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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Η παρούσα σύμβαση συνεργασίας συνάπτεται μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  
 
1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΕΑΑ Α.Ε.», ανώνυμης εταιρείας νομίμως συνεστημένης και λειτουργούσας σύμφωνα με 
το Ελληνικό δίκαιο, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Χειμάρρας αρ. 5) και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους 
κ.κ.………………………………...............και............................................................., δυνάμει 
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, με ΑΦΜ 999841409 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο 
εξής «ΕΕΑΑ») και  
 
2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «                                     » και το διακριτικό τίτλο 
«                » εταιρείας νομίμως συνεστημένης και λειτουργούσας σύμφωνα με το Ελληνικό 
δίκαιο, που εδρεύει στη   (οδός         αρ  ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον κ.                , δυνάμει της από            απόφασης του            , με ΑΦΜ    
ΔΟΥ             (στο εξής ο «Διαχειριστής» ή «Παραγωγός» και από κοινού με την «ΕΕΑΑ» 
τα «Μέρη») 
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
 
I.  Δυνάμει των άρθρων 11 παρ. 1 και 84 παρ. 2 και 3 του Ν. 4819/2021 (εφεξής ο «Νόμος») 
οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Νόμου, υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να 
οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
ή να οργανώσουν Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για το σύνολο των 
συσκευασμένων προϊόντων ή συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 82 του Ν 4819/2021. Η συμμετοχή των ως άνω 
υπόχρεων σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα 
ΣΣΕΔ, η δε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4β) του Νόμου απαλλάσσει 
τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών 
ή προϊόντων. 
 
 
ΙΙ. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
391/Β/04-04-2003), ως αυτή ισχύει σήμερα κατόπιν ανανέωσής της δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
118019/18-03-2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 634/Β/06-04-2009) και της με 
αριθμό απόφασης 167.1/13.05.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΑΔΑ 6ΩΝΥ46Ψ8ΟΖ-0ΓΓ/29.06.2020), η ΕΕΑΑ έχει λάβει έγκριση για την 
οργάνωση και λειτουργία συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (στο εξής το 
«Σύστημα»). Σε υλοποίηση του Συστήματος η ΕΕΑΑ μεριμνά για τη συλλογή 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και  αποβλήτων μη επικινδύνων συσκευασιών που 
προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα διαχειριστές και τη διοχέτευσή τους προς 
τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων δηλαδή την αξιοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών ή αποβλήτων 
συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. 
 
 
ΙΙΙ. Η ΕΕΑΑ έχει, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, 
καθώς και το δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης χρήσης, του διακριτικού γνωρίσματος και 
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του αντίστοιχου σήματος που απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Γ1 
(στο εξής το «Σήμα»).  
 
 ΙV. Εν όψει των παραπάνω, ο Διαχειριστής επιθυμεί, προκειμένου να εκπληρώσει τις βάσει 
του Νόμου υποχρεώσεις του, να συμμετάσχει στο Σύστημα σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους και προϋποθέσεις και η ΕΕΑΑ προτίθεται να του παραχωρήσει τη χρήση του Σήματος, 
σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων 
της, όπως εκάστοτε θα ισχύουν (εφεξής η «Σύμβαση»).  
 
 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ: 
 
 
Άρθρο 1 - Σκοπός της Σύμβασης  
 
 
1.1. Προκειμένου να εκπληρώσει τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις του, ο Διαχειριστής 

συμμετέχει στο Σύστημα της ΕΕΑΑ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει, 
για την συμμετοχή του αυτή, την χρηματική εισφορά που απαιτείται, σύμφωνα με τα 
κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα. 

 
1.2. Με την παρούσα η ΕΕΑΑ παραχωρεί στον Διαχειριστή, ο οποίος και αποδέχεται, 

σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης, την μη αποκλειστική άδεια 
χρήσης του Σήματος (εφεξής η «Άδεια Χρήσης») προκειμένου ο Διαχειριστής να 
επισημαίνει με αυτό, ως απόδειξη συμμετοχής του στο Σύστημα,  τις συσκευασίες του, 
κατά τους ορισμούς του Νόμου και του λοιπού νομοθετικού πλαισίου. Η μη 
αποκλειστική παραχώρηση της άδειας χρήσης του Σήματος από την ΕΕΑΑ στον 
Διαχειριστή έχει την έννοια ότι η ΕΕΑΑ μπορεί να παραχωρήσει την σχετική άδεια σε 
όλους τους συμμετέχοντες στο Σύστημα διαχειριστές ή/και σε άλλους διαχειριστές που 
αποδεδειγμένα προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών τους κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας, χωρίς να περιορίζεται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις που συνάπτει με 
αυτούς.  

 
1.3. Η ΕΕΑΑ εγγυάται στον Διαχειριστή, ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγκρίσεως 

του Συστήματος και των τυχόν ανανεώσεών της, καθώς και της συμμετοχής του 
Διαχειριστή στο Σύστημα και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διαχειριστής θα καταβάλλει 
κανονικά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας την απαιτούμενη χρηματική 
εισφορά και θα επισημαίνει τις συσκευασίες του κατά τους ορισμούς του Νόμου, των 
σε εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, ο 
Διαχειριστής θα απαλλάσσεται από την ευθύνη εκπλήρωσης των εκ του Νόμου, 
υποχρεώσεών του, για τις συσκευασίες του που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας. 

 
 
Άρθρο 2 – Γεωγραφική Περιοχή  
 
 
Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης Αδείας Χρήσης του Σήματος, 
καταλαμβάνει όλη την έκταση της Ελληνικής Επικράτειας και μόνον (στο εξής η «Περιοχή»). 
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Άρθρο 3 - Πεδίο Εφαρμογής 
 
 
3.1.  Η παρούσα Σύμβαση εκτείνεται σε κάθε συσκευασία του Διαχειριστή κατά τον σχετικό 

ορισμό του Νόμου, ήτοι σε κάθε προϊόν κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού, 
προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά, για την προστασία, τη 
διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι 
επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή.  Η έννοια 
αυτή περιλαμβάνει τις συσκευασίες προς πώληση (πρωτογενείς συσκευασίες), 
εξαιρουμένων αυτών που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών, τις 
ομαδοποιημένες συσκευασίες (δευτερογενείς συσκευασίες) και τις συσκευασίες 
μεταφοράς (τριτογενείς συσκευασίες) (περιλαμβανόμενων και των πλαστικών σακουλών 
και τσαντών μεταφοράς), μίας ή πολλαπλής χρήσης, κατά τους σχετικούς ορισμούς του 
Νόμου. Ο Διαχειριστής αναθέτει με την παρούσα στην ΕΕΑΑ την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών του που αναφέρονται στο Παράρτημα Α 
(ή κατά περίπτωση και στο Παράρτημα Δ) της παρούσας, ως προς τις οποίες και μόνον 
εκτείνεται η παρούσα Σύμβαση, όπως αυτά (τα Παραρτήματα Α ή/και Δ) στο μέλλον θα 
τροποποιούνται και θα ισχύουν (εφεξής «οι υποκείμενες στο Σύστημα συσκευασίες»). 

 
3.2. Στις υποκείμενες στο Σύστημα συσκευασίες δεν περιλαμβάνονται οι συσκευασίες εκείνες 

οι οποίες: 
 
α) περιέχουν λιπαντικά έλαια, 
 
β) αποδεδειγμένα οδηγήθηκαν για καταστροφή (συνοδευόμενες από σχετικό πρωτόκολλο 
καταστροφής) μαζί με το περιεχόμενό τους, 
 
γ) περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, 
 
δ) προορίζονται για εξαγωγή.  
 

 
Άρθρο 4 – Χρηματικές Εισφορές 
 
 
4.1. Προκειμένου η ΕΕΑΑ να δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της κατά τα 

προαναφερθέντα και να απαλλάσσει τον Διαχειριστή από τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις 
του, ο Διαχειριστής καταβάλλει σε αυτήν χρηματική εισφορά κατά τον τρόπο που 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της Σύμβασης και σύμφωνα με τους πίνακες 
που επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα Β1 αυτής. 

 
4.2. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί σε νέες τυχόν 

νομικές, διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή/και οικολογικές συνθήκες στα πλαίσια του 
Συστήματος και αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στόχων του (του Συστήματος), 
βάσει και των κριτηρίων του Νόμου, να αναπροσαρμόζει τους πίνακες του 
Παραρτήματος Β1 δύο φορές κατ’ έτος (ανά εξάμηνο), μετά από σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).  Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται εγγράφως 
και η ισχύς της νέας κλίμακας θα αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από τη στιγμή που 
ελήφθη η απόφαση της αναπροσαρμογής. Το ίδιο ως άνω δικαίωμα διατηρεί η ΕΕΑΑ. 
και στην περίπτωση τροποποίησης των Παραρτημάτων Α (Υποκείμενες στο Σύστημα 
συσκευασίες) και  Β1 (Χρηματικές εισφορές). Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν 
συμφωνεί με τις μονομερείς ως άνω εκ μέρους της ΕΕΑΑ τροποποιήσεις, έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση τριών (3) 
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μηνών από τη λήψη της κατά τα ανωτέρω ενημέρωσής του από την ΕΕΑΑ για την εν 
λόγω αναπροσαρμογή.  

 
 
Άρθρο 5 - Ελεγκτικές Διαδικασίες και Δικαίωμα Λήψης Στοιχείων 
 
 
5.1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με επιμέλεια και ακρίβεια λογιστικές καταστάσεις 

από τις οποίες προκύπτουν στοιχεία ως προς τις οφειλόμενες στην ΕΕΑΑ χρηματικές 
εισφορές με βάση τους υπολογισμούς του Παραρτήματος Β της παρούσας.  Δύο φορές 
τον χρόνο (ανά εξάμηνο) και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του 
Διαχειριστή προς τον σκοπό αυτό, η ΕΕΑΑ δύναται να προβαίνει, μέσω ανεξάρτητης 
εταιρείας ορκωτών ελεγκτών της επιλογής της (της ΕΕΑΑ), σε ελέγχους των ανωτέρω 
λογιστικών καταστάσεων και όλων των εν γένει απαιτουμένων στοιχείων, προκειμένου 
να διαπιστώσει ότι οι σε αυτές καταχωριζόμενες εγγραφές πραγματοποιούνται κατά 
τρόπο που επιτρέπει την λήψη των προαναφερθέντων στοιχείων. Οι δαπάνες των εν λόγω 
ελέγχων βαρύνουν την ΕΕΑΑ. Σε περίπτωση που μετά από σχετική πρόταση του 
Διαχειριστή, με σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΑ, οι παραπάνω έλεγχοι διενεργηθούν από 
ορκωτούς ελεγκτές της επιλογής του Διαχειριστή, οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων θα 
βαρύνουν το Διαχειριστή. 
 

5.2. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί λανθασμένη ή ατελής 
καταχώρηση, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ο Διαχειριστής θα υποχρεούται να 
καταβάλει άμεσα στην ΕΕΑΑ, και εκτός χρονοδιαγράμματος πληρωμών, την οφειλομένη 
διαφορά και μάλιστα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας υπολογιζόμενο από την ημερομηνία 
της αρχικής οφειλής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επανειλημμένη παράβαση της 
υποχρέωσης του Διαχειριστή να τηρεί με ακρίβεια τις λογιστικές καταστάσεις βάσει των 
οποίων η ΕΕΑΑ ελέγχει τις οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι 
δυνατό να έχει ως συνέπεια την καταγγελία της παρούσας χωρίς τήρηση προθεσμίας και 
αζημίως για την ΕΕΑΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 9. 

 
5.3. Σε κάθε περίπτωση, παράλειψη του Διαχειριστή να προβεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με 

το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα στις οφειλόμενες εισφορές επιβαρύνει τις οφειλές του με 
τον κατά τον χρόνο της οφειλής νόμιμο τόκο υπερημερίας. Η υπερημερία του 
Διαχειριστή άρχεται από της δήλης ημέρας για την καταβολή των οφειλομένων εισφορών 
χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό προηγούμενη όχληση (εξώδικη ή άλλως) της 
ΕΕΑΑ. 

 
 
Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις ΕΕΑΑ 
 
 
6.1. Η ΕΕΑΑ έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης : 
 
6.1.1. Να διαθέτει, η ιδία ή μέσω τρίτων της επιλογής της, την απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή και τεχνογνωσία για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συστήματος 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Νόμου. 

 
6.1.2. Να είναι εφοδιασμένη, η ιδία ή μέσω τρίτων της επιλογής της, με το σύνολο των 

νομίμων εγκρίσεων, αδειών και πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το Νόμο για την 
οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.  

 
6.1.3. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις της ιδίως σε ό,τι αφορά την 

υποβολή στον Ε.Ο.ΑΝ. (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) της ετήσιας έκθεσης 
προγραμματισμού για το επόμενο έτος, και κατά τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να 
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απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 11 παρ. 1 και 
84 παρ. 3 του Νόμου. 

 
6.1.4. Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους αποστέλλει στον 

Διαχειριστή, εφόσον ζητηθεί από αυτόν, κατάλογο όλων των συμμετεχόντων στο 
Σύστημα διαχειριστών. 

 
6.1.5. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν έρχονται 

σε γνώση της σχετικά με τον Διαχειριστή στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και 
της εφαρμογής του Συστήματος.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετικά με τον Διαχειριστή που ανάγεται σε 
οικονομικά στοιχεία αυτού, καθώς και επιχειρηματικά ή/και στρατηγικά σχέδια.  Η 
ΕΕΑΑ απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο (ιδίως σε άλλους συμμετέχοντες διαχειριστές) και για οποιονδήποτε λόγο 
και αιτία, πλην σχετικής υποχρέωσής της η οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει 
εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής ή νομοθετικών 
διατάξεων.  Ωστόσο, η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς με την παρούσα ρύθμιση 
να αίρεται ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τον 
Διαχειριστή, να προβαίνει σε ηλεκτρονική ή άλλη επεξεργασία των πληροφοριών και 
δεδομένων που λαμβάνει σχετικά με τον Διαχειριστή για στατιστικούς, αποκλειστικά, 
λόγους, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) «και των κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού νομοθετημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
κατωτέρω υπό 6.1.6.. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΑ υποχρεούται να ενημερώνει τον 
Διαχειριστή για κάθε τέτοια επεξεργασία. Όλοι οι συμβαλλόμενοι με την ΕΕΑΑ 
διαχειριστές έχουν ίση πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία έχει ήδη δοθεί σε 
κάποιον από τους διαχειριστές και η οποία δεν αφορά αποκλειστικά αυτόν. 
 

6.1.6. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 
6.1.6.1 Η Εταιρεία, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Χειμάρρας αρ. 5),  

ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δηλώνει ρητά ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, 
διεύθυνση email) των (εκάστοτε) νόμιμων εκπροσώπων του Διαχειριστή ή 
των προσώπων που δηλώνονται από το Διαχειριστή ως σημείο επικοινωνίας 
και επαφής για λογαριασμό της (εφεξής από κοινού τα «Υποκείμενα»), 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο κατά τρόπο συμβατό με 
τους αρχικούς σκοπούς συλλογής τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  

 
6.1.6.2 Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για όσο διάστημα 

παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και 
αναφέρονται παραπάνω. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση 
της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διαχειριστή. Η 
Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των 
σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά 
αναφερόμενες περιπτώσεις και δη α) εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση 
της Εταιρείας από σχετική διάταξη νόμου, β) για την χρήση ενώπιον 
φορολογικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της 
νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, γ) εφόσον απαιτείται για την καλή 
οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, δ) μέχρι την παραγραφή των 
σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε 
άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και ε) εφόσον υφίσταται διοικητική ή 
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δικαστική διαφορά, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα δεδομένα των 
Υποκειμένων, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

 
6.1.6.3 Τα Υποκείμενα έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή 

των δεδομένων τους, καθώς και στον περιορισμό και στην εναντίωση στην 
επεξεργασία των δεδομένων τους από την Εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα 
μπορούν να ασκήσουν επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-8010962, ή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@herrco.gr. Τέλος, τα 
Υποκείμενα έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δ/νση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 
Αθήνα, τηλ: 2106475628, http://www.dpa.gr. 

 
6.1.7.   Σε όλη τη διάρκεια της παρούσας και οποτεδήποτε μετά την λύση της για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία να απέχει από την χρησιμοποίηση της επωνυμίας, του 
διακριτικού τίτλου ή σήματος του Διαχειριστή σε δικά της έντυπα και δημοσιεύσεις, 
εξαιρουμένου του καταλόγου που αναφέρεται στον όρο 6.1.4. της παρούσας και 
τυχόν άλλων εντύπων που αναφέρονται στο Σύστημα και στους συμμετέχοντες σε 
αυτό διαχειριστές.  Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ΕΕΑΑ υποχρεούται να ενημερώνει 
εκ των προτέρων τον Διαχειριστή, και όπου αυτό είναι εφικτό, να λαμβάνει έγγραφη 
έγκρισή του για την εν λόγω περιορισμένη χρήση της επωνυμίας, του διακριτικού του 
τίτλου και του σήματός του. 

 
6.2. Η ΕΕΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Διαχειριστή σε περίπτωση 

που η προβλεπόμενη από το Νόμο έγκριση λειτουργίας του Συστήματος ανακληθεί, ή με 
άλλον τρόπο παύσει η ισχύς της προσωρινά ή οριστικά. 

 
 
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις Διαχειριστή 
 
 
7.1. Ο Διαχειριστής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας 

Σύμβασης: 
 
7.1.1. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις του. 
 
7.1.2. Να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ). 

 
7.1.3. Να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Γ κατά τη σήμανση 

των συσκευασιών του με το Σήμα και να θέτει στην διάθεση της ΕΕΑΑ κατόπιν 
ρητού εγγράφου αιτήματος της τελευταίας προς τον σκοπό αυτό και εντός δέκα (10) 
ημερών από την λήψη της σχετικής επιστολής ή του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος, 
δείγματα σεσημασμένων συσκευασιών του (επιλογής της ΕΕΑΑ). Σε περίπτωση που 
η ΕΕΑΑ διαπιστώσει, μετά από τον έλεγχο των δειγμάτων σεσημασμένων 
συσκευασιών του Διαχειριστή ότι η σήμανση δεν πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Παραρτήματος Γ, ειδοποιεί εγγράφως τον Διαχειριστή προς τον 
σκοπό αυτό και ο τελευταίος υποχρεούται να διορθώσει τα σφάλματα της σημάνσεως 
των συσκευασιών. Για κάθε τέτοια ενέργεια, ο Διαχειριστής υποχρεούται να κρατά 
ενήμερη την ΕΕΑΑ και να ζητά τη συνδρομή της όπου αυτό απαιτείται για την 
έγκαιρη διόρθωση των σφαλμάτων στη σήμανση των συσκευασιών του.  

 
7.1.4. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν έρχονται 

σε γνώση του σχετικά με την ΕΕΑΑ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και της 
εφαρμογής του Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετικά με την ΕΕΑΑ που ανάγεται σε οικονομικά 
στοιχεία αυτής, καθώς και επιχειρηματικά ή/και στρατηγικά σχέδια. Ο Διαχειριστής 
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απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο 
και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην σχετικής υποχρέωσής του η οποία είναι 
δυνατόν να θεσπίζεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής 
ή νόμου. 

 
7.1.5. Να καταβάλλει εντός των στην παρούσα τασσομένων προθεσμιών τις πληρωμές που 

απαιτούνται για την συμμετοχή του στο Σύστημα. 
 
 
Άρθρο 8 – Διάρκεια  
 
 
8.1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την υπογραφή 

αυτής. 
 
8.2. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται 

αυτομάτως για διαδοχικές ετήσιες περιόδους εκτός και εάν τρεις (3) μήνες προ της 
λήξεως είτε της αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου, 
οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Μέρος ότι δεν επιθυμεί την 
παράταση της παρούσας. 

 
 
Άρθρο 9 -  Καταγγελία /Λύση της Σύμβασης 
 
 
9.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΕΕΑΑ, εάν η ΕΕΑΑ 

απολέσει οριστικά την έγκριση του Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
που αναφέρεται στο Προοίμιο υπό ΙΙ. 

 
9.2. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της Σύμβασης κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα, η ΕΕΑΑ δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως για 
αυτήν την παρούσα Σύμβαση χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας ή την 
δικαστική παρέμβαση: 

 
9.2.1. Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή  

εκκαθάριση, κηρυχθεί σε πτώχευση, με ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της 
σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής. 
 

9.2.2. Σε περίπτωση υπερημερίας του Διαχειριστή στην καταβολή των χρηματικών 
εισφορών, η οποία διαρκεί πέραν των 90 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς 
τούτο της ΕΕΑΑ. 

 
9.3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου 

της παρούσας Σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνον Μέρος 
τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για επανόρθωση της 
αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως η Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για 
το μη παραβαίνον Μέρος. 

 
9.4. Κατά την ημερομηνία της λύσης της Σύμβασης, είτε κατά την παρέλευση της συμβατικής 

περιόδου, είτε κατά την παρέλευση της περιόδου σιωπηρής ανανέωσης, είτε κατά την 
ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία της Σύμβασης τίθεται σε ισχύ, ο Διαχειριστής 
οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το Σήμα στις συσκευασίες των προϊόντων του, 
καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων  που του παρείχε η συμμετοχή του στο 
σύστημα  (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χρηματοδοτήσεις κ.α.). 
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9.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας για οποιονδήποτε εκ των προαναφερθέντων 
λόγων, η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ για τους σκοπούς της πλήρους 
εκκαθαρίσεως των εκατέρωθεν νομίμων απαιτήσεων μεταξύ των Μερών. Κατά την 
εκκαθάριση θα συνυπολογίζεται το σύνολο των υποκείμενων στο Σύστημα συσκευασιών 
του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΑΑ εκκαθαριστική 
δήλωση των υποκείμενων που θα αφορά το χρονικό διάστημα από την τελευταία 
τιμολόγηση αυτού και μέχρι και την ημερομηνία λύσεως της Σύμβασης συσκευασιών 
προκειμένου να τιμολογηθεί αναλόγως και να καταβάλει την αναλογούσα χρηματική 
εισφορά.  

 
9.6. Ο Διαχειριστής δικαιούται να διαθέσει στην αγορά τις συσκευασίες που φέρουν το Σήμα 

για χρονικό διάστημα όμως που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία λύσης της Σύμβασης. Μετά την παρέλευση του ως άνω αναφερόμενου 
τριμήνου ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί αποδεδειγμένα σε επικάλυψη του Σήματος 
στις εν λόγω συσκευασίες ή στην καταστροφή αυτών.  

 
 
Άρθρο 10  - Γενικοί όροι 
 
 
10.1.Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματά της αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ 

των Μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της 
παρούσας γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Όλοι οι όροι της 
παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται τροποποίηση μόνο με νεότερη 
έγγραφη συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, 
ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που παραμένουν 
σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος / ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε περιληφθεί 
στην παρούσα εξ αρχής. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο 
εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

 
10.2.Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΕΑΑ να 

εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση σε τρίτο. 
 
10.3.Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. μεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και θα 

αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας.  
Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως. 

 
10.4.H παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση είναι τα 
Δικαστήρια της Αθήνας. 

 
10.5.Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα από 

οποιοδήποτε από τα Μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από 
την ενάσκησή τους. 
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Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από ένα (1) 
και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΑ         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 
 
 
…………………. 
 
 

     
    
………………….                                                  
 
 
                                                                                      (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
 
 

 
Μαρούσι, ... ... /... ... / 2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Παράρτημα Α.  Υποκείμενες στο Σύστημα συσκευασίες  
 
Παράρτημα Β.  Χρηματικές εισφορές  
 
Παράρτημα Β1.  Πίνακες χρηματικών εισφορών 
 
Παράρτημα Γ.  Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Σήματος   
 
Παράρτημα Γ1.  Σήμα  
 
Παράρτημα Δ.   Ειδικές Απαιτήσεις για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
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Παράρτημα Α – Υποκείμενες στο Σύστημα συσκευασίες 
 
 

Ο Διαχειριστής συμπληρώνει και υποβάλλει την Ετήσια Δήλωση Υλικών Συσκευασίας του 
παρόντος Παραρτήματος Α1. Η υποβολή δύναται να γίνει και μέσω της Ιστοσελίδας της 
ΕΕΑΑ: www.herrco.gr (χρησιμοποιώντας το προσωπικό του username και password που θα 
του δοθεί από την ΕΕΑΑ). Τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν από το Διαχειριστή και 
αφορούν όλες τις συσκευασίες του που υπόκεινται στο Νόμο και στο Σύστημα αποτελούν τη 
δήλωση που υποβάλλει ο Διαχειριστής (εφεξής «η Δήλωση») περί των υποκείμενων στο 
Σύστημα συσκευασιών του, και η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού των χρηματικών 
εισφορών κατά τους ορισμούς του Παραρτήματος Β της Σύμβασης. 

Οι υποκείμενες συσκευασίες, εξαιρουμένων των συσκευασιών που αναφέρονται στην παρ. 
3.2 του άρθρου 3, είναι αυτές που περιέχουν προϊόντα προς διάθεση (πωλούμενα ή 
διατιθέμενα δωρεάν ως δείγματα ή ως προϊόντα προώθησης πωλήσεων-promotion) στην 
εγχώρια αγορά (εγχωρίως παραγόμενα και εισαγόμενα προς διάθεση στην εγχώρια αγορά).   

 
Οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες που διατίθενται για πρώτη φορά στην ελληνική 
αγορά καταχωρούνται σε ξεχωριστή δήλωση  και υπόκεινται σε χρηματικές εισφορές. Το 
καταβληθέν ποσό των χρηματικών εισφορών  που αφορούν σε αυτές τις συσκευασίες 
απομειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ποσότητες αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας που ο ίδιος ο Διαχειριστής αποδεικνύει τεκμηριωμένα 
ότι οδηγήθηκαν από τις εγκαταστάσεις του σε μονάδες ανακύκλωσης. 
 
 
1.  Ορισμοί 
 
 
Ορίζεται ως «συσκευασία κατανάλωσης» (συσκευασία πώλησης ή πρωτογενής 
συσκευασία) εκείνη η συσκευασία που περιέχει άμεσα το προϊόν, είναι η ελάχιστη μονάδα 
συσκευασίας που είναι δυνατόν να προμηθευθεί ο τελικός χρήστης - καταναλωτής και πρέπει 
να την ανοίξει για να χρησιμοποιήσει το προϊόν.  
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
• ένα κουτί αλουμινίου που περιέχει αναψυκτικό ή ζύθο κλπ,  
• ένα πλαστικό σακουλάκι που περιέχει σνακ, κρουασάν κλπ. 
• μία σοκολάτα με όλα τα περιτυλίγματά της, (π.χ. από πλαστικό φιλμ, χαρτί, 

αλουμινόφυλλο),  
• ένα πακέτο τσιγάρα με όλα τα υλικά συσκευασίας του, (π.χ. χαρτί/χαρτόνι, 

αλουμινόχαρτο, πλαστικό φιλμ), 
• μία πλαστική φιάλη σαμπουάν (με το πώμα και τις ετικέτες),  
• ένα δοχείο γιαουρτιού (με το αλουμινόφυλλο –σφράγισμα),  
• μία συσκευασία παιχνιδιού (με το χαρτοκούτι και το πλαστικό διαφανές παράθυρό του, 

και τα διάφορα υποστηρικτικά υλικά),  
• μία συσκευασία πουκαμίσου (με όλα τα υποστηρικτικά και πληροφοριακά υλικά του, π.χ. 

ριζόχαρτα, ετικέτες, κορδόνια, καρφίτσες),  
• ένα κουτί χάρτινης συσκευασίας υγρών προϊόντων που περιέχει γάλα, χυμό κλπ, 
• μία γυάλινη φιάλη ουίσκι με τις ετικέτες, τα πώματα, και τα συστήματα ελέγχου ροής 

κλπ. 
Οποιεσδήποτε άλλες επιπλέον συσκευασίες ορίζονται  ως «λοιπές συσκευασίες». Τέτοιες 
συσκευασίες μπορεί να είναι δευτερογενείς ή τριτογενείς συσκευασίες που περιέχουν, 
περιβάλλουν ή φέρουν μία ή πολλές συσκευασίες κατανάλωσης. 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
• χάρτινο κουτί που περιέχει μία συσκευασία κατανάλωσης (π.χ. γυάλινη φιάλη) ποτού, 
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• πλαστικό φιλμ που περιβάλλει έξι συσκευασίες κατανάλωσης (π.χ. πλαστικές φιάλες) 
αναψυκτικού, 

• πλαστικό φιλμ και χαρτόδισκος που φέρει 24 συσκευασίες κατανάλωσης (πχ. 
αλουμινένια κουτιά) ζύθου, 

• χαρτόδισκος που φέρει 12 συσκευασίες κατανάλωσης (π.χ. πλαστικά δοχεία) γιαουρτιού, 
• χαρτοκούτι που περιέχει 30 συσκευασίες κατανάλωσης (π.χ. πλαστικά σακουλάκια) με 

σνακ (π.χ. πατατάκια ή κρουασάν). 
• πλαστικό φιλμ που περιβάλλει μία παλέτα και τα διαχωριστικά φύλλα χαρτονιού μεταξύ 

των στρώσεων των προϊόντων στην παλέτα κλπ. 

Ο ορισμός της «συσκευασίας» βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια: 

i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την 
επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν 
το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, 
υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα 
στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού. 

ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο 
πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί 
και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον 
επιτελούν λειτουργία συσκευασίας. 

iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά 
στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά 
στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία 
επιτελούν  λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να 
καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού. 

 
Συστατικά μέρη Συσκευασίας   

 
Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα τα οποία αποτελούν στοιχεία συσκευασιών και 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται προκειμένου να προκύψει το συνολικό βάρος των υλικών 
συσκευασίας που αποτελούν την δήλωση των υλικών συσκευασίας. 
 
