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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 9303/454/E103 (1)
  Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά 

ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πι−
στοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμ−
φωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001 (Α 
179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004 (Α 75), 
το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του π.δ. 82/2004 (Α 64), το άρ−
θρο 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 
(παρ. 3.β) του π.δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 
3.β) του π.δ. 117/2004 (Α 82).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 24 του ν. 2939/2001 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευα−
σιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προ−
ϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 109/2004 «Μέτρα 
και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμο−
ποιημένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους» (Α΄ 75)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 82/2004 «Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 98012/2001/1996 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη 
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 
Β΄40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (Α΄ 64)
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 116/2004 «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμο−
ποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποι−
ημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήμα−
τα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 
18.9.2000» (Α΄ 81)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 115/2004 αντικα−
τάσταση της υπ’ αριθμ. 73537/1438/1995 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 
781) και υπ’ αριθμ. 19817/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής 
απόφασης κλπ» (Β΄ 963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (Α΄ 80) 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 117/2004 «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι−
σμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 
2002/1995…. και 2002/1996… κ.λ.π». (Α΄ 82)

7. Τις διατάξεις του ν. 2242/1994 «πολεοδόμηση περι−
οχών δεύτερης κατοικίας και ζώνες οικιστικού ελέγχου, 
προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162)

8. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του 
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. /473/1985 «καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 157).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι−
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΥΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας» 
(Β΄40). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001, του 
άρθρου 6 (παρ. 3.β) του π.δ. 109/2004, του άρθρου 7 
(παρ. 3.β) του π.δ.. 82/2004, του άρθρου 6 (παρ. 3.β) του 
π.δ. 116/2004, του άρθρου 9 (παρ. 3.β) του π.δ. 115/2004, 
του άρθρου 8 (παρ. 3.β) του π.δ. 117/2004 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 24 (παρ. 11, εδ.1) του ν. 2939/2001, με τον κα−
θορισμό του ύψους του ανταποδοτικού τέλους, το οποίο 
υποχρεούνται να καταβάλλουν τα συστήματα (ατομικά 
και συλλογικά) εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
/ άλλων προϊόντων για την έκδοση του πιστοποιητικού 
εναλλακτικής διαχείρισης Π.Ε.Δ. 

Άρθρο 2

Ύψος ανταποδοτικού τέλους συσκευασιών/ άλλων 
προϊόντων από ατομικά και συλλογικά συστήματα

1. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών που υποχρεού−
νται να καταβάλλουν τα συστήματα (ατομικά και συλ−
λογικά) εναλλακτικής διαχείρισης για την έκδοση του 

Π.Ε.Δ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 
1, προσδιορίζονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

α. Ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης : 
5.000 ευρώ

β. Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
πανελλαδικής εμβέλειας : 10.000 ευρώ

γ. Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
εμβέλειας μικρότερης της πανελλαδικής: 3.000 ευρώ

Άρθρο 3
Τρόπος καταβολής του ανταποδοτικού τέλους

1. Τα ανταποδοτικά τέλη που προβλέπονται στο προ−
ηγούμενο άρθρο 2 καταβάλλονται στον ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμ−
φωνα με το άρθρο 24 (παρ. 8 περιπτ. γ)

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ, τα 
ποσά των ανταποδοτικών τελών, κατατίθενται σε οποι−
αδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) υπέρ του 
Δημοσίου στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2339 «Έσοδα από 
προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου».

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, 26 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
     Αριθμ. 22073/ΙΒ/59 (2)

Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης του
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ’ Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2362/1995 για το Δημόσιο Λογιστικό
2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2009
3. Το π.δ. 36/6.2.2004 με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο 

Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ Α.Μ.Θ.) και στο οποίο προ−
βλέπεται η χρηματοδότησή του από το ΥΠΕΠΘ.

4. Το υπ’ αριθμ. 3/21.11.2008 έγγραφο του Κέντρου Τε−
χνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης.

5. Την ανάγκη επιχορήγησης του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την ετήσια επιχορήγηση του Κέντρου Τε−
χνολογικής Έρευνας Θεσσαλονίκης στο ποσό των πέντε 
χιλιάδων ευρώ  5.000,00 €  σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−240 οικονομικού έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ




