα στο Παράρτημα Β'
της παρούσης "χρηματική εισφορά" αντίστοιχα.
Την χρηματική εισφορά για τα
πωληθέντα στην αγορά προϊόντα του υποχρεούται να
αποδώσει στο φορέα ΣΣΕΔ ο υπόχρεος, με καταβολή του συνολικού ποσού μετά ΦΠΑ, εντός 60
ημερών από την έκδοση από το φορέα ΣΣΕΔ του σχετικού τιμολογίου. Ο φορέας ΣΣΕΔ δύναται να
εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια αντικαθιστώντας τα έντυπα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής μηνιαίας δηλώσεως από τον συμβαλλόμενο
Παραγωγό, α) αυτός έχει την αστική, ποινική, κλπ ευθύνη που προβλέπεται από τις διατάξεις του
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νόμου, αρθ.20, Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 18 του Ν. 4496/17 και των
λοιπών σχετικών διατάξεων, β) Ο φορέας ΣΣΕΔ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τιμολόγησή του
για τον μήνα αυτό, προϋπολογιστικά με βάση τον μέσο όρο των δηλώσεών του τελευταίου εξαμήνου
προ του συγκεκριμένου μηνός, το οποίο αυτό τιμολόγιο ο υπόχρεος οφείλει να εξοφλεί κατά τα
ανωτέρω εντός 60 ημερών από την έκδοση του. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η σχετική
εκκαθάριση με την υποβολή από τον παραγωγό της δήλωσης του μηνός που παραλείφθηκε.
Το κάθε Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από το φορέα ΣΣΕΔ επ’ ονόματι του
Παραγωγού για την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών εισφορών και αποστέλλεται σε αυτόν,
θεωρείται ότι παραλήφθηκε και είναι αποδεκτό από τον Παραγωγό, αφού αυτό εκδίδεται σύμφωνα
και κατόπιν της υποβολής από τον Παραγωγό της "Δηλώσεως πωληθέντων ποσοτήτων" των
προϊόντων αυτού, και η χρηματική εισφορά εκάστου προϊόντος και είδους είναι ορισμένη και γνωστή
από πριν στον υπόχρεο Παραγωγό, συνεπώς γνωρίζει ο ίδιος το ποσό της οφειλής του προς το φορέα
ΣΣΕΔ εκ των προτέρων, αποκλειόμενης κάθε αμφισβήτησης ή προσβολής του Τιμολογίου το οποίο
δεν χρήζει ιδιαίτερης αποδοχής ή υπογραφής παραλαβής του παραγωγού για την απόδειξη της
οφειλής, δεδομένου ότι η υποχρέωση καταβολής στο φορέα ΣΣΕΔ της χρηματικής εισφοράς
ανακύκλωσης γεννιέται αμέσως με την διάθεση του προϊόντος στην αγορά από τον Υπόχρεο
Παραγωγό.
Οι "χρηματικές εισφορές" προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που διαχειρίζεται ο φορέας ΣΣΕΔ, με σκοπό την επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω χρηματικής εισφοράς που
αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. (Άρθ. 5, Ν.3854/10 και Άρθ. 24Ε, Ν.4496/17). Ως κόστος εναλλακτικής
διαχείρισης ορίζεται το κόστος συλλογής, μεταφοράς, διαλογής, επεξεργασίας, προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, κόστος επαρκούς πληροφόρησης των κατόχων αποβλήτων, κόστος
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής
εκθέσεων, δαπάνες αυτοελέγχου του ΣΕΔ, δαπάνες ανεξάρτητων ελέγχων, διοικητικό κόστος.
8. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Οι παραγωγοί Η.Η.Ε που συμβάλλονται καθυστερημένα με το φορέα ΣΣΕΔ, ενώ είχαν υποχρέωση
ένταξης πριν από το έτος σύμβασης, καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ αναδρομική εισφορά για τα τρία
(3) προηγούμενα της ένταξης τους έτη, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά χρηματικές εισφορές του
έτους ένταξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσης. Η ένταξη και καταβολή της
αναδρομικής εισφοράς δεν αναιρεί την υποχρέωση του παραγωγού για έλεγχο και πιθανή επιβολή
κύρωσης εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. για όλα τα παρελθόντα έτη και όπως ορίζεται στην παράγραφο Α.6.7
της απόφασης Ε.Ο.ΑΝ. (ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6/22-07-2020).
9. ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Ειδικά για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών πλαισίων η υποχρέωση ένταξης τους στο φορέα ΣΣΕΔ
άρχεται από το έτος έγκρισης του φορέα ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση της συγκεκριμένης
κατηγορίας Α.Η.Η.Ε. (ήτοι το έτος 2020) και αφορά όλα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που διατέθηκαν
στην ελληνική αγορά το εν λόγω έτος, όπως ορίζεται στην παράγραφο Α.6.5 της απόφασης Ε.Ο.ΑΝ.
(ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6/22-07-2020).
10.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων παραγωγών Η.Η.Ε. προς το φορέα ΣΣΕΔ δύναται να
επανακαθορίζονται, με βάση τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ , κατόπιν έγκρισης
του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. , σύμφωνα με την παράγραφο Α.6.6. της απόφασης ανανέωσης/έγκρισης άδειας
λειτουργίας του (ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6/22-07-2020).
Ο συμβαλλόμενος Παραγωγός θα ενημερώνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας
που έχει ορισθεί ,ή άλλως εγγράφως, σχετικά με την αναπροσαρμογή η οποία θα ισχύει για επόμενο
χρονικό διάστημα από της ημερομηνίας έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της Αρμόδιας Αρχής και
όπως αυτή ακριβώς θα ορίζει. Σε κάθε περίπτωση, προς διευκόλυνση των υπόχρεων παραγωγών, η
νέα χρηματική εισφορά θα έχει εφαρμογή μετά την πάροδο δύο (2) μηνών τουλάχιστον από την
έγκριση τροποποίησης.
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11.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΣΣΕΔ "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε."
Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται:
- Να προβαίνει στην οργάνωση της συλλογής και μεταφοράς των απορριφθέντων προς
εναλλακτική διαχείριση – ανακύκλωση ειδών που περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα της
παρούσης και να προωθεί αυτά στις εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας, προς ανακύκλωση,
ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή εν γένει αξιοποίηση.
- Να συνεργάζεται μόνο με διαχειριστές Α.Η.Η.Ε που διαθέτουν τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση,
από την εκάστοτε κείμενη σχετική νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις
- Να αναπτύσσει το «δίκτυο συλλογής» και να εξασφαλίζει τα ορισθέντα από αυτόν ως " σημεία
συλλογής" με τους κατάλληλους ειδικούς κάδους/άλλα μέσα συλλογής, όπως έχουν σχεδιασθεί
από τον ίδιο, για την χωριστή απόρριψη από τους χρήστες και συλλογή κατά είδος αποβλήτων
Η.Η.Ε,
- Να προωθεί εγκεκριμένες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και να επιτυγχάνει τους στόχους
του και το σκοπό του όπως προαναφέρθηκε.
- Να τηρεί τους όρους που ορίζονται στις αποφάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.), με τις οποίες παρέχεται έγκριση λειτουργίας του.
- Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ανανέωση της έγκρισής του όταν απαιτείται.
- Να ελέγχει την τήρηση των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων των υπόχρεων Παραγωγών
και την προσήκουσα καταβολή των οφειλομένων χρηματικών εισφορών αυτών.
- Να καταγγέλλει "υπόχρεους παραγωγούς" για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του νόμου και δη
για την μη καταβολή της χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης ή μη υποβολή δηλώσεων πωληθέντων
προϊόντων τους.
- Να παρέχει στους συμβαλλόμενους παραγωγούς σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους
στο φορέα ΣΣΕΔ Α.Η.Η.Ε., κατόπιν αιτήσεώς τους και εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους όπως στην παρούσα ορίζονται
- Να εκδίδει προς τους παραγωγούς το νομίμως προβλεπόμενο παραστατικό για την καταβολή
της χρηματικής εισφοράς όπως έχει ορισθεί.
- Να παρέχει σε κάθε συμβαλλόμενο παραγωγό την, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης του
σήματος για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως, προκειμένου να επισημαίνει ο παραγωγός τα προς
εναλλακτική διαχείριση προοριζόμενα προϊόντα και ως απόδειξη της συμμετοχής του στο φορέα
ΣΣΕΔ, χωρίς να απορρέει κανένα περαιτέρω δικαίωμα ή εξουσία κυριότητος ή διάθεσης ή
παραχώρησης για τον Παραγωγό επί του σήματος του φορέα ΣΣΕΔ.
- Να ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ. για την τήρηση των υποχρεώσεων του υπόχρεου Παραγωγού
- Να καταρτίζει και να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή ετήσια έκθεση απολογισμού σχετικά με την
εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Η.Η.Ε, τον τρόπο εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του, και τον προγραμματισμό του για τον επόμενο χρόνο.