1. Ετικέτα (πχ επικολλημένη ή αναρτημένη) 
2. Πώμα, καπάκι, καψύλλιο (πχ φιάλης, δοχείου κα), σφράγισμα (πχ φύλλο που 

σφραγίζει γιαούρτι κα) 
3. Δοσομετρικός μηχανισμός (πχ βαλβίδα, αντλία, για αεροζόλ, κολόνιες, απορρυπαντικά 

κα) & απλικατέρ/ applicater (πχ βουρτσάκι μάσκαρας κα), που αποτελεί μέρος του 
πώματος της συσκευασίας 

4. Σωληνάριο, σωλήνας, κύλινδρος  (πχ καλλυντικών, τροφίμων κα) 
5. Δοχείο/ can-container μεταλλικό, τροφίμων & ποτών (πχ can για παιδικές τροφές, 

γάλα, αναψυκτικά, έτοιμα τρόφιμα κα) και μη-τροφίμων (πχ container για χρώματα, 
χημικά κα) 

6. Κιβώτιο, κουτί & κασετίνα συσκευασίας προϊόντων (πχ  γάλα, απορρυπαντικού, ειδών 
ζαχαροπλαστείου, τσιγάρων, τροφίμων για κατ’ οίκων παράδοση, γρήγορο φαγητό κα) 

7. Βαρέλι, δεξαμενή, μπιτόνι & άλλοι μεγάλοι περιέκτες (> 2 λίτρα) 
8. Κύπελλο, κεσεδάκι, τάπερ, μπολ (πχ παγωτό, γιαούρτι, προφιτερόλ κα) 
9. Δίσκος, σκαφάκι, ταψάκι, φόρμα με ή χωρίς χωρίσματα (πχ γλυκών, φρούτων, 

παιχνιδιών κα) 
10. Μπλίστερ/Blister (πχ για φάρμακα, τσίχλες, λαμπτήρες κα) 
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11. Πιάτα & ποτήρια μιας χρήσης 
12. Σάκος (πχ για τσιμέντο, ζωοτροφές, λιπάσματα, αλεύρι, καφέ, ζάχαρη κα)  
13. Σακούλα, τσάντα, σακουλάκι (πχ για τρόφιμα όπως αλεύρι, καφέ, ζάχαρη, σνάκ κα), 

θήκη, φάκελος (πχ καπνού, μαρκαδόρων κα), δίχτυ (πχ για φρούτα, προϊόντα 
προσφοράς κα), σακούλα μεταφοράς, (πχ. σακούλα  υπεραγοράς ή σακούλα δώρου κα) 

14. Εύκαμπτη συσκευασία & περιτύλιγμα (πχ φιλμ, μεμβράνη, φύλλο κα) προϊόντος (πχ 
για καραμέλα, σοκολάτα, εφημερίδα κα) ή στο σημείο πώλησής του (πχ για δώρο, 
τρόφιμα κα) 

15. Δίσκος & ράφι (rack) μεταφοράς (πχ για μπουκάλια, δοχεία κα) 
16. Στοιχεία συγκράτησης (πχ τσέρκι, λάστιχο, κορδέλα, αυτοκόλλητη ταινία, καρφίτσα, 

άγκιστρο, δακτύλιος, χερούλι κα) 
17. Στοιχεία προστασίας (πχ βάση, καπάκι, γωνίες, διαχωριστικά από EPS, χαρτί και άλλα 

υλικά, bubble wrap κα) & στοιχεία πλήρωσης (πχ νιφάδες,  chips κα) 
18. Στοιχεία στήριξης (πχ κώνος για χαρτί υγείας, μασούρι/καρούλι για κλωστές, καλώδια 

κα) & διατήρησης σχήματος (πχ κρεμάστρα, κολάρο σε πουκάμισο κα) 
19. Τελάρο, καφάσι, καλάθι 
20. Παλέτα, μεγάλο κιβώτιο 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: _______________________________________ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:_________________________________________ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ

Χαρτί / χαρτόνι μεταφοράς (Kg) 0 0 0 0,00 €
Λοιπό χαρτί / χαρτόνι (Kg) 0 0 0 0,00 €
Πλαστικές φιάλες PET (Kg) 0 0 0 0,00 €
ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυτερεφθαλικό 
αιθυλένιο (ΡΕΤ) (Kg) 0 0 0 0,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) 
(Kg) 0 0 0 0,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
(Kg) 0 0 0 0,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ από πολυστυρένιο (PS) 
(Kg) 0 0 0 0,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ από διογκωμένο 
πολυστυρένιο (Kg) 0 0 0 0,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ από άλλο πολυμερές (PO) 
(Kg) 0 0 0 0,00 €

Πολυστρωματικά πλαστικά με 
περισσότερα του ενός πολυμερή ή 
πλαστικά με ετικέτες από PVC (Kg)

0 0 0 0,00 €

0 0 0 0,00 €
0 0 0 0,00 €
0 0 0 0,00 €
0 0 0 0,00 €

Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το 
χαρτί / χαρτόνι (Kg) 0 0 0 0,00 €

Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το 
πλαστικό (Kg) 0 0 0 0,00 €

Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το 
γυαλί (Kg) 0 0 0 0,00 €

0 0 0 0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ

0 0 0 0,00 €
0 0 0 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

ΣΥΝΘΕΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Υλικά συσκευασίας (σε kg)
Εισφορά Βάρους                  

(€)
Υλικό συσκευασίας

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΝΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Kg)
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Kg)
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Kg)
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Kg)

ΣΥΝΟΛΟ (kg)

Υλικά συσκευασίας (σε τεμάχια) Σταθερή 
Εισφορά             

(€)

Τεμάχια Συσκευασιών Κατανάλωσης
Τεμάχια λοιπών συσκευασιών

Σύνολο Χρηματικής Εισφοράς προ ΦΠΑ (€)
Ποσό ΦΠΑ (€)

Σύνολο Χρηματικής Εισφοράς (€)

ΕΝ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

 II
 

ΕΝ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

 I Ι
I  

ΕΝ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

 I 
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Οδηγίες συμπλήρωσης 
της Ετήσιας Δήλωσης Υλικών Συσκευασίας 

 
 
Γενικές Οδηγίες 
 

Η Ετήσια Δήλωση Υλικών Συσκευασίας περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών σε κιλά και το 
σύνολο των τεμαχίων των υποκείμενων συσκευασιών που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά. 

Η ΕΕΑΑ συστήνει, οι ακόλουθες οδηγίες να μελετηθούν ανατρέχοντας συγχρόνως στις 
σχετικές οδηγίες που υπάρχουν.  

Η Ετήσια Δήλωση Υλικών Συσκευασίας αποτελείται από τρεις ενότητες (I – IIΙ).  

Οι ενότητες I, II και III  πρέπει να συμπληρωθούν με τα αναγκαία κατά περίπτωση στοιχεία. 
 
 
Αναλυτικές οδηγίες 
 
Ενότητα I: Στοιχεία Διαχειριστή -  Κωδικός Σύμβασης (Απαραίτητη η Συμπλήρωση) 

Εμφανίζεται η επωνυμία του συμβαλλόμενου Διαχειριστή και ο κωδικός της Σύμβασης, που 
είναι μοναδικός για κάθε Μέλος της ΕΕΑΑ. 
 

Ενότητα ΙΙ: Ετήσια Δήλωση Υλικών Συσκευασίας (Απαραίτητη η Συμπλήρωση) 

Στις γραμμές της συγκεκριμένης ενότητας συμπληρώνονται υποχρεωτικά, το συνολικό 
βάρος των υλικών (κάθε γραμμή αφορά διαφορετικό υλικό) που διατέθηκαν στην εγχώρια 
αγορά την συγκεκριμένη περίοδο σε κιλά. Εφόσον υπάρχουν επαναχρησιμοποιήσιμες 
συσκευασίες που διατίθενται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά καταχωρούνται σε αυτή 
την ενότητα (σύμφωνα με το Παράρτημα Α). 

 

Ενότητα ΙΙΙ: Σύνολο Συσκευασιών Κατανάλωσης & Χρηματική Εισφορά  
 

Αναγράφεται, υποχρεωτικά, ο αριθμός των τεμαχίων των συσκευασιών κατανάλωσης και 
ο αριθμός των τεμαχίων των λοιπών συσκευασιών που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά.  

Στο τέλος εμφανίζεται η συνολική χρηματική εισφορά της ετήσιας δήλωσης υλικών (προ 
ΦΠΑ). (Δεν συμπληρώνεται από τον Διαχειριστή). 
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Παράρτημα Β - Χρηματικές Εισφορές 
 

1. Βάση υπολογισμού των χρηματικών εισφορών 
 
1.1. Η βάση υπολογισμού των χρηματικών εισφορών είναι οι πληροφορίες για όλες τις 
συσκευασίες που διαθέτει ο Διαχειριστής στην ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν 
καταχωρηθεί από τον ίδιο στη Δήλωσή του, σύμφωνα με τους κανόνες του Παραρτήματος Α 
και του παρόντος παραρτήματος και με βάση τις τιμές που ορίζονται στους Πίνακες 
Χρηματικών Εισφορών που επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα Β1. 
Η Δήλωση είναι ετήσια (για τους σκοπούς της παρούσας «Ετήσια Δήλωση»). 
 
