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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 54461/1779/Ε.103
Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της 

υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρ−
τήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013 .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

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

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (136 τ.Α΄) 
και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 
« Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (34 τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
κ.λπ. (70 τ.Α΄) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101 
τ.Α΄).

2. 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» (179 τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τo Ν. 3854/2010 (94 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα−
σία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−
βλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμι−
ση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (24 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ….κ.λπ.» (190 τ.Α΄).

5. Την οδηγία 2013/2/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 7ης Φεβρουαρίου 2013 (EEL 37/10/2013).

 6. Την υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινή υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανά−
κτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) 
του Ν. 2939/2001 (179 τ.Α΄), καθώς και άλλων διατάξεων 
του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγί−
ας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 
2004» (286 τ.Β΄).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείρι−
ση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (1909 τ.Β΄).

8. Τις διατάξεις της 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/
ΕΟΚ….» (383 τ.Β΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (98 τ.Α΄).

10. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(141 τ.Α΄), όπως αυτό ισχύει.

11. Tις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (221 τ.Α΄).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (56 τ.Α΄).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
9268/469/2007 κοινή υπουργική απόφαση, με την αντι−
κατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 αυτής, 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/
ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 
2013 «για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμ−
ματα συσκευασίας», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνι−
κή γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 37/10/2013). 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης το 
νέο παράρτημα Ι του άρθρου 4 της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το παράρτημα Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 9268/ 
469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται 
από το παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επεξηγηματικά παραδείγματα για τα κριτήρια του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 
κοινής υπουργικής απόφασης 

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο i)
Αποτελούν συσκευασία
Κουτιά γλυκών
Μεμβράνη που περιβάλλει θήκη CD
Θήκες ταχυδρόμησης καταλόγων και περιοδικών (με 

περιοδικό στο εσωτερικό τους)
Φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με κέικ
Ρόλοι, σωλήνες και κύλινδροι που περιβάλλονται από 

περιελιγμένο ελαστικό υλικό (π.χ. πλαστική μεμβράνη, 
αλουμίνιο, χαρτί), εκτός από τους ρόλους, σωλήνες και 
κυλίνδρους που αποτελούν μέρη μηχανών παραγωγής 
και δεν χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση προϊό−
ντος ως μονάδας πώλησης

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να χρησιμοποι−
ηθούν μόνο για την πώληση και τη μεταφορά φυτών 
και όχι να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του

Γυάλινα φιαλίδια για ενέσιμα διαλύματα
Άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με CD αλλά δεν προ−

ορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)
Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη 

ένδυσης)
Σπιρτόκουτα
Συστήματα στείρου φραγμού (σάκοι, δίσκοι και υλικά 

που απαιτούνται για να διατηρηθεί στείρο το προϊόν)
Κάψουλες για συστήματα ροφημάτων (π.χ. για καφέ, 

κακάο, γάλα) οι οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση
Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες που χρησιμο−

ποιούνται για διάφορα είδη αερίων, εξαιρουμένων των 
πυροσβεστήρων

Δεν αποτελούν συσκευασία
Γλάστρες φυτών που προορίζονται να παραμείνουν 

με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Εργαλειοθήκες
Φακελάκια τσαγιού
Κηρώδη στρώματα που περιβάλλουν τυρί
Περιβλήματα λουκάνικων
Κρεμάστρες ρούχων (εφόσον πωλούνται χωριστά)
Κάψουλες συστήματος ροφημάτων καφέ, φακελάκια 

από αλουμίνιο για καφέ και λοβοί από διηθητικό χάρτη 
με καφέ, που πετιούνται μαζί με το χρησιμοποιούμενο 
προϊόν του καφέ

Φύσιγγες μελάνης για εκτυπωτές
Θήκες CD, DVD και βιντεοταινιών (που πωλούνται μαζί 

με CD, DVD ή βιντεοταινία στο εσωτερικό τους)
Άτρακτοι CD (που πωλούνται κενές και προορίζονται 

να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)
Διαλυτά σακουλάκια απορρυπαντικών
Κεριά τάφων (δοχεία για κεριά)
Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε επαναπλη−

ρούμενο σκεύος, π.χ. στους επαναπληρούμενους μύλους 
άλεσης πιπεριού)

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο ii)
Αποτελούν συσκευασία, εάν έχουν σχεδιαστεί και 

προορίζονται για πλήρωση στο σημείο πώλησης
Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μεταφοράς
Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης
Πλαστική μεμβράνη
Σακούλες για σάντουιτς
Αλουμινόχαρτο
Πλαστικό φύλλο για τη συσκευασία των ρούχων μετά 

τον καθαρισμό τους στα πλυντήρια
Δεν αποτελούν συσκευασία
Αναδευτήρες
Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης
Χαρτί περιτυλίγματος (που πωλείται χωριστά)
Χάρτινες θήκες ψησίματος (που πωλούνται κενές)
Φόρμες κέικ που πωλούνται χωρίς κέικ

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο iii)
Αποτελούν συσκευασία
Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσδεμένες σε 

προϊόν
Αποτελούν μέρος της συσκευασίας
Βουρτσάκια μάσκαρας που αποτελούν μέρος του πώ−

ματος του δοχείου
Αυτοκόλλητες ετικέτες προσδεμένες σε άλλη συ−

σκευασία
Συνδετήρες συρραφής
Πλαστικές θήκες
Δοσομετρητές που αποτελούν μέρος του πώματος 

δοχείων απορρυπαντικού
Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε μη επα−

ναπληρούμενο σκεύος, γεμάτο με προϊόν, π.χ. στους 
μύλους άλεσης πιπεριού που είναι γεμάτοι με πιπέρι)

Δεν αποτελούν συσκευασία
Ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID 

tags)».

Άρθρο 3

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται. 

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
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