- Να οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης
των
κοινωνικών
ομάδων, και
ευαισθητοποίησης τόσο των υπόχρεων παραγωγών –διαχειριστών όσο και λοιπών χρηστών και
κοινού, όπως προβλέπεται, με έντυπο, ηλεκτρονικό, ή συνεδριακό τρόπο.
- Να διενεργεί ελέγχους για την εξακρίβωση της ακριβείας των δηλωθέντων ποσοτήτων και των
παρεχομένων από τον Παραγωγό πληροφοριών με ανάθεση του έργου αυτού σε ελεγκτές ή
ελεγκτική εταιρεία.
- Να προστατεύει το εμπορικό απόρρητο και τα θεωρούμενα ως προσωπικά δεδομένα του
συμβαλλόμενου Παραγωγού και να τηρεί τις απόρρητες πληροφορίες για αυτόν, των οποίων
έλαβε γνώση, πλην των στοιχείων που γνωστοποιούνται προς δημόσια αρχή ή φορέα με βάση Νόμο
και των κοινώς γνωστών.
- Να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων υπόχρεων παραγωγών, με
τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια στο εμπόριο, οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και η
διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τους σχετικούς όρους έγκρισης του.
Ο φορέας ΣΣΕΔ δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε κανενός είδους αποζημίωση σε
περίπτωση μη ανανέωσης ή ανάκλησης έγκρισης λειτουργίας του συστήματος από την Αρμόδια
Αρχή ή λύσης του Νομικού Προσώπου. Στην τελευταία περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την
σχετική εκκαθάριση όπως ορίζεται στο καταστατικό περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ ο οποίος υποχρεούται
να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Άρθ. 4Α, παρ. 16,
Ν.4496/17).
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12. ΚΙΝΗΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο φορέας ΣΣΕΔ παρέχει κίνητρο Οικολογικού Σχεδιασμού στους υπόχρεους παραγωγούς που
εξασφαλίζουν και διαθέτουν προϊόντα Η.Η.Ε. στην αγορά, για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις
Οικολογικού Σχεδιασμού και Κατασκευής (Παράρτημα Ε’ της παρούσης) και φέρουν το Οικολογικό
Σήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν αξιολόγησης και έγκρισης από τον Ε.Ο.ΑΝ. θα παρέχεται
μείωση (5%) επί της εισφοράς του εγκεκριμένου καταλόγου σε ένα ή περισσότερα προϊόντα
οποιουδήποτε υπόχρεου παραγωγού, τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και όρους
του «οικολογικού σχεδιασμού» και για τα οποία μπορεί να διαπιστωθεί η παραπάνω συνθήκη,
κατόπιν σχετικής αίτησης του παραγωγού συνοδευόμενης με αποδεικτικά στοιχεία.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Ο " Παραγωγός" υποχρεούται:
- Να υποβάλλει στο φορέα ΣΣΕΔ με την υπογραφή της παρούσας και να επικαιροποιεί στη συνέχεια
τα νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας ή επιχείρησης του και των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων ή αντιπροσώπων αυτών όπως αναφέρονται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).
- Να αποδώσει στο φορέα ΣΣΕΔ την οφειλόμενη εισφορά για τα προϊόντα που αυτός διέθεσε στην
ελληνική αγορά, όντας υπόχρεος παραγωγός,
κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη από την
προσχώρηση του στο φορέα ΣΣΕΔ, εφόσον δεν ήταν συμβεβλημένος με άλλον εγκεκριμένο φορέα
ΣΣΕΔ Α.Η.Η.Ε. για τον εν λόγω διάστημα, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσης.
- Να προβεί στις διαδικασίες που προβλέπονται προς τον Ε.Ο.ΑΝ. για την καταχώρηση του στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, προκειμένου μετά την υπογραφή της σύμβασης να του αποδοθεί ο
Αριθμός Μητρώου Παραγωγού και στη συνέχεια κατ’ έτος να προβαίνει εμπρόθεσμα στην υποβολή
επικαιροποιημένων στοιχείων του για ανανέωση ισχύος του αριθ. Μητρώου Παραγωγού με τις
διαδικασίες που εκάστοτε προβλέπονται.
- Να εξασφαλίζει τη Βεβαίωση εγγραφής του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ.
και να υποβάλλει αυτή όπου απαιτείται κυρίως δε σε περίπτωση συμμετοχής του σε Διαγωνισμούς,
Συμβάσεις έργων, κλπ.
- Να υποβάλλει νομίμως, προσηκόντως, εμπροθέσμως και όπως στην παρούσα ορίζεται, τη
Δήλωση για τα διατεθέντα στην αγορά κατά βάρος/είδος/κατηγορία προϊόντα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ώστε
να προκύπτουν οι ποσότητες σε βάρος και τεμάχια διατεθέντων στην αγορά προϊόντων κατά μήνα
και ο φορέας ΣΣΕΔ να υπολογίζει και τιμολογεί για την είσπραξή της, την αντίστοιχη εισφορά
ανακύκλωσης για κάθε χρονική περίοδο. Ως βάρος του Η.Η.Ε. που διατέθηκε στην αγορά,
σύμφωνα με τον Εκτελεστικός Κανονισμό (ΕΕ) 2017/699 (18-04-2017), δηλώνεται το μικτό βάρος
κάθε Η.Η.Ε. , συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αλλά
εξαιρούμενων : της συσκευασίας, των ηλεκτρικών στηλών/συσσωρευτών, των οδηγιών, των
εγχειριδίων, των μη ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των αναλώσιμων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο
Παραγωγός δεν είναι αληθή, ο φορέας ΣΣΕΔ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση
και να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για την διενέργεια ελέγχου και για την εφαρμογή των
κυρώσεων
Ν. 2939/01 όπως ισχύει μετά τις διατάξεις του Ν.4496/17 , Ν.4042/2012, ΚΥΑ
23615/651/Ε.103/2014,ΥΑ αριθμ. οικ. 181504(ΦΕΚ 2454/2016), κλπ.
- Να καταβάλει στο φορέα ΣΣΕΔ εμπροθέσμως και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 60 ημερών
από την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, τη χρηματική εισφορά που αναλογεί σε κάθε προϊόν που
αυτός διαθέτει στην Ελληνική αγορά, και να αποδίδει προσηκόντως και συνολικά εν γένει όλες τις
εισφορές για τα προϊόντα που έχει διαθέσει, με το αναλογούν ΦΠΑ επ’ αυτών, όπως ορίζεται στο
σχετικό άρθρο της παρούσης.
- Να υποβάλλει Βεβαίωση μη οφειλής ή βεβαίωση διακοπής Σύμβασης υπογεγραμμένη νόμιμα από
άλλο φορέα ΣΣΕΔ στον οποίο και εφόσον τυχόν ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένος.
- Να παρέχει στο φορέα ΣΣΕΔ όπου χρειάζεται, τα στοιχεία, παραστατικά, αποδεικτικά έγγραφα,
και κάθε πληροφορία, για τις ποσότητες, βάρος και τεμάχια, είδος προϊόντων που διακινεί, για
την καλή λειτουργία, έλεγχο και οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. , καθώς και σε
εκπλήρωση υποχρεώσεών του που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις αναφορικά με την
παροχή πληροφοριών προς τους συνεργαζόμενους με το σύστημα φορείς, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, μεταφορείς.
- Να μεριμνά για την τήρηση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/125/ΕΚ και για τον περιορισμό της
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών κατά την κατασκευή Η.Η.Ε σύμφωνα με το ΠΔ.114/2013.
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- Να συνεργάζεται με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. ώστε να
διευκολύνεται η πραγματοποίηση της επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτησης των Α.Η.Η.Ε. , των
κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών τους και υλικών.
- Να διαδίδει και ενημερώνει τους χρήστες άμεσα στα σημεία διάθεσης των προϊόντων ή μέσω
εντύπων ή των οδηγιών χρήσεως, για την υποχρέωση διαχωρισμού των Α.Η.Η.Ε. από τα
αστικά απόβλητα, για τους τρόπους και τα σημεία επιστροφής και συλλογής των Α.Η.Η.Ε. για
κάθε είδος αυτών, για τη σημασία της αξιοποίησης των Α.Η.Η.Ε., με την επαναχρησιμοποίηση ή την
ανακύκλωση αυτών, για την δυσμενή επίπτωση στο περιβάλλον και την υγεία τυχόν επιβλαβών
ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, για την υποχρέωση και τη σημασία του
συμβόλου της σήμανσης των προς εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων Η.Η.Ε. .
- Να επισημαίνει ευκρινώς τα προϊόντα του με σήμα που να προσδιορίζει ότι ο Η.Η.Ε. διατέθηκε
στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 της ΚΥΑ
23615/651/Ε.103/2014.
- Να εξασφαλίζει και χρησιμοποιεί νόμιμα στις συναλλαγές του και στα παραστατικά του καθώς και
σε Διαγωνισμούς, υποβαλλόμενες προσφορές του, Συμβάσεις έργων κλπ, τον Αριθμό «Μητρώου
Παραγωγού» του Ε.Ο.ΑΝ. και να κάνει σαφή και διακριτή ανά είδος αναφορά της χρηματικής
εισφοράς ανακύκλωσης του Ν.2939/01 στα παραστατικά του σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 112145
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/1916/2004).
- Να επισημαίνει τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά με το σχετικό σύμβολο, προκειμένου να
διευκολύνεται η χωριστή συλλογή των αποβλήτων και να ελαχιστοποιείται η διάθεση των Α.Η.Η.Ε.