1.2. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα ποσότητες δευτερογενών συσκευασιών χαρτιού – 
χαρτονιού οδηγήθηκαν για ανακύκλωση, για τις εν λόγω συσκευασίες καταβάλλεται στο 
σύστημα χρηματική εισφορά ίση προς 2€/ τόνο ως κόστος πιστοποίησης. Τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για ποσότητες οι οποίες ανέρχονται κατ΄ ελάχιστον σε 
500 t ετησίως. Η καταβολή της χρηματικής εισφοράς γίνεται δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη 
κάθε ημερολογιακού έτους, ήτοι 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους και βασίζεται στα  
υποβληθέντα παραστατικά. 
 
 

2. Περιοδικότητα και τρόπος πληρωμής της χρηματικής εισφοράς 
 
2.1. Η καταβολή των χρηματικών εισφορών (εκτός των προβλεπομένων στην παρ. 1.2) 
γίνεται ως ακολούθως: 
 

2.1.1. Η καταβολή των χρηματικών εισφορών για τις επιχειρήσεις με Ετήσια Δήλωση 
συνολικού καθαρού ποσού έως 500€ γίνεται δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη κάθε 
ημερολογιακού έτους, ήτοι 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους και βασίζεται στην υποβληθείσα 
Ετήσια Δήλωση. Το αντίστοιχο τιμολόγιο εκδίδεται βάσει των στοιχείων της Ετήσιας 
Δήλωσης. Εάν δεν αποσταλεί Ετήσια Δήλωση μέχρι την 15η Ιανουαρίου, τότε το 
συγκεκριμένο έτος τιμολογείται βάσει της τελευταίας υποβληθείσας Ετήσιας Δήλωσης. Η 
εκκαθάριση του έτους γίνεται με την υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης.   
 

2.1.2. Η καταβολή των χρηματικών εισφορών για τις επιχειρήσεις με Ετήσια Δήλωση 
συνολικού καθαρού ποσού από 501€ έως 1000€ γίνεται δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη κάθε 
ημερολογιακού εξαμήνου, ήτοι την 15η Ιουλίου και την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους και 
βασίζεται στην υποβληθείσα Ετήσια Δήλωση. Το αντίστοιχο τιμολόγιο εκδίδεται την 15η 
ημέρα του έκτου μήνα κάθε εξαμήνου. Εάν δεν αποσταλεί Ετήσια Δήλωση μέχρι την 15η 
Ιανουαρίου, τότε το Β΄ εξάμηνο τιμολογείται όπως και το προηγούμενο. Η εκκαθάριση του 
έτους γίνεται με την υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης.   
 

2.1.3. Η καταβολή των χρηματικών εισφορών για τις επιχειρήσεις με Ετήσια Δήλωση 
συνολικού καθαρού ποσού από 1001€ και άνω γίνεται δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου, ήτοι μέχρι την 15η Απριλίου, 15η Ιουλίου, 15η Οκτωβρίου και την 
15η Ιανουαρίου εκάστου έτους και βασίζεται στην υποβληθείσα Ετήσια Δήλωση σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Το αντίστοιχο τιμολόγιο εκδίδεται την 15η ημέρα του τρίτου 
μήνα κάθε τριμήνου. 

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΑΑ την Ετήσια Δήλωση το αργότερο 
μέχρι τη δεκάτη πέμπτη ημέρα μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, δηλαδή την 15η 
Ιανουαρίου. Με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Δήλωσης γίνεται η εκκαθάριση του 
προηγούμενου έτους και η τιμολόγηση των επόμενων τριών ισόποσων καταβολών του 



EEAA A.E.  V 21.1 

   17 

τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα: για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων καταβολών και 
τιμολογήσεων του 2022 θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Ετήσιας Δήλωσης του 2021. 

Εάν δεν αποσταλεί Ετήσια Δήλωση μέχρι την 15η Ιανουαρίου, τότε το Δ΄ τρίμηνο 
τιμολογείται όπως και τα τρία προηγούμενα. Η εκκαθάριση του έτους γίνεται με την υποβολή 
της Ετήσιας Δήλωσης.   
 

2.2. Βάσει των στοιχείων της Ετήσιας Δήλωσης ο Διαχειριστής καταβάλλει στην ΕΕΑΑ την 
προκύπτουσα χρηματική εισφορά έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει η ΕΕΑΑ.  
 

3. Υπερβάλλουσες καταβολές  
 
Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής έχει δηλώσει κατά λάθος στη ΕΕΑΑ υπερβάλλουσες 
συσκευασίες, και με την επιφύλαξη ότι υπάρχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά και η 
υπερβάλλουσα διαφορά πιστοποιείται από τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, 
ο Διαχειριστής δικαιούται το συμψηφισμό των εισπραχθεισών εισφορών για τις 
υπερβάλλουσες αυτές καταβολές. Ο συμψηφισμός αυτός θα γίνει με την επόμενη καταβολή 
εκ μέρους του Διαχειριστή από την ημερομηνία γραπτής υποβολής του αιτήματος 
συμψηφισμού. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να υποβάλει αίτημα στην ΕΕΑΑ για 
υπερβάλλουσες καταβολές προηγούμενων ετών, μετά την πάροδο δύο (2) ημερολογιακών 
ετών. 
 

4. Τέλος συμμετοχής (entrance fee) 
 
Προς το σκοπό συμμετοχής του Διαχειριστή στους συσσωρευμένους οικονομικούς πόρους 
από ενάρξεως λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και για 
λόγους ίσης μεταχείρισης, ο Διαχειριστής που υπογράφει πρώτη φορά τη Σύμβαση 
συνεργασίας με την ΕΕΑΑ (και δεν έχει υπογράψει έως την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με άλλο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
παρόλο που διέθετε τις συσκευασίες του στην αγορά) θα καταβάλλει στην ΕΕΑΑ τέλος 
συμμετοχής (entrance fee), ως ακολούθως:  
 
Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης ο Διαχειριστής 
οφείλει να υποβάλλει την Αρχική Δήλωση που αντιστοιχεί στο αμέσως προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος από το έτος της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης. Πιο 
συγκεκριμένα: αν η Σύμβαση υπογραφεί κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022, η 
Αρχική Δήλωση αποτελείται από την Ετήσια Δήλωση του 2021. Το Τέλος Συμμετοχής 
ανέρχεται στο τριπλάσιο από την τιμή εισφοράς (όπως αυτή εκάστοτε ισχύει) του 
υλικού/υλικών συσκευασίας που διέθεσε ο Διαχειριστής στην αγορά κατά το προηγούμενο 
της ένταξής του έτος, ήτοι εν προκειμένω κατά το έτος 2021. 

 
Στην περίπτωση που το Τέλος Συμμετοχής δεν υπερβαίνει τα 1000 €, τότε αυτό πρέπει να 
καταβληθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που το Τέλος Συμμετοχής κυμαίνεται μεταξύ 1001 € – 2000 €, τότε αυτό 
μπορεί να εξοφληθεί σε 2 ισόποσες δόσεις με ημερομηνία 1ης δόσης δεκαπέντε μέρες μετά 
την λήξη του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο έχει υπογραφεί η Σύμβαση και ημερομηνία 
δεύτερης δόσης μετά από εξάμηνο.  
 
Στην περίπτωση που το Τέλος Συμμετοχής υπερβαίνει τα 2001 €, τότε αυτό μπορεί να 
εξοφληθεί σε 4 ισόποσες δόσεις, με ημερομηνία 1ης δόσης δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη 
του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο έχει υπογραφεί η Σύμβαση και συχνότητα καταβολής 
ενός εξαμήνου.  
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Προκειμένου να εφαρμοσθεί ο ανωτέρω διακανονισμός των δόσεων, ο Διαχειριστής οφείλει 
να δηλώσει τούτο με επιστολή του προς την ΕΕΑΑ η οποία πρέπει να αποσταλεί μαζί με την 
υποβολή της Αρχικής Δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η ως άνω επιστολή, η 
τιμολόγηση θα γίνει για το σύνολο του Τέλους Συμμετοχής μετά την υποβολή της Αρχικής 
Δήλωσης. 
 
Η ως άνω υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής, άλλαξε 
επωνυμία ή δημιούργησε νέα εταιρία πριν την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης.  

 

5. Κανόνες υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς 
 

5.1.  Πρώτος Κανόνας 
  
Όλα τα υλικά που απαρτίζουν τις συσκευασίες κατανάλωσης του Διαχειριστή χρεώνονται 
βάσει βάρους ανάλογα με την τιμή του υλικού τους σύμφωνα με τους πίνακες χρηματικών 
εισφορών (Παράρτημα Β1) της παρούσας (εισφορά βάσει βάρους). 

Τα τεμάχια των συσκευασιών κατανάλωσης χρεώνονται ως σύνολο με μία επιπλέον σταθερή 
εισφορά σύμφωνα με τους πίνακες χρηματικών εισφορών (παράρτημα Β1) της παρούσας 
(σταθερή εισφορά).  
  

5.2.  Δεύτερος Κανόνας 
 
Όλα τα υλικά που απαρτίζουν τις λοιπές συσκευασίες  χρεώνονται βάσει βάρους ανάλογα με 
την τιμή του υλικού τους σύμφωνα με τους πίνακες χρηματικών εισφορών (Παράρτημα Β1) 
της παρούσας (εισφορά βάσει βάρους). 

Κάθε στοιχείο ανά μονάδα λοιπών συσκευασιών χρεώνεται με μία επιπλέον σταθερή εισφορά 
σύμφωνα με τους πίνακες χρηματικών εισφορών (Παράρτημα Β1) της παρούσας (σταθερή 
εισφορά). 
 

5.3.  Τρίτος Κανόνας 
 
Δε θεωρούνται στοιχεία συσκευασίας και επομένως δε συνυπολογίζονται στις χρηματικές 
εισφορές οι κόλλες, οι κολλητικές ταινίες, οι φορολογικές ταινίες, οι μεταλλικοί συνδετήρες 
που αποτελούν τμήμα μιας συσκευασίας (π.χ. ενός χαρτοκουτιού) και τα εγχειρίδια ή 
φυλλάδια οδηγιών χρήσης. 
 

 

6. Τρόπος Υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς 
 
Η συνολική εισφορά μιας συσκευασίας είναι το άθροισμα των εισφορών βάσει βάρους των 
υλικών που απαρτίζουν όλες τις συσκευασίες (συσκευασίες κατανάλωσης & λοιπές 
συσκευασίες) συν τις ανάλογες σταθερές εισφορές εφαρμόζοντας τους προηγούμενους 
κανόνες. 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα αναλυτικού υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς επισυνάπτονται 
στο ειδικό τεύχος. 
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Παράρτημα Β1 
Πίνακας Χρηματικών Εισφορών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της χρηματικής εισφοράς: 
 
 

 
  

 
 

α) Σταθερή εισφορά επί του αριθμού των 
συσκευασιών 

0,0004 €/τεμάχιο 

 
β)  Εισφορά με βάση το βάρος υλικού                                      (€/τόνο) 
 
ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΝΙ 
-Χαρτί / χαρτόνι μεταφοράς  
-Λοιπό χαρτί / χαρτόνι 

55,50 
55,50 
55,50 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
-Πλαστικές φιάλες PET 
-Πολυστρωματικά πλαστικά με περισσότερα του  
ενός πολυμερή ή πλαστικά με ετικέτες από PVC 
-Διογκωμένη πολυστερίνη 
-Λοιπά πλαστικά 

70,50 
70,50 
70,50 

 
70,50 
70,50 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10,50 
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 21,00 
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18,50 
ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 10,10 
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
-Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το χαρτί /  
 χαρτόνι 
-Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το πλαστικό 
-Σύνθετη συσκευασία με κύριο υλικό το γυαλί 

70,50 
70,50 

 
70,50 
70,50 

 
 
Οι αναγραφόμενες τιμές δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.  
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Παράρτημα Γ – Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Σήματος 
 
1. Γενικά  
 
Το Σήμα (όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Γ1) είναι καταχωρημένο με αριθμούς 
106615 (αλλοδαπό), 106622 (αλλοδαπό), 104358 (αλλοδαπό) και 104359 (αλλοδαπό) στα 
Βιβλία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δικαιούχος του Σήματος είναι η εταιρεία PRO 
EUROPE η οποία έχει παραχωρήσει στην ΕΕΑΑ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και το 
δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης χρήσης αυτού δυνάμει της από 01-03-2002 σύμβασης, η 
οποία έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Σήμα 
χρησιμοποιείται για τη σήμανση των συσκευασιών που αποτελούν αντικείμενο συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης από την ΕΕΑΑ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ως απόδειξη 
συμμετοχής του  Διαχειριστή στο Σύστημα. Η ΕΕΑΑ παραχωρεί περαιτέρω με έγγραφες 
συμφωνίες και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη 
συνέχεια, την άδεια χρήσης του Σήματος σε διαχειριστές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
Σύστημα, προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν, στη σήμανση των συσκευασιών τους. 
 
2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
2.1. Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται, σε όλη τη διάρκεια της παρούσας και μετά την λύση ή 
λήξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να ζητήσει είτε αμέσως είτε εμμέσως (δηλαδή 
μέσω τρίτου) την κατοχύρωση σήματος ιδίου ή παρεμφερούς προς το Σήμα, σε οποιαδήποτε 
χώρα. 
 
2.2. Ο Διαχειριστής δεν αποκτά από την Άδεια Χρήσης του Σήματος κανένα δικαίωμα 
κυριότητας καθώς και κανένα εν γένει άλλο δικαίωμα επί του Σήματος, τα οποία παραμένουν 
αποκλειστικής κυριότητας των νομίμων δικαιούχων. 
 
2.3. Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται να παραχωρήσει, εκχωρήσει ή μεταβιβάσει περαιτέρω την 
Άδεια Χρήσης του Σήματος σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ακόμη και εάν αυτό αποτελεί 
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) και για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 
 
3. Διάρκεια Άδειας Χρήσης 
 
Η Άδεια Χρήσης του Σήματος έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.  
Τυχόν λύση της Σύμβασης αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του δικαιώματος χρήσης του Σήματος από τον Διαχειριστή 
χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση από την πλευρά της ΕΕΑΑ, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο 
δικαίωμα του Διαχειριστή να χρησιμοποιεί το Σήμα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από 
την συμμετοχή του στο Σύστημα.  Τυχόν χρήση του Σήματος από τον Διαχειριστή μετά την 
λύση της παρούσας Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9.6. της 
Σύμβασης,  γεννά δικαίωμα αποζημίωσης της ΕΕΑΑ για οποιαδήποτε ζημία αυτή υποστεί 
συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους. 
 
4. Δικαίωμα χρήσης Σήματος - Παραβίαση του Σήματος 
 
4.1 Το δικαίωμα του Διαχειριστή να χρησιμοποιεί το Σήμα περιλαμβάνει και το δικαίωμά του 
να αναφέρεται σε αυτό σε κάθε διαφήμιση των υποκείμενων στο Σύστημα συσκευασιών του 
που απευθύνει προς το καταναλωτικό κοινό με μόνο και αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση 
του καταναλωτικού κοινού περί της συμμετοχής του στο Σύστημα. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η ΕΕΑΑ θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Διαχειριστή και ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να υποβάλει σε αυτήν τις διαφημιστικές μακέτες και άλλο τυχόν διαφημιστικό 
υλικό οποιασδήποτε μορφής με το οποίο προτίθεται να απευθυνθεί στο καταναλωτικό κοινό.  
Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την χρήση του Σήματος από τον Διαχειριστή 
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για διαφημιστικούς λόγους του τελευταίου, εάν ευλόγως θεωρεί ότι η χρήση του Σήματος στη 
συγκεκριμένη περίπτωση παρεκκλίνει του σκοπού για τον οποίον χρησιμοποιείται. 
 