ως μικτών αστικών αποβλήτων (ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 – Παράρτημα ΙΧ).
- Να προμηθεύει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα Η.Η.Ε. που πληρούν τις αναφερόμενες διατάξεις
του νόμου και τους όρους της παρούσας σύμβασης (έκδοση Παραστατικών, αναγραφή ΑΜΠ επί των
παραστατικών, χωριστή αναφορά της εισφοράς ανακύκλωσης ανά είδος επί των τιμολογίων,
Οικολογικός Σχεδιασμός, Σήμανση, κλπ).
- Να επιτρέπει και αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχου ή από το φορέα ΣΣΕΔ ή από ορκωτούς
ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία που θα ορίσει ο φορέας ΣΣΕΔ, για την εξακρίβωση των
στοιχείων και καταστάσεων του συμβαλλόμενου Παραγωγού, και τη διασταύρωση των
δηλωθέντων από αυτόν στοιχείων. Περαιτέρω έλεγχος από τον Ε.Ο.ΑΝ. ή το φορέα ΣΣΕΔ, για
διασταύρωση και επιβεβαίωση των ως άνω στοιχείων αυτών που προσκομίστηκαν, μπορεί να
διενεργηθεί οποτεδήποτε. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται με βάση την αρχή της
εμπιστευτικότητας. Κάθε δαπάνη της ελεγκτικής εταιρείας ή του ορκωτού ελεγκτή που ορίζει ο
φορέας ΣΣΕΔ, βαρύνει τον ίδιο το φορέα ΣΣΕΔ. Ο ελεγχόμενος παραγωγός οφείλει να παρέχει κάθε
δυνατή διευκόλυνση και όλα τα αναγκαία στοιχεία και καταστάσεις για την διασταύρωση αυτών με τις
υποβληθείσες δηλώσεις του.
- Να συμμετέχει σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών, σε περίπτωση που διαθέτει στην ελληνική αγορά Η.Η.Ε. με ενσωματωμένες
ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, σε εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού 20117/699/ΕΕ.
Η περιβαλλοντική ευθύνη του Παραγωγού συντρέχει με τις παραπάνω υποχρεώσεις αυτού και
θεσπίζεται στο εθνικό δίκαιο ευθέως με το Ν. 4042/2012 , με τον οποίο καθιερώνεται η ποινική
προστασία του περιβάλλοντος και θεσπίζονται κυρώσεις για πρόκληση, ενδεχόμενο πρόκλησης,
υποβάθμιση ή διακινδύνευση του Περιβάλλοντος, και ο οποίος ορίζει ότι ο « παραγωγός» φέρει τη
«διευρυμένη ευθύνη παραγωγού» (άρθ. 25, παρ.1, του Ν.4042/2012) προκειμένου να ενισχυθούν η
πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση κλπ. Ο ίδιος νόμος στο άρθρο 6, για την εφαρμογή των
άρθρων 2 έως 9 αυτού , εντάσσει στην έννοια του «παράνομου» την παράβαση των διατάξεων του
Ν.2939/01 και Ν.3854/10 και προβλέπει την εφαρμογή του αρθ.28, Ν. 1650 όπως τροποποιήθηκε
με το αρθ.7 Ν.4042/12 και ανάλογες κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις(άρθ. 6,7 & 37
παρ.1,2 του Ν.4042/2012) στο πλαίσιο της «περιβαλλοντικής ευθύνης» των υπόχρεων που ορίζει ο
νόμος για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και όσους κατέχουν «ιθύνουσα θέση» στα νομικά
πρόσωπα, και μεταξύ των οποίων εντάσσεται και ο «παραγωγός» υπόχρεος για την εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων Η.Η.Ε. .
14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Α. Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για ένα (1) έτος.
Η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
καταγγείλει την σύμβαση ή ζητήσει τη λύση ή τη διακοπή της αφού προηγηθεί εκκαθάριση των
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Δηλώσεων και των Χρηματικών εισφορών ανακύκλωσης του Παραγωγού όπως αναφέρεται
κατωτέρω.
Β. Καταγγελία
Ο φορέας ΣΣΕΔ, διατηρεί το δικαίωμα:
1) Να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο, ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στην
αθέτηση των υποχρεώσεων του Παραγωγού όπως αναφέρονται στην παρούσα και στο νόμο, αφού
προηγουμένως τον έχει ειδοποιήσει εγγράφως με επιστολή ή έγγραφο επί αποδείξει στη δηλωθείσα
διεύθυνση εγκατάστασης του Παραγωγού ή στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού και ο
Παραγωγός δεν έχει συμμορφωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση. Η καταγγελία της
σύμβασης έχει άμεση ισχύ σε κάθε περίπτωση από την κοινοποίηση αυτής στον Ε.Ο.ΑΝ. στον οποίο
επίσης κοινοποιείται, και επάγεται την αφαίρεση του ‘Μητρώου Παραγωγού’ του καταγγελλόμενου
και την επιβολή των κυρώσεων κατ’ αυτού. Μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας στον Ε.Ο.ΑΝ. ,
τυχόν χρήση ή επίκληση του ‘Μητρώου Παραγωγού’ ή της Σύμβασης Προσχωρήσεως, από τον
καταγγελλόμενο ή τρίτο προμηθευόμενο προϊόντα του παραγωγού, στις συναλλαγές του
(διαγωνισμούς, παραστατικά, προσφορές κλπ), θεωρείται παράνομη και καταχρηστική και επάγεται
τις νόμιμες συνέπειες για τον καταγγελλόμενο παραγωγό ή τον τρίτο.
2) Να προσφύγει ενώπιον των Δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των οφειλομένων εισφορών και να
επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την είσπραξη τους.
3) Να προσφύγει ενώπιον της αρμοδίας Αρχής για την επιβολή Ποινικών ή Διοικητικών κυρώσεων
του νόμου.
Ο συμβαλλόμενος παραγωγός, διατηρεί το δικαίωμα:
1) Να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στο φορέα ΣΣΕΔ
και στον Ε.Ο.ΑΝ. προ (2) μηνών εφόσον, α) οργανώνει ο ίδιος ατομικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ή β) συμμετάσχει σε άλλο
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τα ανωτέρω εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε
υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση προς το φορέα ΣΣΕΔ σύμφωνα και με τους όρους
που αναφέρονται, και σε κάθε περίπτωση , αζημίως για τον φορέα ΣΣΕΔ.
2) Να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο, εφόσον έχει τηρήσει τις μέχρι τότε
υποχρεώσεις του, ιδία δε την καταβολή της οφειλόμενης χρηματικής εισφοράς. Η καταγγελία
γνωστοποιείται από τον παραγωγό προ δύο(2) μηνών εγγράφως στο φορέα ΣΣΕΔ και συνέχεια στον
Ε.Ο.ΑΝ. συνοδευόμενη με τη σχετική βεβαίωση του φορέα ΣΣΕΔ για το χρόνο συμμετοχής του
Παραγωγού και για την εξόφληση των οφειλομένων χρηματικών εισφορών του.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διατηρεί το δικαίωμα:
να καταγγείλει την παρούσα με άμεση ισχύ σε περίπτωση που το άλλο μέρος πτωχεύσει, τεθεί σε
εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση, ή διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του,
γεγονότα τα οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.
Η λύση συμμετέχουσας υπόχρεης επιχείρησης (παραγωγού), η υπαγωγή αυτού στο άρθ. 99 ΠτΚ, η
διακοπή δραστηριότητας, ο θάνατος ή γεγονός που ισοδυναμεί με θάνατο, η απορρόφηση, η
συγχώνευση, η αλλαγή εταιρικής μορφής, καθώς και η καταγγελία, δεν επιφέρει απόσβεση των
υποχρεώσεων, ιδίως των οφειλομένων χρηματικών εισφορών του παραγωγού αλλά και της τήρησης
των λοιπών διατάξεων του νόμου και της παρούσας, για τις οποίες στην περίπτωση υπόχρεων
νομικών προσώπων, ευθύνεται και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος ή Διευθυντής, ή Διαχειριστής αυτών
σύμφωνα με το Ν. 4042/12.
Γ. Λύση
Η παρούσα σύμβαση λύεται,
1) με την πάροδο δώδεκα συνεχών μηνών κατά τους οποίους δεν υποβλήθηκε ουδεμία "Δήλωση
διατεθέντων στην αγορά προϊόντων" από τον υπόχρεο "Παραγωγό"
2) με κοινή συναίνεση των συμβαλλομένων και εφόσον δεν υπάρχει οφειλή χρηματικής
εισφοράς ή άλλη υποχρέωση του συμβαλλόμενου Παραγωγού
3) εάν ο φορέας ΣΣΕΔ απωλέσει με τελεσίδικη απόφαση την έγκριση λειτουργίας του συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Η.Η.Ε.
4) σε περίπτωση καταγγελίας από ένα συμβαλλόμενο μέρος κατά τα αναφερόμενα, τις διακρίσεις και
περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου (Β).
Εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπόχρεου παραγωγού που απορρέουν από την σύμβαση, οποιασδήποτε
φύσεως, παραμένουν σε ισχύ και μετά την διακοπή ή λύση της σύμβασης και αποτελούν νόμιμη
αξίωση του φορέα ΣΣΕΔ κατά του παραγωγού από το δικαίωμα των οποίων τέτοιων αξιώσεων σε
καμία περίπτωση δεν παραιτείται ο φορέας ΣΣΕΔ. Οι τυχόν οφειλόμενες χρηματικές εισφορές
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ανακύκλωσης θα αναζητούνται με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς
επίσης θα
ασκούνται όπως
προβλέπονται οι ποινικές, διοικητικές και αστικές αξιώσεις του νόμου και της παρούσας.
15. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο φορέας ΣΣΕΔ, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο προσωπικών δεδομένων για τους υπαλλήλους,
προμηθευτές και λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτό ή συμμετέχοντες παραγωγούς, σύμφωνα με
τον κωδικοποιημένο Ν.4624/2019 “Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016“.

16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο φορέας ΣΣΕΔ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που παρέχει ο συμβαλλόμενος
Παραγωγός σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και να κάνει χρήση αυτών για την εφαρμογή της
σύμβασης και για τη λειτουργία του φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
Ο φορέας ΣΣΕΔ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία των πληροφοριών,
στοιχείων και δεδομένων που λαμβάνει σχετικά με τον Παραγωγό υπό τους όρους και προϋποθέσεις
προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και να προβαίνει στη γνωστοποίηση στοιχείων
και πληροφοριών του συμβαλλόμενου Παραγωγού προς αρμόδια αρχή ή σε περίπτωση
εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης
ή επιταγής ή ιδίως του Ν. 3854/10, Ν. 4042/12, ΚΥΑ
23615/651/Ε.103/2014,ΥΑ αριθμ. οικ. 181504/2016, αρθρ.4Γ παρ.1 Ν.4496/17, κλπ για την
κατάρτιση, εφαρμογή και διαχείριση του Μητρώου του ΥΠΕΝ και για την υποχρεωτική συλλογή
στατιστικών στοιχείων και παροχή πληροφοριών εν γένει σχετικών με την διακίνηση και διαχείριση
αποβλήτων προϊόντων που προβλέπουν οι ειδικότεροι νόμοι.
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες
κλπ που του παρέχει ο φορέας ΣΣΕΔ.
Η εμπιστευτικότητα διαλαμβάνει και τις ηλεκτρονικές πληροφορίες, εφαρμογές και επικοινωνία
μεταξύ των συμβαλλομένων, την οποία αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προστατεύουν.
Ο φορέας ΣΣΕΔ δεν ευθύνεται σε περίπτωση κακής χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τον
Παραγωγό.
17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο φορέας ΣΣΕΔ, ως φορέας δημοσίου συμφέροντος, μη κερδοσκοπικός, σύμφωνα με το καταστατικό
του και το νόμο δεν διανέμει κέρδη, και όλα τα έσοδα του, διατίθενται υπέρ της οργάνωσης
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Η.Η.Ε. και του ποσοστού επ’ αυτών που αποδίδεται στον
Ε.Ο.ΑΝ. .
Η παρούσα σύμβαση ούτε εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συγκατάθεση του ετέρου συμβαλλόμενου.
Σε περίπτωση μετατροπής της συμβαλλόμενης επιχείρησης (υπόχρεου παραγωγού) σε άλλη
νομική μορφή, σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής λόγω πωλήσεως, δωρεάς ή κληρονομικής
διαδοχής, ή άλλης μεταβολής της πραγματικής ή νομικής καταστάσεως αυτής ακόμη και της
επωνυμίας ή της έδρας, οι εκάστοτε νόμιμοι εκπρόσωποι κατά περίπτωση
υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν αυτό άμεσα στο φορέα ΣΣΕΔ και να διενεργηθούν τα νόμιμα.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι για κάθε διαφορά από την παρούσα ή
σχετιζόμενη με αυτή, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια των Αθηνών, και ισχύει το Ελληνικό
Δίκαιο.
Έγγραφα, αιτήσεις, επιδόσεις κτλ. θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που ορίζει κάθε συμβαλλόμενος
στην αρχή της παρούσας Σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης εκάστου μέρους θα
κοινοποιείται εγγράφως στο άλλο μέρος, όπως και κάθε άλλη γνωστοποίηση, άλλως ισχύει η στην
αρχή του παρόντος αναφερόμενη.
Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων αυτής συμφωνούνται ουσιώδεις και
δύναται να τροποποιηθούν εγγράφως κατόπιν και της έγκρισης του Ε.Ο.ΑΝ. .
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Η παρούσα σύμβαση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της υπερισχύει κάθε προγενέστερης έγγραφης ή
προφορικής συμφωνίας.
Η Αρμόδια Αρχή δικαιούται να λαμβάνει γνώση της παρούσας κατά νόμον.
Στην παρούσα προσαρτώνται:
-Παράρτημα Α’ (Κατηγορίες προϊόντων)
-Παράρτημα Β’ (Κατάλογος Χρηματικών Εισφορών)
-Παράρτημα Γ’ (Περιοδική Δήλωση διατεθέντων ποσοτήτων Η.Η.Ε.)
-Παράρτημα Δ’ (Στοιχεία Υπόχρεου Παραγωγού)
-Παράρτημα Ε’ (Κίνητρο Οικολογικού Σχεδιασμού)
Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δυο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΣΕΔ
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(KYA 23615/651/E.103/2014)

1

Κατηγορία

Ορισμός

Ορισμένα παραδείγματα από την
οδηγία ΑΗΕΕ2 / το ευρωπαϊκό
δίκτυο EWRN

Εξοπλισμός
ανταλλαγής
θερμότητας (ΕΑΘ)

Ο εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
αποτελεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό (Η.Η.Ε.) με εσωτερικά
κυκλώματα όπου χρησιμοποιούνται
ουσίες πλην του νερού, π.χ. αέρια, έλαια,
ψυκτικό ή δευτερογενές υγρό, για τη
ψύξη και/ή τη θέρμανση και/ή την
αφύγρανση.

Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα που
διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη,
συσκευές κλιματισμού, συσκευές
αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης,
θερμάστρες που περιέχουν πετρέλαιο και
άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας
που χρησιμοποιούν υγρά πλην του
νερού για την ανταλλαγή θερμότητας.

Οθόνες που αποτελούν Η.Η.Ε. για την
παροχή εικόνων και πληροφοριών σε
ηλεκτρονική οθόνη, ανεξαρτήτως
διάστασης, όπως έγχρωμες καθοδικές
σωληνωτές λυχνίες (CRT), οθόνες υγρών
κρυστάλλων (LCD), φωτοδίοδοι (LED) ή
άλλο είδος ηλεκτρονικών οθονών.

2

Οθόνες και
εξοπλισμός που
περιέχει οθόνες με
επιφάνεια μεγαλύτερη
των 100 cm2

Επιπλέον, η οδηγία ΑΗΗΕ2 περιλαμβάνει
στην κατηγορία 2 και άλλον εξοπλισμό
που περιλαμβάνει οθόνες με επιφάνεια
μεγαλύτερη των 100 cm2. Ωστόσο, οι
Συχνές Ερωτήσεις2[1] της ΑΗΗΕ2
διευκρινίζουν ότι δεν εμπίπτουν στην
κατηγορία 2 όλες οι συσκευές που
περιέχουν οθόνη με επιφάνεια
μεγαλύτερη των 100 cm2. Μόνο Η.Η.Ε με
επιφάνεια οθόνης μεγαλύτερη των 100
cm2 και των οποίων η προβλεπόμενη
εστιαζόμενη χρήση είναι η προβολή
εικόνων ή πληροφοριών σε οθόνη που
αντιστοιχεί στην κατηγορία 2. Ο
εξοπλισμός, όπως φορητοί υπολογιστές
(laptops), υπολογιστές τσέπης
(notebooks), ταμπλέτες (Tablets),
ηλεκτρονικά βιβλία (eBook) / ηλεκτρικοί
αναγνώστες (e-Reader) με επιφάνεια
οθόνης μεγαλύτερη των 100 cm
θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία 2,
αλλά όχι ο εξοπλισμός όπως, πλυντήρια,
ψυγεία, εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα
[έξυπνα τηλέφωνα (smartphones),
τηλέφωνα-ταμπλέτες (phablets) κ.λπ.],
ακόμα και εάν διαθέτει οθόνη με
επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
καθότι η εστιαζόμενη χρήση του δεν
προβλέπει την προβολή πληροφοριών σε
οθόνη.
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Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD,
φορητοί υπολογιστές (laptops),
υπολογιστές τσέπης (notebooks),
ταμπλέτες (tablets), ηλεκτρονικά βιβλία
(eBook) / ηλεκτρικοί αναγνώστες (eReader)
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3

4

Λαμπτήρες

Μεγάλου μεγέθους
εξοπλισμός
(οποιαδήποτε
εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50
cm)

Λαμπτήρες κάθε μεγέθους που
αποτελούν «εξοπλισμό για τη γενιά του
φωτός» που σημαίνει ηλεκτρικές πηγές
φωτός (συμπεριλαμβανομένων των
λαμπτήρων LED αλλά όχι των φωτιστικών
σωμάτων LED) που μπορούν να
εγκατασταθούν ή να αντικατασταθούν
από τον τελικό χρήστη σε συγκεκριμένες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
όπως φωτιστικά σώματα, προβολείς,
θάλαμοι τεχνητού μαυρίσματος
(solarium) κ.λπ.

ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες
1, 2 ή 3. Οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του εξοπλισμού
πρέπει να μετρώνται όταν είναι έτοιμος
για χρήση. Για την ορθή μέτρηση του
ΗΗΕ, βλ. ενότητα 3 («Μεθοδολογία
μέτρησης ΗΗΕ») στη σελίδα 6.

Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες
φθορισμού μικρών διαστάσεων,
λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες
εκκενώσεως υψηλής έντασης,
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων
νατρίου υψηλής πίεσης και των
λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων,
λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης,
λαμπτήρες LED.

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια
πιάτων, συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές
κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια, φωτιστικά
σώματα, εξοπλισμός που αναπαράγει ήχο
ή εικόνες, μουσικός εξοπλισμός
(εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών
οργάνων), συσκευές χρησιμοποιούμενες
για πλέξιμο και ύφανση, μεγάλοι
υπολογιστές (mainframes), μεγάλες
μηχανές εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, κερματοδέκτες τυχερών
παιχνιδιών, μεγάλα ιατρικά βοηθήματα,
μεγάλα όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου, μεγάλα μηχανήματα αυτόματης
διανομής προϊόντων και χρημάτων,
φωτοβολταϊκά πλαίσια. Οικιακές
συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη,
φωτιστικά είδη, εξοπλισμός
αναπαραγωγής ήχου και εικόνων,
μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και
εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
ιατρικά βοηθήματα, όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές
αυτόματης διανομής, εξοπλισμός
παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων.
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον
εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις
κατηγορίες 1 έως 3.
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ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες
1, 2, 3, 4 ή 6. Καμία εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50 cm.

5

Μικρού μεγέθους
εξοπλισμός (καμία
εξωτερική διάσταση
μεγαλύτερη από 50
cm)

Ο καθορισμός των διαστάσεων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ορισμό
που προβλέπεται στην κατηγορία 4
ανωτέρω. Εφόσον η μεγαλύτερη
εξωτερική διάσταση είναι 50 cm ή
λιγότερο και δεν αποτελεί εξοπλισμό
πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, πληροί
τον ορισμό της κατηγορίας 5.

Ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών,
συσκευές ραπτικής, φωτιστικά είδη,
φούρνοι μικροκυμάτων, ανεμιστήρες,
ηλεκτρικά σίδερα, φρυγανιέρες,
ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικοί
βραστήρες, ρολόγια, ηλεκτρικές
ξυριστικές μηχανές, ζυγαριές, συσκευές
περιποίησης μαλλιών και σώματος,
ραδιόφωνα, ψηφιακές κάμερες,
βιντεοκάμερες, συσκευές
βιντεοεγγραφής, συσκευές ηχογράφησης
υψηλής πιστότητας, μουσικά όργανα,
εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου ή
εικόνων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
παιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός,
υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις,
τρέξιμο, κωπηλασία κλπ., ανιχνευτές
καπνού, συσκευές θερμορύθμισης,
θερμοστάτες, μικρά ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία, μικρά ιατρικά
βοηθήματα, μικρά όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου, μικρά
μηχανήματα αυτόματης διανομής
προϊόντων, μικρές συσκευές με
ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη,
φωτιστικά είδη, εξοπλισμός
αναπαραγωγής ήχου και εικόνων,
μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και
εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού,
ιατρικά βοηθήματα, όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές
αυτόματης διανομής, εξοπλισμός
παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων.
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον
εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις
κατηγορίες 1 έως 3 και 6.

ΗΗΕ που δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες
1, 2, 3, 4 ή 5.

6

Μικρού μεγέθους
εξοπλισμός
πληροφορικήςκαι
τηλεπικοινωνιών
(καμία εξωτερική
διάσταση μεγαλύτερη
από 50 cm)

Ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελεί
εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη συλλογή, μετάδοση, επεξεργασία,
αποθήκευση και προβολή πληροφοριών.
Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αποτελεί
εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος για την
ηλεκτρονική μετάδοση σημάτων (φωνή,
βίντεο και δεδομένα) σε μια ορισμένη
απόσταση.

Κινητά τηλέφωνα [έξυπνα τηλέφωνα
(smartphones), τηλέφωνα-ταμπλέτες
(phablets) κ.λπ.], GPS και εξοπλισμός
πλοήγησης, αριθμομηχανές τσέπης,
δρομολογητές, προσωπικοί υπολογιστές,
εκτυπωτές, τηλέφωνα.

Ο καθορισμός των διαστάσεων είναι ο
ίδιος όπως στην κατηγορία 5. Εφόσον ο
εξοπλισμός είναι εξοπλισμός
πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών, πληροί
τον ορισμό της κατηγορίας 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η.Η.Ε.

1

2

3

4

Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

€/ΤΝ

1Α

ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ

180,00

1Β

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

100,00

1Γ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ

250,00

1Δ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΡΕΥΣΤΑ ΠΛΗΝ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

125,00

1Ε

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

125,00

2Α

ΟΘΟΝΕΣ/ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ/ΚΟΡΝΙΖΕΣ
LCD

254,24

2B

LAPTOPS/NOTEBOOKS

160,00

3

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

0,10€ / τμχ.

4Α

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm) ΕΚΤΟΣ 1Α ,
1Β, 1Δ, 1Ε

125,00

4Β

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΤ (ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

160,00

4Γ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

180,00

4Δ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ (ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

*

4Ε

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

101,70

4ΣΤ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

220,00

4Ζ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

200,00

Οθόνες

Λαμπτήρες

Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός
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4Η

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

152,54

4Θ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΚΕΥΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm) ΕΚΤΟΣ 1Γ

250,00

4Ι

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ >50cm)

300,00

4ΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
(ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)

160,00

5Α

5Β

5

6

160,00

180,00

5Γ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ (ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)

*

5Δ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >
50 cm)

101,70

5Ε

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
(ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >
50 cm)

220,00

5ΣΤ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)

200,00

5Ζ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >
50 cm)

152,54

5Η

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΚΕΥΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΜΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)
ΕΚΤΟΣ 1Γ

250,00

5Θ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (ΚΑΜΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)

300,00

5Ι

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΜΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ > 50 cm)
ΕΚΤΟΣ 1Α , 1Β, 1Γ, 1Δ, 1Ε

125,00

6

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
IT (ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
> 50 cm)

160,00

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός

Μικρού μεγέθους εξοπλισμός ΙΤ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
(ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >
50 cm) ΕΚΤΟΣ
1Α,1Β,1Γ,1Δ,1Ε,2Α,2Β
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
(ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ >
50 cm)

*Σημείωση: Ως προς τα φωτιστικά είδη (ΚΑΤ. 4Δ & 5Γ), η χρέωση για τα εν λόγω είδη είναι:
α) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Χρηματική Εισφορά 0,10 € ανά τεμάχιο)
1) Σποτ χωνευτό ή εξωτερικό ενός λαμπτήρα ανεξαρτήτως λυχνιολαβής διαστάσεων έως 15cm
2) PANEL LED χωνευτό ή εξωτερικό διαστάσεων έως 15cm
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3) Φωτιστικά χωνευτά ή εξωτερικά LED SMD ή COB διαστάσεων έως 15cm
4) Απλίκες – πλαφονιέρες – χελώνες – κρεμαστά μονόφωτα – πορτατίφ – φαναράκια επίτοιχα
5) Φακοί – φάροι - σηματοδότες κλπ
6) Προβολέας ιωδίνης έως 500 watt
7) Προβολέας SMD ή COB διαστάσεων έως 20cm
8) Μπάλες με βάση έως 30cm διάμετρο
β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Χρηματική Εισφορά 0,30 € ανά τεμάχιο)
1) Φωτιστικά φθορισμού, λαμπτήρων LED : 60Χ60, στεγανά, σκαφάκια, με πλαστικό κάλυμμα οροφής ή ψευδοροφής
2) Φωτιστικά PL : χωνευτά ή εξωτερικά (χρεώνουμε 0,30 € για το φωτιστικό μόνο είτε το πουλάμε με το σύστημα είτε
όχι) δεν χρεώνουμε τίποτα για το σύστημα
3) PANEL LED χωνευτό ή εξωτερικό διαστάσεων άνω των 15cm
4) Φωτιστικά χωνευτά ή εξωτερικά LED SMD ή COB διαστάσεων άνω των 15cm
5) Φωτιστικά METAL HALIDE : χωνευτά ή εξωτερικά και εδώ χρεώνουμε 0,30 € μόνο για τα φωτιστικά.
6) Καμπάνες : ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, METAL HALIDE, ΝΑΤΡΙΟΥ, Ε27, Ε40, κλπ
7) Καμπάνες : LED SMD ή COB
8) Φωτιστικά : όσα έχουν ενσωματωμένο BALLAST (ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, METAL HALIDE, PL, ΝΑΤΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ)
ανεξαρτήτως τι είδους ντουί φορούν
9) Φωτιστικά οδικού φωτισμού : ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΝΑΤΡΙΟΥ, METAL HALIDE, ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ
10) Φωτιστικά οδικού φωτισμού LED SMD ή COB
11) Φωτιστικά ιστού : χαμηλά ή κορυφής εξωτερικού χώρου (πλατειών, πεζοδρόμων κλπ) ανεξαρτήτως λαμπτήρος
12) Φωτιστικά χωνευτά εδάφους ανεξαρτήτως λαμπτήρος
13) Φωτιστικά εσωτερικού χώρου : στύλοι δαπέδου, κρεμαστά πολύφωτα, σποτ πολλαπλά χωνευτά ή εξωτερικά
ανεξαρτήτως λυχνιολαβής και λαμπτήρος
14) Φωτιστικά λεπτά φθορίου : κουζίνας, WC κλπ
15) Προβολείς : ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ, ΝΑΤΡΙΟΥ, METAL HALIDE, ΙΩΔΙΝΗΣ 1000 watt και άνω, Ε27, Ε40 κλπ
16) Προβολείς LED SMD ή COB διαστάσεων μεγαλύτερης των 20cm
17) Προβολείς και φωτιστικά με LED
18) Μπάλες με βάση 40cm διάμετρο και άνω ανεξαρτήτως λυχνιολαβής και λαμπτήρος
19) Φωτεινές επιγραφές ανεξαρτήτως μεγέθους και λαμπτήρος
γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Σε περίπτωση που το φωτιστικό πωλείται μαζί με λαμπτήρα η χρέωση πρέπει να περιλαμβάνει χωριστά την εισφορά
του φωτιστικού και χωριστά την εισφορά του λαμπτήρα

ΕΔΠ 011-01 / ΕΚΔΟΣΗ 6.08.10.2020

Σελίδα 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Η.Η.Ε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Η.Η.Ε.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πλήρης) :
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΔΡΑ:
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ:
ΑΦΜ:
Εξοπλισμός Ανταλλαγής Θερμότητας

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Ψυγεια, καταψύκτες & άλλες συσκευές ψύξης ( 180,00 € / Τόνο )
Συσκευές αυτόματης διανομής με ψύξη ( 250,00 € / Τόνο )
Συσκευές κλιματισμού ( 100,00 € / Τόνο )
Συσκευές αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης ( 125,00 € / Τόνο )
Συσκευές ανταλλαγής θερμότητας με χρήση υγρών πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας
( 125,00 € / Τόνο)
Οθόνες
Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD ( 254,24 € / Τόνο )
Οθόνες Laptop/notebook ( 160,00 € / Τόνο )
Φωτοβολταϊκά Πάνελ ( 300,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους Φωτοβολταϊκά Πάνελ (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους Φωτοβολταϊκά Πάνελ (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλες οικιακές συσκευές ( 125,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους μεγάλες οικιακές συσκευές (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους μεγάλες οικιακές συσκευές (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μικρές οικιακές συσκευές παντός τύπου ( 160,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους μικρές οικιακές συσκευές (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους μικρές οικιακές συσκευές (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών( 160,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός ΙΤ (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός ΙΤ (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Καταναλωτικά είδη ( 180,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους καταναλωτικά είδη (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους καταναλωτικά είδη (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Λαμπτήρες ( 0,10 € / τμχ )
Λαμπτήρες
Λαμπτήρες LED
Ταινίες, γιρλάντες κλπ (0,10 Ευρώ/μέτρο)
Φωτιστικά είδη ( 0,10 € & 0,30 € / τμχ )

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Μικρού μεγέθους φωτιστικά είδη (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm) ( 0,10 € / τμχ )
Μεγάλου μεγέθους φωτιστικά είδη (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm) ( 0,10 € / τμχ )
Μικρού μεγέθους φωτιστικά είδη (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm) ( 0,30 € / τμχ )
Μεγάλου μεγέθους φωτιστικά είδη (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm) ( 0,30 € / τμχ )
Ηλεκτρικά εργαλεία και ηλεκτρονικά εργαλεία ( 101,70 € / Τόνο )
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Συνολικό
Βάρος

Μικρού μεγέθους εργαλεία (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους εργαλεία (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Παιχνίδια & Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού ( 220,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους Παιχνίδια & Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού (Καμία εξωτερική διάσταση >
50cm)
Μεγάλου μεγέθους Παιχνίδια & Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και Αθλητισμού (Οποιαδήποτε εξωτερική
διάσταση > 50cm)
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ( 200,00 € / Τόνο )

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Τεμάχια

Συνολικό
Βάρος

Μικρού μεγέθους Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση > 50cm)
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου ( 152,54 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση >
50cm)
Συσκευές Αυτόματης Διανομής χωρίς ψύξη ( 250,00 € / Τόνο )
Μικρού μεγέθους Συσκευές Αυτόματης Διανομής χωρίς ψύξη (Καμία εξωτερική διάσταση > 50cm)
Μεγάλου μεγέθους Συσκευές Αυτόματης Διανομής χωρίς ψύξη (Οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση >
50cm)
Σημείωση: Υποχρεωτική συμπλήρωση και στις δύο στήλες (τεμάχια και συνολικό βάρος) στα είδη που δηλώνονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η.Η.Ε.
Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα (οδός, αριθμός, πόλη,
Τ.Κ.)
Επάγγελμα/ΚΑΔ
δραστηριοτήτων
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
(οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
ΑΦΜ
ΓΕΜΗ
ΔΟΥ
Ημερομηνία Ίδρυσης
Εταιρείας/ΦΕΚ σύστασης

………./…………………/………

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Fax
Ιστοσελίδα Εταιρείας
Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας
e-mail Επικοινωνίας
Κινητό Υπεύθυνου/ης
Επικοινωνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΚΙΝΗΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τι είναι ο Οικολογικός Σχεδιασμός
Ο Οικολογικός Σχεδιασμός (ΟΣ) είναι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών και
χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΟΣ ενσωματώνεται
με παρόμοιο τρόπο όπως και άλλες σημαντικές απαιτήσεις που ήδη λαμβάνονται υπόψη στη
διαδικασία του σχεδιασμού, δηλαδή ποιότητα, νομοθεσία, κόστη, λειτουργικότητα, αντοχή,
εργονομία, αισθητική, υγεία και ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, τα οικολογικά σχεδιασμένα προϊόντα
είναι καινοτόμα, έχουν καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση και είναι όσον αφορά στην ποιότητα
τουλάχιστο το ίδιο καλά όσο και τα πρότυπα της αγοράς. Αυτό καθιστά τη χρήση του ΟΣ ολοένα και
πιο σημαντική για τις εταιρείες και οδηγεί σε σαφή πλεονεκτήματα για τις εταιρείες που εφαρμόζουν
τον ΟΣ.
Ο ΟΣ υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη σχέση των προϊόντων και των υπηρεσιών με το
περιβάλλον σε τρία επίπεδα:
•

εξετάζεται ολόκληρος ο Κύκλος Ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις κάποιου προϊόντος δεν προκύπτουν μόνο κατά την κατασκευή του, τη χρήση του
ή όταν μετατρέπεται σε απόβλητο, αλλά από ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Περιλαμβάνει
την απόκτηση και τη μεταφορά των πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή του
προϊόντος , τις κατασκευαστικές διεργασίες, τη διανομή, τη χρήση και τη συντήρηση, την
επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία των αποβλήτων του.

•

το προϊόν εξετάζεται ως «σύστημα». Όλα τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιο προϊόν για να
αναπτύξει τη λειτουργία του (αναλώσιμα, συσκευασία, δίκτυα ενέργειας, κ.τ.λ.) πρέπει
επίσης να ληφθούν υπόψη.

•

ακολουθείται μια πολυκριτηριακή προσέγγιση. Εξετάζονται όλες οι διαφορετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν από ένα σύστημα προϊόντος
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, για να αποφευχθούν οι ανταλλαγές ανάμεσα στις
διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. εξάντληση πόρων, φαινόμενο θερμοκηπίου,
τοξικότητα, κ.τ.λ.).

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών οδηγεί στην εκπλήρωση
του στόχου συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης.
Ένας από τους στόχους για τους οποίους εφαρμόζεται ο ΟΣ μπορεί να είναι η
απόκτηση πιστοποιημένου οικολογικού σήματος. Από την άλλη, τα περιβαλλοντικά κριτήρια που
καθορίζονται από τα πιστοποιημένα οικολογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανές
στρατηγικές ΟΣ. Τα προϊόντα που προέρχονται από οικολογικό σχεδιασμό μπορούν να έχουν
ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιες ή ιδιωτικές αγορές λόγω των πολύ μικρών περιβαλλοντικών
τους επιπτώσεων σε σχέση με τα πρότυπα της αγοράς.
Βασικός σκοπός του οικολογικού σχεδιασμού είναι, να προσδιορίζονται τεχνικές εναλλακτικές
δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, λαμβανομένης υπόψη της
οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών επιλογών, αποφεύγοντας κάθε σημαντική
απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του προϊόντος. Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική
ανάλυση, πρέπει να προσδιορίζει τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές για τα προϊόντα και την
τεχνολογία με τις καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά.
Ευρωπαϊκό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 2005 και επεκτάθηκε το 2009
Ήδη το 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το πρώτο νομικό πλαίσιο για τον ΟΣ για τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ)( Οδηγία 2005/32/ΕΚ). Επρόκειτο για μια οδηγίαπλαίσιο που δεν δημιουργούσε δεσμευτικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις απορρέουν από μέτρα
εφαρμογής τα οποία εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας για ορισμένα προϊόντα
που καταναλώνουν ενέργεια όπως λέβητες, θερμαντήρες νερού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
λαμπτήρες, τηλεοράσεις κ.λπ.
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Το 2009, με την αναδιατύπωση της αρχικής οδηγίας, το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε και στα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να διευρυνθεί η προσφορά προϊόντων με
υψηλές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις (Οδηγία 2009/125/ΕΚ).
Η εν λόγω οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά.
Η οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα τα οποία καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα
να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ
ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
Μέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση μιας επιλεγμένης
περιβαλλοντικής πτυχής του προϊόντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για
μειωμένη κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου κατά
τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για την
κατανάλωση νερού στη φάση της χρήσης ή για τις ποσότητες ενός συγκεκριμένου υλικού που
ενσωματώνεται στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού).
Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
προσδιορίζονται οι παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού και επίπεδο των απαιτήσεων αυτών ώστε να
λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του
προϊόντος στο ελάχιστο.
Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ή
κατανάλωσης πρέπει να καθορίζεται με στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους τελικούς
χρήστες για αντιπροσωπευτικά μοντέλα προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε άλλες
περιβαλλοντικές πτυχές.
Οι απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, στην πρόληψη εμποδίων στο εμπόριο και την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού, στην
ομοιόμορφη εφαρμογή του οικολογικού σχεδιασμού για όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα, και ειδικότερα, στη μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, στην βελτίωση
περιβαλλοντικών πτυχών λειτουργίας των προϊόντων, στο συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης και
της κυκλικής οικονομίας, στην ενθάρρυνση και συνεχή βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου και στην αποφυγή μεταφοράς ρύπανσης, που αποτελούν νέες και πραγματικές ευκαιρίες
για τους κατασκευαστές, τους καταναλωτές και την κοινωνία στο σύνολό της.
Κίνητρο Οικολογικού Σχεδιασμού
Ο φορέας ΣΣΕΔ προκειμένου να συμβάλει στην παραπάνω εναλλακτική δυνατότητα βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και στη χρησιμότητα των προϊόντων για τους
καταναλωτές, προβαίνει στην καθιέρωση κινήτρων για την επίτευξη των ειδικών απαιτήσεων του
οικολογικού σχεδιασμού. Ένα από τα κίνητρα τα οποία εφαρμόζει στην παρούσα σύμβαση ώστε να
επιδιώκουν τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων τους, με στόχο μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί
η εξασφάλιση και διάθεση οικολογικών συνολικά προϊόντων στη αγορά, είναι η επιβολή «μειωμένης
εισφοράς ανακύκλωσης» στα είδη προϊόντων τους που έχουν πιστοποιημένα οικολογικό σχεδιασμό.
Η πιστοποίηση του οικολογικού σχεδιασμού για την παροχή του κινήτρου μειωμένης εισφοράς,
πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαίωση/πιστοποιητικό επίσημου φορέα πιστοποίησης και επιπλέον τα
προϊόντα να φέρουν την ετικέτα Eco Label. Το ποσοστό μείωσης της εισφοράς ορίζεται με τη
παρούσα σε 5% επί της τιμής εισφοράς του εγκεκριμένου καταλόγου για κάθε προϊόν όπως φαίνεται
στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.
Ο υπόχρεος παραγωγός που εμπίπτει στην εφαρμογή της ανωτέρω «μειωμένης εισφοράς» οφείλει,
πριν από τη διάθεση στην Ελληνική αγορά προϊόντος που φέρει την παραπάνω πιστοποίηση «Eco
Label», να έχει εξασφαλίσει και να έχει γνωστοποιήσει εγγράφως στο φορέα ΣΣΕΔ τα σχετικά
έγγραφα και πιστοποιήσεις. Συνέχεια στις δηλώσεις πωληθέντων ποσοτήτων που υποβάλει προς το
φορέα ΣΣΕΔ για τα προϊόντα με πιστοποίηση «Eco Label» που διέθεσε στην αγορά, υποβάλλει
διακριτή δήλωση για να τύχουν της μειωμένης εισφοράς τα συγκεκριμένα προϊόντα. Άλλως, το
κίνητρο της «μειωμένης εισφοράς» δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά ο φορέας ΣΣΕΔ θα εκδώσει
παραστατικά σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
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