4.2. Η Άδεια Χρήσης του Σήματος περιορίζεται στους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω,  
δεν δημιουργεί στον Διαχειριστή άλλο τυχόν δικαίωμα επί του Σήματος και η χρήση αυτού 
επί των συσκευασιών του Διαχειριστή υποδηλώνει τη συμμετοχή του στο Σύστημα. 
 
4.3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής αντιληφθεί ότι τρίτο μέρος χρησιμοποιεί το Σήμα 
παρανόμως και χωρίς εξουσία χρήσης οφείλει να ειδοποιήσει πάραυτα την ΕΕΑΑ. 
 
4.4. Η ΕΕΑΑ έχει αποκλειστικά το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, να προχωρήσει στις 
νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να σταματήσει την παραβίαση αυτή ή οποιαδήποτε πράξη 
παράνομης ή χωρίς εξουσιοδότηση χρήσης του Σήματος, ενώ το σύνολο των δαπανών και 
εξόδων καλύπτεται αποκλειστικά από αυτήν (την ΕΕΑΑ). 
 
4.5. Εάν η παράνομη χρήση του Σήματος από τρίτο μέρος είναι ευλόγως επιζήμια για τα 
συμφέροντα του Διαχειριστή στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας, ο Διαχειριστής 
υποχρεούται να ειδοποιήσει κατά τα παραπάνω υπό 4.3. την ΕΕΑΑ, η οποία και υποχρεούται 
να υποστηρίξει με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο τα συμφέροντα αυτά, αναλαμβάνοντας 
ακόμη, και το σύνολο των δαπανών και εξόδων σε περίπτωση δικαστικού αγώνα 
(συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών) μέχρι την ανέκκλητη έκβαση της 
δίκης. 
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Παράρτημα Γ1  -Σήμα και όροι σήμανσης  
 
 

 
 
«Σήμα» 
 
 
Γενικοί κανόνες εμφάνισης του Σήματος 

 

Το Σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να τοποθετείται σε ορατό τμήμα της συσκευασίας. 
Κατά κανόνα το Σήμα τοποθετείται στο τμήμα της συσκευασίας όπου βρίσκεται ο γραμμωτός 
κώδικας (barcode). 

Ο Διαχειριστής δύναται να σημαίνει με το Σήμα  όλες τις συσκευασίες του.   

Καμία απολύτως τροποποίηση, χρωματική ή άλλου είδους αλλοίωση, καθώς και καμία 
επιπρόσθετη αναγραφή επί  του Σήματος δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία της ΕΕΑΑ. 

Το Σήμα έχει τη μορφή ενός κύκλου που περικλείει δύο αντιθέτως στρεφόμενα και 
επικαλυπτόμενα βέλη γύρω από έναν κεντρικό κατακόρυφο άξονα. 

Ο κεντρικός κατακόρυφος άξονας του Σήματος πρέπει να είναι κάθετος στις γραμμές του 
κειμένου που πιθανόν υπάρχει στη συσκευασία. 

 
Χρώμα 
 

Το βέλος που στρέφεται προς τα άνω και δεξιά έχει πιο σκούρο χρώμα. Αντιθέτως το βέλος 
που στρέφεται προς τα κάτω και αριστερά έχει πιο ανοικτό χρώμα. Σε λευκό υπόστρωμα το 
σκουρόχρωμο βέλος έχει χρώμα Pantone 343 C (πράσινο), και το ανοικτόχρωμο Pantone 366 
C (πράσινο). 

Οι τύποι των χρωμάτων αυτών σε τετραχρωμία είναι: 

 
• Pantone 366 C  Κυανό: 40% 

Κίτρινο: 80% 
 

• Pantone 343 C  Ματζέντα: 50% 
Κίτρινο: 80% 
Κυανό: 100% 

 
Το Σήμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σε μονοχρωμία, σε λευκό ή έγχρωμο υπόστρωμα, 
ή σε ανεστραμμένο χρώμα ή στην περίπτωση εισαγομένων προϊόντων όπως αυτό τυπώνεται 
επί της συσκευασίας αυτών, από τη χώρα παραγωγής ή προέλευσης των προϊόντων αυτών, 
εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του Σήματος που ορίζει ο Δικαιούχος 
του Σήματος που είναι η εταιρεία «PRO EUROPE» και τα προϊόντα αυτά έχουν 
συμπεριληφθεί στη Δήλωση του Διαχειριστή σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας 
Σύμβασης. 
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Διαστάσεις 
 

Η προτεινόμενη διάμετρος του Σήματος είναι 10mm.  

  

 

 

Σε καμία περίπτωση η διάσταση του Σήματος δε μπορεί να είναι μικρότερη από 6mm. 

 

Εξαιρέσεις 
 

Οποιαδήποτε εξαίρεση από τους παρόντες κανόνες για λόγους τεχνικούς, νομικούς ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, πρέπει να συμφωνείται μεταξύ της ΕΕΑΑ και του Διαχειριστή 
και να αναγράφεται σε ειδικό παράρτημα στην παρούσα Σύμβαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10mm 
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Παράρτημα Δ – Ειδικές Απαιτήσεις για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
 
Ορισμοί 
 
«Πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι σακούλες μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από 
πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης 
εμπορευμάτων ή προϊόντων. 
«Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρομέτρων (μm),  
«Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (μm) που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή 
παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην 
αποφυγή σπατάλης τροφίμων, 
 
Δήλωση Ποσοτήτων 
Όσον αφορά στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς που παράγουν ή εισάγουν με σκοπό να τις 
διαθέσουν στην ελληνική αγορά, οι υπόχρεοι παραγωγοί συμπληρώνουν και υποβάλλουν 
μόνο την παρακάτω αναλυτική φόρμα. 
 

 
 
Τα στοιχεία που υποβάλλονται με τον ανωτέρω τρόπο είναι ανεξάρτητα και επιπρόσθετα 
αυτών που υποβάλλονται στην Ετήσια Δήλωση Υλικών Συσκευασίας του Παραρτήματος Α 
για τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων (πλαστικές σακούλες και λοιπά ενδεχομένως υλικά) 
που παράγουν ή εισάγουν οι υπόχρεοι παραγωγοί με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική 
αγορά. 
 
Οι επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς δηλώνονται στην ανωτέρω 
δήλωση σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.    
 
 
 
Χρηματική Εισφορά 

Η χρηματική εισφορά για το σύνολο των δηλούμενων ποσοτήτων πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς υπολογίζεται μόνο με βάση το βάρος και προσδιορίζεται  σε 70,50 ευρώ ανά τόνο 
διατιθέμενων στην ελληνική αγορά πλαστικών σακουλών μεταφοράς, πλέον ΦΠΑ. 

Κατηγορία Πλαστικής Σακούλας
Ποσότητα σε 

τεμάχια
Ποσότητα σε 

κιλά
Πολύ λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π): Π <15 μm (εκτός από 
βιοαποδομήσιμες/βιοδιασπώμενες/λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432 )
Λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π): 15 μm ≤ Π < 50 μm (εκτός από 
βιοαποδομήσιμες/ βιοδιασπώμενες /λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432 )
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π): Π ≥ 50 μm (εκτός από βιοαποδομήσιμες/ 
βιοδιασπώμενες/ λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432)

Πολύ λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π): Π <15 μm (βιοαποδομήσιμες/ 
βιοδιασπώμενες/ λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432 )
Λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π): 15 μm ≤ Π < 50 μm (βιοαποδομήσιμες/ 
βιοδιασπώμενες/ λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432)
Πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος (Π):Π≥50 μm (βιοαποδομήσιμες/ βιοδιασπώμενες/ 
λιπασματοποιήσιμες σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN 13432)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ


