ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΗ΄, 7 Φεβρουαρίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 9 της Ενότητας
Α΄ εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2008 «σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος µέσω ποινικού δικαίου» (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L328/28/6.12.2008) και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές κυρώσεις, µέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής
ποινικής προστασίας του.
2. Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 48 της Ενότητας Β΄ εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών» (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 της
22.11.2008) και θεσπίζονται µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εµποδίζοντας ή µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας
το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ)
Ορισµοί
Kατά την έννοια του νόµου αυτού νοούνται ως:
1) «Παράνοµη»: κάθε παράβαση της νοµοθεσίας που
εκτίθεται στα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄ της παρούσας ενότητας, όπως εκάστοτε ισχύει.
2) «Προστατευόµενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας»:
α) για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο στ΄, τα είδη που απαριθµούνται:
αα) στο παράρτηµα IV του άρθρου 20 της 33318/
3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας,
Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β΄ 1289), όπως
τροποποιήθηκε µε την 14849/853 /2008 κοινή υπουργική
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απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄
645), οι οποίες εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,
ββ) στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 14 της 37338/1807/
2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 1495), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της εν λόγω
απόφασης,
β) για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο ζ΄, τα είδη
που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Α΄ ή Β΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους».
3) «Οικότοπος/ενδιαίτηµα εντός προστατευόµενης περιοχής»: κάθε οικότοπος ειδών για τον οποίο µια περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 4 της
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ή κάθε
φυσικός οικότοπος ή οικότοπος ειδών για τον οποίο µια
περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος Β΄ της 33318/
3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης.
4) «Νοµικό πρόσωπο»: κάθε νοµική οντότητα (legal entity) που έχει το καθεστώς αυτό βάσει του εφαρµοστέου
εθνικού δικαίου, πλην κρατών ή δηµόσιων φορέων κατά
την άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διεθνών
οργανισµών δηµοσίου δικαίου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 3
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ)
Αδικήµατα
Τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν. 1650/
1986, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος
νόµου:
α) η απόρριψη, εκποµπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή
το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωµατικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα
του εδάφους, την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα
φυτά·
β) η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και συµπεριλαµβανοµένων δράσεων που εκτελούνται από εµπόρους ή µεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές σωµατικές
βλάβες σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότη-

τα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά·
γ) η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα
αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 35 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις µεταφορές αποβλήτων και διενεργείται σε µη αµελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία µεταφορά ή ως πολλαπλές µεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες·
δ) η λειτουργία µονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες
δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιµοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα και η
οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της
µονάδας, το θάνατο ή σοβαρές σωµατικές βλάβες, σε
πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα,
την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή
στα ζώα ή τα φυτά·
ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, η διαχείριση, η χρήση,
η κατοχή, η αποθήκευση, η µεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικίνδυνων ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται
να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή σωµατική βλάβη σε
πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα,
την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή
στα ζώα ή τα φυτά·
στ) η θανάτωση, ο αφανισµός, η κατοχή ή η σύλληψη
προστατευόµενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που η συµπεριφορά αφορά αµελητέα ποσότητα αυτών των ειδών και έχει
αµελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης των ειδών·
ζ) η εµπορία µε προστατευόµενα είδη άγριας πανίδας
ή χλωρίδας ή µερών ή παραγώγων αυτών, εξαιρουµένων
των περιπτώσεων που η συµπεριφορά αφορά αµελητέα
ποσότητα των ειδών αυτών και έχει αµελητέο αντίκτυπο
στο καθεστώς διατήρησης των ειδών·
η) κάθε συµπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθµιση του οικότοπου/ ενδιαιτήµατος µέσα σε προστατευόµενη περιοχή·
θ) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος.
Άρθρο 4
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ)
Ευθύνη νοµικών προσώπων
1. Τα νοµικά πρόσωπα θεωρούνται υπεύθυνα για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον τα αδικήµατα αυτά διαπράττονται επ’ ωφελεία τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός
του νοµικού προσώπου και ενεργεί ατοµικά ή ως µέλος
οργάνου του νοµικού προσώπου µε βάση:
α) εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόµατος του νοµικού προσώπου ή
γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
2. Τα νοµικά πρόσωπα θεωρούνται υπεύθυνα και στην
περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στο
άρθρο 3 επ’ ωφελεία νοµικού προσώπου, από πρόσωπο
το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.
3. Η ευθύνη νοµικών προσώπων βάσει των παραγρά-
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φων 1 και 2 δεν αποκλείει ποινική δίωξη κατά φυσικών
προσώπων που είναι δράστες, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Άρθρο 5
Κυρώσεις κατά νοµικών προσώπων
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ)
Τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, τιµωρούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986
(Α΄160), όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
1. Για την εφαρµογή των άρθρων 2 έως 9, στην έννοια
του όρου «παράνοµη», όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 2, εκτός των παραβάσεων της νοµοθεσίας
που περιγράφεται στα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παραβάσεις:
α) όλων των λοιπών κανονιστικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/
1986 (Α΄160) όπως ισχύει,
β) των διατάξεων του ν. 3199/2003 (Α΄280), του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60) και του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών,
γ) των διατάξεων του ν. 2939/2001 (Α΄179), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3854/2010 (Α΄94), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του,
δ) των διατάξεων του π.δ. 148/2009 (Α΄190).
Τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄,
β΄, γ΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 (Α΄160),
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
2) Για την εφαρµογή των άρθρων 2 έως 9, ο όρος «ιθύνουσα θέση» έχει την εξής έννοια:
«Ιθύνουσα θέση»: η θέση που κατέχει φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο όταν έχει εξουσία,
ενεργώντας ατοµικά ή ως µέλος οργάνου, είτε να το εκπροσωπεί είτε να λαµβάνει αποφάσεις για λογαριασµό
του είτε να ασκεί έλεγχο εντός αυτού.
Η έννοια του όρου αυτού ισχύει και για την εφαρµογή
του άρθρου 28 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται µε
το άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
3) Τα αδικήµατα που κατ’ ελάχιστο περιγράφονται στο
άρθρο 3 τιµωρούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις διακρίσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1650/1986 (Α΄ 160)
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄160)
Το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς
την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91)
και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που
του έχει χορηγηθεί και υποβαθµίζει το περιβάλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο ετών ή και χρηµατική ποινή
1.000,00 έως 60.000,00 ευρώ.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηµατική ποινή
3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προηγούµενου εδαφίου τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή και χρηµατική ποινή. Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθµισης
του περιβάλλοντος είναι, µε βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σηµασία της υποβάθµισης, περιορισµένες επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι ενός
έτους ή και χρηµατική ποινή.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου:
(α) τελέστηκε από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον οικονοµικό ή άλλο υλικό
όφελος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή
και χρηµατική ποινή 20.000,00 έως 150.000,00 ευρώ,
(β) τελέστηκε µε τον ανωτέρω σκοπό και το συνολικό
οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000,00 ευρώ ή από υπαίτιο που διαπράττει εγκλήµατα
του παρόντος άρθρου κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια
και το συνολικό οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη ή και χρηµατική ποινή 60.000,00 έως
250.000,00 ευρώ,
(γ) δηµιούργησε, µε βάση το είδος ή την ποσότητα
των ρύπων ή την έκταση ή τη σηµασία της υποβάθµισης,
κίνδυνο σοβαρής ή ευρείας ρύπανσης ή υποβάθµισης ή
σοβαρής ή ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης ή καταστροφής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή και χρηµατική ποινή 20.000,00 έως
150.000,00 ευρώ,
(δ) δηµιούργησε κίνδυνο θανάτου εµβρύου ή ανθρώπου ή εµφάνισης βαριάς σωµατικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή βαριάς σωµατικής ή διανοητικής πάθησης ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη ή και
χρηµατική ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ,
(ε) είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθµιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, µε βάση το είδος ή την
ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σηµασία της υποβάθµισης ή το θάνατο εµβρύου ή ανθρώπου ή την εµφάνιση βαριάς σωµατικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή τη βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηµατική ποινή
150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ.
Αν οι πράξεις των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρα-
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γράφου αυτής τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηµατική ποινή
60.000,00 έως 150.000,00 ευρώ.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.1. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ιθύνουσα θέση σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο και ιδίως οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι ανώνυµων εταιριών, οι διαχειριστές εταιριών περιορισµένης ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών, έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να εποπτεύουν και να
ελέγχουν την τήρηση, από φυσικά πρόσωπα που τελούν
υπό τις εντολές του, των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
5.2. Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει ιθύνουσα
θέση, τιµωρείται ως αυτουργός για κάθε πράξη ή παράλειψη, που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου αυτού και τελέσθηκε κατά ή εξ αφορµής της
δραστηριότητας ή επιχείρησης του νοµικού προσώπου,
εφόσον αυτή δεν αποτράπηκε λόγω της παράλειψής
του, από πρόθεση ή από αµέλεια, να ασκήσει την προβλεπόµενη στην περίπτωση 5.1 εποπτεία ή έλεγχο, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ή αστική ή διοικητική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου ή του ίδιου νοµικού προσώπου.
5.3. Αν η πράξη ή παράλειψη, που προβλέπεται στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού ή οποιαδήποτε
µορφή συµµετοχής σε αυτές, τελέσθηκαν προς όφελος
νοµικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση, πέραν της ποινικής ευθύνης του φυσικού προσώπου, επιβάλλεται και στο νοµικό πρόσωπο,
ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων
στο περιβάλλον:
(α) διοικητικό πρόστιµο µέχρι του τριπλάσιου της αξίας του οφέλους που επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε ή
(β) προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή
(γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις ή
(δ) η δηµοσίευση, µε δαπάνες του, της αµετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας ή συνδυασµός των ανωτέρω
κυρώσεων.
5.4. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και στην περίπτωση που η παράλειψη άσκησης της
προβλεπόµενης στην περίπτωση 5.1. εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο, που κατέχει ιθύνουσα θέση,
κατέστησε δυνατή την τέλεση από φυσικά πρόσωπα που
τελούν υπό τις εντολές του, των ποινικών αδικηµάτων,
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
αυτού προς όφελος του νοµικού προσώπου.
5.5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης 5.3., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της.
5.6. Το διοικητικό πρόστιµο που προβλέπεται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 5.3., αποτελεί έσοδο υπέρ του «Πράσινου Ταµείου» σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010

(Α΄182).»
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού περιορίσει
ο ίδιος ή (αν) τρίτος που ενεργεί κατ’ εντολή ή για λογαριασµό του συντελέσει, µε έγκαιρη αναγγελία προς την
αρχή, αποτελεσµατικά στην ουσιώδη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης ή της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος, που προκάλεσε η πράξη ή η παράλειψή
του, το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει ποινή µειωµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα ή να
τον απαλλάξει από κάθε ποινή.»
6. Η παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται το Δηµόσιο, καθώς και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το έγκληµα, το
Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστήµια, άλλοι επιστηµονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης
προστατευόµενων περιοχών, µη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί
περιουσιακή ζηµία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και
µόνο και µε αίτηµα ιδίως την αποκατάσταση των πραγµάτων, στο µέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση ποινικών διατάξεων
1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα προστίθεται η φράση «… καθώς και
τη νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων κ.λπ.» (Α΄166) προστίθεται περίπτωση ιθ΄ και η υπάρχουσα περίπτωση ιθ΄
αναριθµείται σε κ΄ως εξής:
«ιθ) τα προβλεπόµενα και τιµωρούµενα από τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο α΄ του
ν. 1650/1986».
3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 2225/1994 «Για
την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (Α΄121) προστίθεται εδάφιο θ΄ ως εξής:
«θ) το άρθρο 28 του ν. 1650/1986».
Άρθρο 9
Ειδικές δικονοµικές διατάξεις
1. Η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση των εγκληµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του
ν. 1650/1986, ενεργείται και από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, συνεπικουρούµενους, εφόσον χρειαστεί και
µετά από πρόσκλησή τους, από τους κατά περίπτωση
αρµόδιους γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος τέλεσης. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν αρµοδιότητα για όλη τη χώρα και εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους µε υπηρεσιακή ταυτότητα, που αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Η
διενέργεια ή η συµµετοχή τους σε ανακριτικές πράξεις

5
δεν αποκλείει την εξέτασή τους ως µάρτυρες, λόγω των
εξειδικευµένων γνώσεών τους, κατά τη διαδικασία στο
ακροατήριο.
2. Ειδικά για τα κακουργήµατα που προβλέπονται στον
ανωτέρω νόµο, η, κατά τη διάταξη του άρθρου 253 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια των µορφών έρευνας, που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται µε αυτές.
3. Κατά την ποινική προδικασία για τα κακουργήµατα
που προβλέπονται στον ανωτέρω νόµο µπορεί να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό των καταγγελλόντων τις πράξεις αυτές ή των ουσιωδών µαρτύρων,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9
παράγραφοι 2 ως και 4 του ν. 2928/2001.
4. Δεν είναι άδικη η πράξη ειδικού ή γενικού προανακριτικού υπαλλήλου που µε σκοπό την αποκάλυψη ή
σύλληψη προσώπου που διαπράττει έγκληµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986, εµφανίζεται ενδιαφερόµενος για τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, διάθεση και αξιοποίηση και γενικά τη διαχείριση
αποβλήτων. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που µε αυτόν το σκοπό ενεργεί ύστερα από πρόταση των αρµόδιων προανακριτικών υπαλλήλων για τα ανωτέρω εγκλήµατα. Οφείλει όµως, στην περίπτωση αυτή, ο ανωτέρω
υπάλληλος να ειδοποιήσει προηγουµένως, έστω και τηλεφωνικά, τον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
Επίσης, δεν είναι άδικη η πράξη ειδικού ή γενικού προανακριτικού υπαλλήλου, όταν ύστερα από βάσιµη καταγγελία ή ισχυρές υπόνοιες ενεργεί έρευνα σε µεταφορικό
µέσο για την ανεύρεση αποβλήτων.
5. Για την εκδίκαση των κακουργηµάτων, που προβλέπονται στον ανωτέρω νόµο, αρµόδιο είναι το Τριµελές Εφετείο.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2008/98/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 10
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής
1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου:
α) τα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατµόσφαιρα
και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο δεσµεύεται και µεταφέρεται για αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και το οποίο αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηµατισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (EE L 140/114/
5.6.2009), ή εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω Οδηγίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2
αυτής,
β) τα (επιτόπου) εδάφη, που περιλαµβάνουν ρυπασµέ-

νες (contaminated) γαίες που δεν έχουν ακόµα εκσκαφθεί, και τα κτίρια που συνδέονται µόνιµα µε εδάφη,
γ) µη ρυπασµένη (contaminated) γη και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στη φυσική του κατάσταση, στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,
δ) τα ραδιενεργά απόβλητα,
ε) τα αποχαρακτηρισµένα εκρηκτικά (decommissioned
explosives),
στ) τα περιττώµατα, εφόσον δεν καλύπτονται από την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόµενα από τη γεωργία ή τη
δασοκοµία, τα οποία χρησιµοποιούνται στη γεωργία ή τη
δασοκοµία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα
µε διαδικασίες ή µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.
2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου, µόνο εφόσον η διαχείρισή τους διέπεται από άλλες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις ή εθνικές διατάξεις που µεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έννοµη τάξη:
α) τα λύµατα (waste waters),
β) τα ζωικά υποπροϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταποιηµένων προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 (ΕΕ L 300/1/14.11.2009),
εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή
κοµποστοποίησης ή λιπασµατοποίησης,
γ) τα πτώµατα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός
σφαγείων, συµπεριλαµβανοµένων ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
δ) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών
πόρων και από τις εργασίες εκµετάλλευσης λατοµείων
που καλύπτονται από την υπ’ αριθ. 39624/2209/
E.103/2009 (Β΄ 2076) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας,
ΕΕ L 102/15/11.4.2006).
3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις ή εθνικές διατάξεις που µεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έννοµη τάξη, τα ιζήµατα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα µε σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και
των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πληµµυρών ή την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή το µετριασµό των
επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής τoυ παρόντος νόµου, εφόσον αποδειχθεί ότι τα ιζήµατα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.
Άρθρο 11
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείµενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει,
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2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εµφανίζουν
µία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ,
3. απόβλητα έλαια: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιοµηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια,
4. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής
και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων,
5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου
οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί
εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των
αποβλήτων αυτών,
6. κάτοχος αποβλήτων: ο παραγωγός αποβλήτων ή το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα,
7. έµπορος: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί
ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των εµπόρων που
δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
8. µεσίτης: οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασµό τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µεσιτών που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,
9. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης
της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έµποροι ή οι µεσίτες,
10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,
11. χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου µια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά µε βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,
12. πρόληψη: τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται πριν µία
ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία
µειώνουν:
α) την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,
β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,
13. επαναχρησιµοποίηση: κάθε εργασία µε την οποία
προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα
χρησιµοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν,
14. επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης,
στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η προετοιµασία πριν από
την ανάκτηση ή τη διάθεση,
15. ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύ-

ριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα
χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για
την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονοµίας. Στο Παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται µη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,
16. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισµό ή επισκευή, µε την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιµάζονται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία,
17. ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης µε
την οποία τα απόβλητα µετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
ως καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης,
18. αναγέννηση αποβλήτων ελαίων: οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης µε την οποία µπορούν να παραχθούν βασικά έλαια µε τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαίων, και συγκεκριµένα µε την αφαίρεση των προσµίξεων,
των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά,
19. διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόµη και στην περίπτωση που η εργασία
έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή
ενέργειας. Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται µη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης,
20. βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές κατά την έννοια της παραγράφου 10 του
άρθρου 3 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου
2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) – (EE L 334/
17/17.12.2010).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
Υποπροϊόντα (By-products)
1. Μια ουσία ή αντικείµενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, µπορεί να θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 11, αλλά υποπροϊόν µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου,
β) η ουσία ή το αντικείµενο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της
συνήθους βιοµηχανικής πρακτικής,
γ) η ουσία ή το αντικείµενο παράγεται ως αναπόσπαστο µέρος µιας παραγωγικής διαδικασίας, και
δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννοµη, δηλαδή η ουσία ή
το αντικείµενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί
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προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριµένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Με βάση τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή που καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται προκειµένου συγκεκριµένες ουσίες ή αντικείµενα να µπορούν να θεωρηθούν υποπροϊόντα και όχι
απόβλητα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παράγραφος
1. Τα µέτρα αυτά θεσπίζονται µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τίθενται αυτόµατα σε ισχύ.
Άρθρο 13
(άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας)
Αποχαρακτηρισµός αποβλήτων και κατάλογος
αποβλήτων
1. Ορισµένα προσδιορισµένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια της παραγράφου 1
του άρθρου 11, εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης,
περιλαµβανοµένης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
α) η ουσία ή το αντικείµενο χρησιµοποιείται συνήθως
για συγκεκριµένους σκοπούς,
β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριµένη ουσία
ή αντικείµενο,
γ) η ουσία ή το αντικείµενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριµένους σκοπούς και συµµορφώνονται προς την κειµένη νοµοθεσία και τα πρότυπα που
ισχύουν για τα προϊόντα και
δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου δεν πρόκειται να έχει δυσµενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
Τα κριτήρια περιλαµβάνουν οριακές τιµές για τους ρύπους, όπου απαιτείται, και συνεκτιµούν ενδεχόµενες δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειµένου.
2. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τίθεται αυτόµατα σε ισχύ, καθορίζεται, βάσει της παραγράφου 1, εάν ένα απόβλητο παύει να αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
3. Ο αποχαρακτηρισµός των επικίνδυνων αποβλήτων
δεν µπορεί να γίνεται µε αραίωση ή ανάµειξη για τη µείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών
σε επίπεδο χαµηλότερο των οριακών τιµών για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.
4. Τα απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1, παύουν επίσης να
αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς της ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στο ν. 2939/
2001, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Δεκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας (EEL 365/10/31.12.1994), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και στα άλλα συναφή ευρωπαϊκά νοµοθετήµατα και τις εθνικές διατάξεις µε τις οποίες οι συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν ενσωµατωθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της
εν λόγω νοµοθεσίας όσον αφορά στην ανακύκλωση ή
την ανάκτηση.

5. Ο κατάλογος αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ,
EE L 204/37/21.7.1998, όπως έχει τροποποιηθεί) περιλαµβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαµβάνει υπόψη
την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων, καθώς
και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιµές συγκέντρωσης
επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσµευτικός όσον αφορά στον προσδιορισµό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η
καταχώριση µιας ουσίας ή αντικειµένου στον κατάλογο
δεν σηµαίνει, κατ’ ανάγκη, ότι συνιστά απόβλητο υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Μια ουσία ή αντικείµενο θεωρούνται απόβλητα µόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισµό της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
Άρθρο 14
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
Προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος
Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς
να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να
βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές,
και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσµενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 15
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
Κόστος
Σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προηγούµενους κατόχους αποβλήτων.
Άρθρο 16
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας
1. Η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωµένο και
κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων
και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύµµεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή
αυτή καλύπτει και τα σύµµεικτα αστικά απόβλητα από
άλλους παραγωγούς, λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές.
Κατά παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190/1/12.7.2006), για να προστατευτεί το
δίκτυο διαχείρισης των αποβλήτων µπορεί να περιορίζονται οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινοµηµένους ως ανάκτηση.
2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται στη χώρα να καταστεί αυτάρκης στον τοµέα
της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαµβανοµένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ειδικευµένες εγκαταστάσεις για ορισµένους τύπους αποβλήτων.
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3. Το προαναφερόµενο δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση
των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
σε µία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, µε τη χρησιµοποίηση των καταλληλότερων µεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
4. Κατά την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3,
λαµβάνεται υπόψη ότι οι αρχές της εγγύτητας και της
αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η χώρα πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσµα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.
Άρθρο 17
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
Σήµανση επικίνδυνων αποβλήτων
1. Κατά τη συλλογή, τη µεταφορά και την προσωρινή
αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζονται και σηµαίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις
ακόλουθες διατάξεις:
α) Το ν. 1741/1987 µε θέµα την Κύρωση Ευρωπαϊκής
Συµφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων
Εµπορευµάτων (ADR) (Α΄ 225), όπως έχει αναθεωρηθεί
από την υπ’ αριθ. 50941/40/1990 (Β΄ 104) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Την υπ’ αριθ. ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (Β΄ 1874)
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε θέµα την τροποποίηση της υπ’ αριθ.
Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β΄ 778) κοινής υπουργικής
απόφασης για την εναρµόνιση του Ελληνικού Δικαίου µε
την Οδηγία 2006/90/ΕΚ (EE L 305/6/4.11.2006) για την έβδοµη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας
96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) Την υπ’ αριθ. 1218.74/01/1995 (B΄ 531) απόφαση
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, µε την οποία εντάσσονται στην εθνική νοµοθεσία οι διατάξεις του διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
(IMDG), όπως έχει τροποποιηθεί.
δ) Το ν. 211/1947 (Α΄ 35) «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω υπογραφείσης Συµβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» και την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (B΄
549) απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Υιοθέτηση του Παραρτήµατος (Annex) 18,
έκδοση 3η, τροποποίηση όγδοη του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αεροµεταφοράς επικίνδυνων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει
της Σύµβασης του Σικάγου», όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Όταν µεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης, που µπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή,
και τα οποία περιέχουν τα ενδεδειγµένα δεδοµένα που
εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΒ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006.
Άρθρο 18
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόµενα από νοικοκυριά
1. Τα άρθρα 17, 20, 30 και η παράγραφος 6 του άρθρου

38 του παρόντος δεν εφαρµόζονται στα αναµεµειγµένα
απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
2. Τα άρθρα 17 και 20 δεν εφαρµόζονται στα επί µέρους κλάσµατα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται
από νοικοκυριά, µέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή,
διάθεση ή ανάκτηση από οργανισµό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 36 ή 42.
Άρθρο 19
(άρθρο 34 της Οδηγίας)
Επιθεωρήσεις - έλεγχοι
1. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οργανισµοί ή
οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή µεταφέρουν απόβλητα
σε επαγγελµατική βάση, οι µεσίτες και οι έµποροι, καθώς και οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν.1650/1986,
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το
ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς καλύπτουν την προέλευση, τη φύση,
την ποσότητα και τον προορισµό των συλλεγόµενων και
µεταφερόµενων αποβλήτων.
3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS) λαµβάνονται υπόψη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση
των επιθεωρήσεων.
Άρθρο 20
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
Τήρηση αρχείων - µητρώων
1. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, οι παραγωγοί επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων, οι εταιρείες που συλλέγουν ή µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελµατική βάση ή ενεργούν ως έµποροι και µεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία µε τις
ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα µε την
περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής, τον
τρόπο µεταφοράς και τη µέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτουν τις εν λόγω
πληροφορίες, κατόπιν αιτήµατος, στις αρµόδιες αρχές.
2. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται
επί τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις, που µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα έντυπα αναγνώρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της κ.υ.α. 13588/725/2006 (B΄
383), επί τουλάχιστον δώδεκα µήνες.
3. Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήµατος
των αρµόδιων αρχών ή ενός προηγούµενου κατόχου.
4. Οργανισµοί και επιχειρήσεις, που µεταφέρουν µη επικίνδυνα απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά
αρχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον τρόπο µεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη µέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον δύο έτη.

9
Άρθρο 21
(άρθρο 37 της Οδηγίας)
Υποβολή εκθέσεων και αναθεώρηση
1. Το Τµήµα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ενηµερώνει ανά τριετία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρµογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του
παρόντος νόµου, δια της υποβολής τοµεακής έκθεσης
σε ηλεκτρονική µορφή. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων και για την επιτευχθείσα πρόοδο κατά την εφαρµογή
των προγραµµάτων πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε µέτρα
όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 σχετικά µε τη διευρυµένη ευθύνη των παραγωγών.
Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδιαγράµµατος, το οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας
91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Δεκεµβρίου 1991
(ΕΕ L 337/13/31.12.1991), για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα µηνών από το τέλος της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 22
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
1. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των
αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και των άρθρων
14, 16 και 29, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το κάθε φορά συναρµόδιο Υπουργείο, εκπονεί σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων για κάθε ρεύµα αποβλήτων ή για σύνολο
ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή
µέρος της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν συνδυασµένα το σύνολο της επικράτειας της χώρας για όλα τα είδη αποβλήτων.
2. Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαµβάνουν
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη
διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς
προετοιµασίας προς επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση,
ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση
του τρόπου µε τον οποίο το σχέδιο ή σχέδια θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του
παρόντος.
3. Τα Σχέδια Διαχείρισης περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
(α) τον τύπο, την ποιότητα και την πηγή των παραγόµενων στη χώρα αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πιθανόν να αποσταλούν από ή προς την επικράτεια και αξιολόγηση της µελλοντικής τάσης εξέλιξης των ρευµάτων αποβλήτων,
(β) τα υφιστάµενα προγράµµατα συλλογής αποβλήτων
και τις µεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης,
καθώς και τις τυχόν ειδικές ρυθµίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα ή ρεύµατα αποβλήτων που
ρυθµίζονται από συγκεκριµένες νοµοθετικές πράξεις,

(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράµµατα
συλλογής, για το κλείσιµο υφιστάµενων εγκαταστάσεων
αποβλήτων, για πρόσθετες υποδοµές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και εφόσον απαιτείται για
σχετικές επενδύσεις,
(δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά µε
τον εντοπισµό τοποθεσιών και τη δυναµικότητα των µελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των µεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί,
(ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριµένα προβλήµατα διαχείρισης.
Στα Σχέδια µπορούν να συµπεριληφθούν και τα ακόλουθα:
α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται µε τη διαχείριση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής
της κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγµατοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,
β) αξιολόγηση της χρησιµότητας και της καταλληλότητας της χρησιµοποίησης οικονοµικών και άλλων µέσων
για την αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων που σχετίζονται µε τα απόβλητα, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης απευθυνόµενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών,
δ) παλιές ρυπασµένες τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων και τα µέτρα για την αποκατάστασή τους,
ε) την εκτίµηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης
και διάθεσης των αποβλήτων.
4. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι
σύµφωνα προς τις απαιτήσεις σχεδιασµού για τα απόβλητα που ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του ν. 2939/2001
(άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 1994
για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας,
EEL 365/10/31.12.1994), όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 3854/2010 και τη στρατηγική για την υλοποίηση της
µείωσης των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων τα
οποία προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής που
αναφέρεται στο άρθρο 6 της κ.υ.α. 29407/3508/2002 (Β΄
1572) (άρθρο 5 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου
της 26ης Απριλίου 1999 για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων, EEL 182/1/16.7.1999).
5. Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων γνωστοποιούνται
στην Επιτροπή.
6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται στο άρθρο 35, αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε το
άρθρο 23 ή 27.
Άρθρο 23
(άρθρο 29 της Οδηγίας)
Προγράµµατα για την πρόληψη
της δηµιουργίας αποβλήτων
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκπονεί, σε εφαρµογή της παραγράφου 2
του άρθρου 1 και του άρθρου 29, προγράµµατα πρόλη-
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ψης δηµιουργίας αποβλήτων και επεξεργάζεται κατευθύνσεις, ούτως ώστε τα προγράµµατα αυτά να ενσωµατωθούν στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου
22. Κατά την ενσωµάτωση των προγραµµάτων σε σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων, προσδιορίζονται τα µέτρα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που αφορούν στα απόβλητα του εκάστοτε σχεδίου.
2. Στα Προγράµµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, περιγράφονται τα υφιστάµενα µέτρα
πρόληψης και γίνεται αξιολόγηση των παραδειγµάτων
των µέτρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV ή άλλων ενδεδειγµένων µέτρων. Τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
συνδέονται µε την παραγωγή αποβλήτων.
3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζει κατάλληλα και συγκεκριµένα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των µέτρων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και να θέσει ποιοτικούς στόχους και δείκτες διαφορετικούς από αυτούς
που τίθενται µέσω της κανονιστικής διαδικασίας της Επιτροπής.
4. Τα Προγράµµατα γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
5. Τα Προγράµµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται
σύµφωνα µε τα άρθρα 22 ή 27.
ΜΕΡΟΣ B΄
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ
Άρθρο 24
(άρθρο 15 της Οδηγίας)
Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων
1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων
πραγµατοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έµπορο ή σε οργανισµό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή µέσω διακανονισµού µε δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 και 29.
2. Όταν τα απόβλητα µεταφέρονται από τον αρχικό
παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή
µιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.
Άρθρο 25
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
Διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού
1. Προκειµένου να ενισχυθούν η επαναχρησιµοποίηση
και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης αποβλήτων, λαµβάνονται νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελµα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, µεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυµένη ευθύνη παραγωγού.

2. Για την εφαρµογή της διευρυµένης ευθύνης παραγωγού, λαµβάνονται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και το οικονοµικώς βιώσιµο, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές επιπτώσεις και µεριµνάται η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
3. Η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού εφαρµόζεται
µε την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 24, και
µε την επιφύλαξη της ειδικής υφιστάµενης νοµοθεσίας
για τις κατηγορίες αποβλήτων και τα προϊόντα.
Άρθρο 26
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Ανάκτηση
1. Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλλει τα απόβλητα, κατά προτεραιότητα, σε εργασίες ανάκτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 29 του παρόντος.
2. Εφόσον απαιτείται συµµόρφωση προς την παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής άποψης, δεν αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα ή µε άλλα
υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες.
Άρθρο 27
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του
ν. 2939/2001 (Α΄179) για τις συσκευασίες, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3854/2010 (Α΄ 94), λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης προϊόντων και δραστηριοτήτων προετοιµασίας προς
επαναχρησιµοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονοµικών µέσων, κριτηρίων προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων µέτρων. Λαµβάνει
επίσης µέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής
ποιότητας και για το σκοπό αυτόν καθιερώνει χωριστή
συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά εφικτό και ενδεδειγµένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 26 παράγραφος 2, έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί,
µέταλλο, πλαστικό και γυαλί.
2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος και τη
µετάβαση σε µια Κοινωνία Ανακύκλωσης, µε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) έως το 2020 η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και
το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχοµένως άλλης προέλευσης στο βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί
κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος,
β) έως το 2020 η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών,
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών επίχωσης (backfill-
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ing) όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, µη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουµένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος.
3. Κάθε τρία χρόνια σύµφωνα µε το άρθρο 34 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 58, η αρµόδια αρχή υποβάλλει
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τις επιδόσεις της όσον
αφορά την επίτευξη των στόχων. Εάν οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τους λόγους της αποτυχίας και τις δράσεις τις οποίες προτίθεται
να αναλάβει για να εκπληρώσει τους στόχους.
Άρθρο 28
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
Διάθεση
Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά
δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 26, έχει υποχρέωση να τα
διαθέσει µε ασφάλεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14.
Άρθρο 29
(άρθρο 4 της Οδηγίας και παρ. 1 του άρθρου 36)
Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών
διαχείρισης των αποβλήτων
1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων.
2. Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και
τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας,
και
ε) διάθεση.
3. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 2 λαµβάνονται µέτρα, τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως, αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτόν, ενδέχεται να
απαιτείται η παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισµένα ειδικά ρεύµατα αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής των προϊόντων, λαµβάνοντας
υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της
διαχείρισής τους.
4. Κατά τη διαµόρφωση των µέτρων στο πλαίσιο της
παραγράφου 1, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι γενικές
αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της
οικονοµικής βιωσιµότητας, της προστασίας των πόρων,
καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονοµία και στην κοινωνία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και του
άρθρου 14.
5. Η διαµόρφωση της νοµοθεσίας και της πολιτικής για
τα απόβλητα είναι διαδικασία απόλυτα διαφανής, τηρώντας την υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία που αφορά στη
διαβούλευση µε τους πολίτες και τους ενδιαφερόµενους
παράγοντες και τη συµµετοχή αυτών στη διαδικασία.

Άρθρο 30
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
Απαγόρευση ανάµειξης επικίνδυνων αποβλήτων
1. Απαγορεύεται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάµειξη επικίνδυνων µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάµειξης περιλαµβάνει και την αραίωση επικίνδυνων
ουσιών.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, µπορεί να επιτρέπεται η ανάµειξη υπό τον όρο ότι:
α) η εργασία ανάµειξης πραγµατοποιείται από οργανισµό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το
άρθρο 36,
β) πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και
γ) η εργασία ανάµειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
3. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που αφορούν στη
δυνατότητα τεχνικής και οικονοµικής εφαρµογής, όταν
τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναµιχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς την παράγραφο 1, είναι ήδη αναµεµειγµένα
µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή ύλες, πρέπει να γίνεται διαχωρισµός, εάν αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό από τεχνικοοικονοµική άποψη, για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς το άρθρο 14.
Άρθρο 31
(άρθρο 21 της Οδηγίας)
Απόβλητα έλαια
Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή µεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ’ εφαρµογή των άρθρων 11 ή 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006, απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία µε αναγέννηση (R9) να πραγµατοποιηθεί στη χώρα.
Άρθρο 32
(άρθρο 31 της Οδηγίας)
Συµµετοχή του κοινού
Οι ενδιαφερόµενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό συµµετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραµµάτων για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και έχουν πρόσβαση σε αυτά µετά
την εκπόνησή τους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β΄ 1225) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων [Οδηγία
2001/42/ΕΚ (ΕΕ L 197/30/21.7.2001) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
2001, σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων]. Τα
σχέδια και τα προγράµµατα, καθώς και οι απαιτούµενες
ενέργειες και δράσεις για την υλοποίησή τους αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο στον οποίο έχει πρόσβαση το
κοινό.
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Άρθρο 33
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
Συνεργασία
Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και
των προγραµµάτων για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23, µπορεί να γίνεται και σε συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 34
(άρθρο 33 της Οδηγίας)
Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή
1. Το Τµήµα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράµµατα για
την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23, µόλις αυτά εγκριθούν, και για
τυχόν ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των
προγραµµάτων.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 ακολουθείται
το µορφότυπο για την κοινοποίηση πληροφοριών, που
θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2008/98/ΕΚ
Άρθρο 35
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
Διαχείρισης Αποβλήτων
1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους
για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις
για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα.
Για ορισµένα ρεύµατα αποβλήτων, των οποίων η διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασής
τους, των εξειδικευµένων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους, χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιµετώπισης, µπορεί να καταρτίζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία εµπεριέχονται στο ΕΣΔΑ και
ρυθµίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Το ΕΣΔΑ είναι στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασµός,
εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23.
2. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ)
(α) Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε µία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείρισή τους, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδιασµού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 και 23 και υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα που

προωθούν ιεραρχικά και συνδυασµένα: α) την πρόληψη,
β) την επαναχρησιµοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε)
την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.
(β) Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α΄
87). Αν δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί περιφερειακός
Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από την
οικεία Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.
(γ) Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µετά από γνώµη της Περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης και εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, του Τµήµατος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, η οποία εισηγείται για τη συµβατότητα του
ΠΕΣΔΑ µε τις κατευθύνσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και του
Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις του Τµήµατος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζονται στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από τότε που περιέρχεται σε αυτούς το ΠΕΣΔΑ.
(ε) Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) µπορεί να εκπονείται για περισσότερες της
µίας Περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται και υλοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α. και εγκρίνεται µε απόφαση των οικείων
Περιφερειακών Συµβουλίων, σύµφωνα µε τη διαδικασία
των εδαφίων γ΄ και δ΄.
Άρθρο 36
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
Έκδοση αδειών
1. Κάθε οργανισµός ή επιχείρηση που προτίθεται να
προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας υποχρεούται πριν από την έναρξη εργασιών να λάβει:
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.), σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 1650/
1986, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91)
και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η οποία να καλύπτει τις εργασίες αυτές.
Ειδικότερα, στο περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εκτός από τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται σε αυτή, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 5 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
αποτυπώνεται τεκµηριωµένα η διαχείριση αποβλήτων,
µε έµφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες
επεξεργασίας, καθώς και πλήρη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες ε-
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πεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αυτοτελές κεφάλαιο της Α.Ε.Π.Ο. και µε αυτούς ορίζονται τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
αα) Οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που µπορούν
να υποβληθούν σε επεξεργασία,
αβ) για κάθε τύπο επιτρεπόµενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη
συγκεκριµένη εγκατάσταση,
αγ) τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει
να λαµβάνονται,
αδ) η µέθοδος που πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε
τύπο εργασίας,
αε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποίες είναι αναγκαίες,
αστ) οι αναγκαίες διατάξεις σχετικά µε το κλείσιµο και
τη µέριµνα µετά από την παύση λειτουργίας µιας εγκατάστασης.
β) Άδεια λειτουργίας, από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, εφόσον η άδεια αυτή απαιτείται από την οικεία
νοµοθεσία, από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων (Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.), τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήµων,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες των προαναφερόµενων υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί.
Στην Άδεια Λειτουργίας περιλαµβάνονται, εκτός από
τα στοιχεία που απαιτούνται από την οικεία νοµοθεσία,
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
βα) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή
της επιχείρησης.
ββ) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων.
βγ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύµφωνα µε τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις προηγούµενες εργασίες.
2. Εάν η αρµόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόµενη
µέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι σύµφωνη προς το άρθρο 14 του παρόντος ή δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή για άλλους λόγους του παρόντος
νόµου, αρνείται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της
την έκδοση της εκάστοτε Α.Ε.Π.Ο..
3. Υφιστάµενες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες λειτουργούν και προβλέπονται από τον Εθνικό ή Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων, εξακολουθούν να λειτουργούν. Η συνέχιση της λειτουργίας τους, εφόσον απαιτείται επέκταση ή συµπλήρωση των υφιστάµενων υποδοµών, προϋποθέτει µόνο
την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και την έκδοση Α.Ε.Π.Ο., µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄209). Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη µελέτη ακόµα και
όταν τέτοιες εγκαταστάσεις εµπίπτουν µε µεταγενέστερη ρύθµιση σε περιοχές προστασίας της φύσης.
4. Η συλλογή και µεταφορά αποβλήτων δεν υπόκειται
σε έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και άδεια λειτουργίας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, εκδίδεται ενιαία άδεια συλλογής και µεταφοράς. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
σύµφωνα µε την κ.υ.α. 37591/2031/2003 (Β΄ 1419), η άδεια συλλογής-µεταφοράς χορηγείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες είτε του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (εφόσον η συλλογή και
µεταφορά γίνεται πανελλαδικά) είτε των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων (εφόσον η συλλογή και µεταφορά πραγ-

µατοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρµοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωµένης Διοίκησης). Η άδεια
για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σύµφωνα µε την κ.υ.α. 37591/2031/2003 (Β΄
1419) σε πλείονες της µίας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή εφόσον αυτά προέρχονται από πλείονες της µίας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, χορηγείται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αρµόδιες για τη χορήγηση άδειας συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων καθίστανται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας της εκάστοτε Αποκεντρωµένης Διοίκησης
των αντίστοιχων περιοχών που πραγµατοποιείται η συλλογή και µεταφορά.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 37
(άρθρο 36 της Οδηγίας)
Επιβολή της εφαρµογής και κυρώσεις
1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισµός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή την πραγµατοποίηση
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του
άρθρου 11, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες
στο περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει
στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ειδικότερα των
άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιµωρείται
ποινικά µε τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28
του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του
παρόντος.
2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισµός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 16, και προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της
προηγούµενης παραγράφου, ως διοικητικές κυρώσεις,
διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιµο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης,
την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη. Το ύψος και
η διαδικασία επιβολής των προαναφερόµενων διοικητικών κυρώσεων ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του
ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003
(Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Ειδικότερα για πράξεις ή παραλείψεις του προηγούµενου εδαφίου που τελέσθηκαν προς όφελος νοµικών προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.1650/1986,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της εν λόγω παραγράφου.
3. Όταν οι Δήµοι ή τα συνιστώµενα από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) νοµικά πρόσωπα
για τη διαχείριση αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 30
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του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), χρησιµοποιούν Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ), επιβάλλεται,
εις βάρος του οικείου Δήµου ή των ανωτέρω νοµικών
προσώπων, χρηµατικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2002 (Α΄ 91)
και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη
του φορέα εκµετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Ποσοστό 40% επί του ανωτέρω προστίµου περιέρχεται στο Δηµόσιο στον Κωδικό Αριθµό Εισόδου 3739
«Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες
από δικαστήρια και δηµόσιες αρχές». Το υπόλοιπο 60%
θα περιέρχεται στο Πράσινο Ταµείο και θα διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών, σε εφαρµογή του άρθρου 23, καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα και οι όροι για τη διαχείριση συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων. Ιδίως:
α) Μπορεί, µε την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 190/1/12.7.2006) να ορίζονται οι
προϋποθέσεις ευθύνης και να αποφασίζεται σε ποιες περιπτώσεις ο αρχικός παραγωγός διατηρεί την ευθύνη για
το σύνολο της αλυσίδας επεξεργασίας ή σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχει επιµερισµός της ευθύνης µεταξύ του παραγωγού και του κατόχου, ή να µεταβιβάζεται η ευθύνη µεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας.
β) Μπορεί να καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
(προδιαγραφές) για την εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης αποβλήτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε εφαρµογή του άρθρου
13, µπορεί, εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13,
να ορίζεται, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριµένο απόβλητο έχει αποχαρακτηρισθεί λαµβάνοντας υπόψη τη
νοµολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου
1998 (ΕΕ L 204/37/21.7.1998) «για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά
µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/48/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 1998 (ΕΕ L 217/18/5.8.1998) και την Οδηγία
2006/ 96/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2006
(L 363/81/20.12.2006), όπου απαιτείται από την προαναφερόµενη Οδηγία.
3.α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε εφαρµογή του άρ-

θρου 14, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Τµήµατος
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 40, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ένα απόβλητο, ακόµη και αν δεν περιλαµβάνεται ως τέτοιο στον κατάλογο αποβλήτων, που
καταρτίστηκε µε την Απόφαση 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 226/3/
6.9.2000), εφόσον εµφανίζει µία ή περισσότερες από τις
ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αµελλητί. Τις καταγράφει στην έκθεση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 και παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Με
βάση τις λαµβανόµενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειµένου να αποφασισθεί η προσαρµογή του.
β) Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν ένα συγκεκριµένο
απόβλητο, το οποίο περιλαµβάνεται στον κατάλογο αποβλήτων ως επικίνδυνο απόβλητο, εφόσον αποδεικνύεται
µε συγκεκριµένα στοιχεία ότι δεν εµφανίζει καµία από
τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, να θεωρηθεί ως µη επικίνδυνο απόβλητο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµελλητί και παρέχει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τις λαµβανόµενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειµένου να αποφασισθεί η προσαρµογή του.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού, σε εφαρµογή των άρθρων 25 και 27, προκειµένου να ενισχυθούν η επαναχρησιµοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης αποβλήτων, µπορούν να λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελµα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, µεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυµένη ευθύνη παραγωγού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2939/2001,
όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3854/2010 (Α΄ 94).
Στα ανωτέρω µέτρα µπορεί να περιλαµβάνονται και
µέτρα για την ενθάρρυνση του σχεδιασµού των προϊόντων µε τρόπο, ώστε:
α) να µειώνεται η παραγόµενη ποσότητα των αποβλήτων και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον τόσο
κατά την παραγωγή όσο και κατά τη συνακόλουθη χρήση
των προϊόντων,
β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των
προϊόντων που έχουν καταστεί πλέον απόβλητα, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 29 και ιδίως
µέτρα για:
αα) την ανάπτυξη, παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα για πολλαπλές
χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη προκειµένου να
έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και, αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση,
ββ) την ενθάρρυνση στη χρήση αποβλήτων σε αντικατάσταση πρώτων ή βοηθητικών υλών κατά την κατασκευή προϊόντων,
γγ) την επισήµανση των επιβλαβών ουσιών που µπορεί
να περιέχουν τα προϊόντα, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη,

15
τόσο κατά τη χρήση όσο και κατά τη διαχείρισή τους, όταν καταστούν απόβλητα,
δδ) την παροχή στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε
την αποδοχή των επιστρεφόµενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραµένουν µετά τη χρήση των προϊόντων αυτών. Επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση του
προϊόντος.
Στα ανωτέρω µέτρα µπορεί επίσης να περιλαµβάνονται υποχρεώσεις σχετικά µε την αποδοχή των επιστρεφόµενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραµένουν µετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη
συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονοµική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Σε αυτές
µπορεί να περιλαµβάνεται η υποχρέωση για την παροχή
διαθέσιµων στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε το βαθµό
στον οποίο το προϊόν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή
να ανακυκλωθεί.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε εφαρµογή του άρθρου
27, για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόµου,
εκπονούνται προγράµµατα για την επαναχρησιµοποίηση
προϊόντων, καθώς και για δραστηριότητες προετοιµασίας προς επαναχρησιµοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως
τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονοµικών µέσων, κριτηρίων προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων µέτρων
και λαµβάνονται µέτρα για την επίτευξη των στόχων της
παραγράφου 2 του άρθρου 27.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίζεται:
α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση
η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεσή τους)
διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 14,
β) η ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισµό, καθώς και ο έλεγχος των επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και
20.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικότερα θέµατα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εφαρµογή των άρθρων 24, 25 και 26, καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα και οι όροι για τη διαχείριση των ιατρικών
αποβλήτων.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 39
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος νόµου

ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 40
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
Γνωµοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων
Συνιστάται άµισθη γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται από εξειδικευµένους επιστήµονες, εκπροσώπους της Δηµόσιας Διοίκησης και εκπροσώπους επιστηµονικών φορέων. Η εν λόγω Επιτροπή υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνωµοδοτεί σε θέµατα του Καταλόγου Αποβλήτων προς την αρµόδια υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου, όταν το ζητήσει η ως άνω υπηρεσία.
Άρθρο 41
(άρθρο 22 της Οδηγίας)
Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον,
στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων.
Άρθρο 42
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Καταχώριση
1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστηµα συστηµατικής
συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και
διαχείρισης των αποβλήτων, στο οποίο εισάγονται, µέσω διαδικτύου, από τους υπόχρεους οι Ετήσιες Εκθέσεις
Παραγωγών Αποβλήτων του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 383), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 8668/2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 287), για όλα τα
είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
2. Στο ηλεκτρονικό σύστηµα µπορεί να καταχωρούνται
και δραστηριότητες συλλογής και µεταφοράς, καθώς και
διασυνοριακής µεταφοράς των αποβλήτων.
3. Το περιεχόµενο του συστήµατος είναι δυνατόν να
διατίθεται επιλεκτικά και στο διαδίκτυο, µέσω αντίστοιχων εφαρµογών ανά θεµατικό αντικείµενο, που θα επιτρέπουν την αναζήτηση στοιχείων µε κριτήρια ή µε γεωγραφικό προσδιορισµό.
Άρθρο 43
Ειδικό τέλος ταφής
1. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε
Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ:
20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07
17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04,
χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας
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(D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται, από 1ης Ιανουαρίου 2014, µε ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων
που διατίθεται. Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το
2014, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέµενων
αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ
ανά τόνο έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο.
2. Τα υπολείµµατα των εργασιών επεξεργασίας, που
διατίθενται σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ), δεν επιβαρύνονται µε το ειδικό τέλος ταφής.
3. Το ειδικό τέλος ταφής των αποβλήτων κατατίθεται
στο «Πράσινο Ταµείο» του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων.
Άρθρο 44
Συνέπειες µη συµµόρφωσης
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
Τα ποσά που καταβάλλονται από την Ελληνική Δηµοκρατία ως χρηµατικά πρόστιµα λόγω παραβιάσεων της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυµάτων και που απορρέουν από
πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νοµικών προσώπων,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νοµικών προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, επιβάλλονται ως χρηµατικά πρόστιµα στα πρόσωπα αυτά, Στην
περίπτωση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ), τα οφειλόµενα ποσά παρακρατούνται κατά τη
διαδικασία κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών πόρων
στους ΟΤΑ. Το ύψος του παρακρατούµενου ποσού από
τους ανωτέρω πόρους είναι ανάλογο του επιβληθέντος
προστίµου και επιµερίζεται στους ΟΤΑ, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισµό του. Αν το πρόστιµο που επιβλήθηκε, οφείλεται
σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ, είναι δυνατός ο συµψηφισµός οφειλών
των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά. Για τον επιµερισµό του
προστίµου στους υπαίτιους ΟΤΑ συνεκτιµάται ο πληθυσµός τους και ο βαθµός συµµόρφωσής τους κατά το
χρόνο καταλογισµού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη του φορέα ή οργανισµού, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθµίσεων
1.α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε εφαρµογή του άρθρου 13, καθορίζεται η διαδικασία επιλογής µη επικίνδυνης ή επικίνδυνης εκδοχής των αποβλήτων, τα οποία
µπορεί να είναι επικίνδυνα ή όχι, αναλόγως της περιεκτικότητάς τους σε µία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες
ή αναλόγως των ιδιοτήτων που εκδηλώνουν [κατοπτρικές καταχωρήσεις του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) µε ζεύγη εξαψήφιων κωδικών].
β) Με όµοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται ο αριθµός των µελών της Επιτροπής που συστήθηκε µε τo άρθρο 40, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία

της Επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών, ορίζονται τα κατάλληλα µέτρα και
οι ελάχιστες απαιτήσεις ανάλογα µε την περίπτωση και
σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 29, προκειµένου να ενθαρρυνθεί:
α) Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), µε σκοπό την κοµποστοποίηση ή και τη ζύµωση (digestion) των βιολογικών αποβλήτων,
β) η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά
τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,
γ) η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία
παράγονται από βιολογικά απόβλητα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος του άρθρου 42.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης µετά την καθορισθείσα
στο άρθρο 43 ηµεροµηνία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζεται το ποσό που παρακρατείται, η διαδικασία της παρακράτησης, ο τρόπος υπολογισµού του
αναλογούντος ποσού σε περίπτωση επιµερισµού του σε
περισσότερους ΟΤΑ και κάθε σχετικό θέµα, σύµφωνα µε
τα ορισθέντα στο άρθρο 44.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 46
Θέµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε
την επωνυµία Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών
και
Άλλων
Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), που ιδρύθηκε µε το ν. 2939/2001 (Α΄
179), µετονοµάζεται σε «Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης» και φέρει το διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΑΝ.». Για τις
σχέσεις του Ε.Ο.ΑΝ. µε το εξωτερικό χρησιµοποιείται η
επωνυµία στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Recycling Agency» και ο διακριτικός τίτλος «H.R.A.». Όπου στις διατάξεις του ν.2939/2001 ή άλλου νοµοθετήµατος αναφέρεται η επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» ή
«Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.» νοείται η επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης» ή «Ε.Ο.ΑΝ.», αντιστοίχως.
2. Η παράγραφος 27 του άρθρου 2 του ν.2939/2001
(Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
««Ε.Ο.ΑΝ.»: Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης,
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ε΄ του παρόντος νόµου.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3854/2010 (Α΄
94) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αι-
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ρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται η αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.».»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3854/2010 (Α΄
94) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αποτελείται
από τον Πρόεδρο και δέκα τακτικά µέλη και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος και πέντε τακτικά µέλη ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ένα µέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ένα
µέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ένα µέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και ένα από κοινού, οµόφωνα ή µε
σχετική πλειοψηφία, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), µε τους αναπληρωτές
τους.»
5. Το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών, µισθώσεων, τη σύναψη συµβάσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως ποσού, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις και τον οργανισµό του Ε.Ο.ΑΝ..»
6. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Μπορεί να αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών, µισθώσεων, τη σύναψη συµβάσεων και την εκτέλεση
έργων και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών µέχρι του ποσού των
60.000 ευρώ, εντός του προϋπολογισµού, µε απόφαση
του Δ.Σ..»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του π.δ. 99/2008 (Α΄
154) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αποφάσεις που αφορούν προµήθεια µε οικονοµικό αντικείµενο άνω των 60.000 ευρώ λαµβάνονται από
το Δ.Σ. του Οργανισµού. Για συµβάσεις προµηθειών µέχρι ποσού 60.000 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ κατά κατηγορία δαπάνης ετησίως, καθώς και για µισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Οργανισµού µέχρι
ποσού ετησίου µισθώµατος 60.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ,
µπορεί να αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής, µε απόφαση του Δ.Σ..»
8. Αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη συµβάσεων από τον Ε.Ο.ΑΝ. που αφορούν προµήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε το
ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει.
9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 3854/2010 (Α΄ 94) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Νέα συστήµατα, ατοµικά ή συλλογικά, για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων, µπορεί να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι διαχειριστές είναι ενταγµένοι, µέχρι την έγκριση των νέων
αυτών συστηµάτων, σε ήδη λειτουργούντα συστήµατα.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης
του συστήµατος. Προς τούτο ο Ε.Ο.ΑΝ. απαιτεί υποβολή

τροποποιηµένου φακέλου από το σύστηµα.»
10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκροτείται νέο Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.) σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. λήγει αυτοδίκαια η θητεία του
µέχρι τώρα Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
(παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/11/ΕΚ)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄
209) αριθµείται ως παράγραφος «2α».
2. Μετά την παράγραφο «2α» ανωτέρω εισάγεται παράγραφος «2β» ως ακολούθως:
«2β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος - µέλος της ΕΕ
που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, µπορεί σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν τίθεται σε σοβαρό και προφανή κίνδυνο η δηµόσια υγεία ή ασφάλεια και διακυβεύεται ουσιαστικά το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, να εξαιρείται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, εν όλω ή εν µέρει, ένα έργο ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 15 και 19 του άρθρου 11 της Ενότητας Β΄, από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξαίρεση, θα πρέπει να
τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
- επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου,
- αδυναµία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο
χρόνο και
- αδυναµία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
α) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη µορφή εκτίµησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον,
β) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού τις
πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων
µορφών εκτίµησης που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, τις
πληροφορίες σχετικά µε την απόφαση εξαίρεσης και
τους λόγους για τη χορήγησή της,
γ) ενηµερώνει αµελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τους λόγους που δικαιολογούν την παρεχόµενη εξαίρεση, πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου, και χορηγεί σε αυτήν όλες τις διαθέσιµες, εάν είναι
δυνατόν, πληροφορίες που έχει θέσει στη διάθεση του
δικού της ενδιαφερόµενου κοινού.»
Άρθρο 48
Όροι και περιορισµοί δόµησης εγκαταστάσεων
και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων
σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής
Στο σύνολο των εκτός σχεδίου γηπέδων της Αττικής
στα οποία επιτρέπεται από το θεσµοθετηµένο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό η εγκατάσταση έργων
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και δραστηριοτήτων που αφορούν εργασίες διαχείρισης
αποβλήτων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9
του άρθρου 11 και εξειδικεύονται στα Παραρτήµατα Ι και
ΙΙ του παρόντος νόµου, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί
δόµησης της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 31.3.1987 (Δ΄ 303), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.
3325/2005 (Α΄ 68).
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011
(Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«α) να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, µέλος του
TEE ή πτυχιούχος µηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, µέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου σωµατείου ή επιστηµονικής ένωσης ή επαγγελµατικής οργάνωσης παρόµοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας,»
2. Στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείµενο ελέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα εκπόνησης µελετών και διενέργειας επιβλέψεων των
Mηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόµησης, κατά τις κείµενες διατάξεις.»
3. Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
αντικαθίσταται ως εξής:
«15. α) Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτηµένο από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. Τοπογραφικό διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω
βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του
έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των
2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραµµα δεν απαιτείται στην περίπτωση
που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόµητα αγροτεµάχια και κληροτεµάχια, τα οποία (τόσο αγροτεµάχια όσο και κληροτεµάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως
ή ορίων οικισµού και τα οποία προέρχονται από αναδασµό ή περιλαµβάνονται στο κτηµατολόγιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και σε αδόµητα κληροτεµάχια διανοµής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηµατογραφικό απόσπασµα του
αναδασµού ή του Κτηµατολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανοµής, θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασµού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρµόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανοµής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται
εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισµού προϋφισταµένων

του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισµών κάτω
των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 181), το τοπογραφικό διάγραµµα µπορεί να αποκλίνει σε εµβαδόν µέχρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραµµα της σύστασης.
β) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράµµατος σε
συµβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, εκτός αν το συµβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται
εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει
του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 181) ευρισκόµενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµού.
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρµόζεται από την
έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του ν. 4030/2011.»
4. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
« Σε περίπτωση που µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώνεται η
αδυναµία ορισµού ως Προέδρου του Συµβουλίου του υπό α. αναφερόµενου προσώπου, επιτρέπεται η συγκρότηση του Συµβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση
αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόµενο υπό β. πρόσωπο και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας µηχανικός µε τις ιδιότητες της περίπτωσης γ΄.»
5. Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την
25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στις
παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011,
είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του
ν. 4014/2011.
6. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1β του ν. 4030/2011 διαγράφονται οι λέξεις «µηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ».
Άρθρο 50
Θέµατα σχετικά µε τη ρύθµιση αυθαιρέτων
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις «προ της 31.1.1983» και
προστίθενται οι λέξεις «και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε
τέτοια έγγραφα και µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη,
η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού, η οποία υποστηρίζει το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης».
2.α. Μετά την παράγραφο 7β του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7γ
ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης
στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο,
για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό,
στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης 7β του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο
έχει ως εξής:
«Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου
που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και
εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ι-
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σχύει στο Δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η
ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δηµοτική κοινότητα η
µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήµου.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 7α του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
οικείου Δήµου».
3. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
απαλείφονται οι λέξεις «ενώ συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησής τους µε το πρόστιµο που τους αναλογεί».
4. Η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), αρχίζει µετά τη λήξη της θητείας του υφιστάµενου κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος Συµβουλίου.
5. Στην παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιµοποιούνται ως
δηµόσια ή δηµοτικά σχολεία ή δηµόσια ή δηµοτικά γυµναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ και της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µόνο
µε την υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της
παραγράφου 2.»
6. Στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 49 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249), προστίθεται παράγραφος 26, ως
εξής:
«26. Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσµα
το οποίο έχει κατασκευασθεί µε νόµιµη άδεια πριν από
τις 28.7.2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4014/
2011, και το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, απέχει λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή
αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του
νόµου αυτού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν το κτίσµα, όπως έχει διαµορφωθεί µε την αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο,
στο τοπίο και το δοµηµένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν θίγει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραµµή και µε
αιτιολογηµένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε την
δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες
γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, για την προσαρµογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής.
Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου αρχίζει
από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης
ή, εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών προσαρµογής, από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες.
β) Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισµάτων και κατασκευών που απέχουν
λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή όταν

η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ή της
κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης ή κατ’ όγκον εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 5%.
γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος νόµου αυθαίρετης κατασκευής ή
αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσµα υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγράφου 9.»
7. Η διαφορετική διαρρύθµιση διακεκριµένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που
προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. Η διαφορετική
διαµερισµάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται
στα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής άδειας, αν έχει
επιφέρει τροποποίηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Παραρτήµατος του ν. 4014/2011 και ως ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσµίας της πρώτης
δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.
8.α. Στην παράγραφο του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997
(Α΄124), που προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 4014/
2011 (Α΄209), µετά τη φράση «Kατ’ εξαίρεση από την
παράγραφο 7 του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις
«πριν ή και».
β. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/
1997(Α΄124) µετά τη λέξη «σχεδιασµού,» προστίθεται η
φράση «και στην περίπτωση που ήδη εκκρεµεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης».
γ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4Α του
ν. 2508/1997 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Αν πρόκειται για εντοπισµένη τροποποίηση του
Γ.Π.Σ., δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, του άρθρου 7 της µε αριθ. 107017/2006 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων (Β΄ 1225), αλλά η διαδικασία του άρθρου 5 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.»
δ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 4Α του ν. 2508/1997 προστίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄.»
9. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις,
οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, παρατείνεται µέχρι 28.2.2012.
10. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011 οι λέξεις «τριάντα έξι (36)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σαράντα οκτώ (48)».
Άρθρο 51
Ρύθµιση θεµάτων χωροταξίας, πολεοδοµίας
και αστικής ανάπλασης
1. Στην περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού
διατάγµατος (Δ΄ 538), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το από 20.1.1988 προεδρικό διάταγµα (Δ΄
61), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
α) Μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αντί του πιο πάνω τµήµατος, επιτρέπεται η παραχώρηση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όµορο ή µη προς
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την έκταση όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, το οποίο θα βρίσκεται πάντως εντός των διοικητικών
ορίων της ίδιας δηµοτικής κοινότητας, µετά από σύµφωνη γνώµη του Δήµου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση έκταση βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη του
ενός (1) χιλιοµέτρου από το γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί
η τουριστική εγκατάσταση. Η προς παραχώρηση ενιαία
έκταση πρέπει να έχει την αυτή ή µεγαλύτερη αντικειµενική αξία µε το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση και πολεοδοµική καταλληλότητα για την ανάπτυξη των χρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.»
β) Μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Στην περίπτωση παραχώρησης έκτασης σε άλλο γήπεδο όµορο ή µη επιτρέπεται η ανάπτυξη και άλλων χρήσεων κοινωνικής-τεχνικής υποδοµής (όπως χρήσεων εκπαίδευσης, πρόνοιας κ.λπ.), από τον οικείο δήµο, εφόσον είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του οικείου δήµου και η έκταση είναι πολεοδοµικώς κατάλληλη.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180) καταλαµβάνουν και τις περιπτώσεις
που είχε εκδοθεί οικοδοµική άδεια τουριστικής εγκατάστασης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.
3. α) Στην περίπτωση α΄ του στοιχείου ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 4 του π.δ. 51/1988 (Α΄ 19), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ. 17 του ν. 4030/2011, µετά τις λέξεις «Ρυθµιστικών Σχεδίων» προστίθενται οι λέξεις
«σύµφωνα µε το ν. 2508/1997».
β) Στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄του στοιχείου ζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 51/1988 (Α΄ 19), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ. 17 του ν. 4030/ 2011, πριν
τις λέξεις «Ρυθµιστικών Σχεδίων» προστίθεται η λέξη
«παραπάνω».
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, µεταξύ των
λέξεων «αναψυχής,» και «παρατηρητηρίων» προστίθεται η φράση «χώρων συνάθροισης κοινού (θερινού κινηµατογράφου),».
β. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, µεταξύ των
λέξεων «αφαλάτωσης,» και «καθώς» προστίθεται η φράση «δηµόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδοµών,».
γ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ο αριθµός
«0,010» αντικαθίσταται από τον αριθµό «0,017», ο αριθµός «2,1%» από τον αριθµό «6,3%» και στην περίπτωση
στ΄ της παραγράφου 1 ο αριθµός «0,071» αντικαθίσταται από τον αριθµό «0,074» και ο αριθµός «5,3%» από
τον αριθµό «8,8%».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
προστίθεται η φράση: «Σε περίπτωση κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του µέγιστου ύψους, η υπέρβαση αυτή θα εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού.».
ε. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, µεταξύ των
λέξεων «χώρων εστίασης κοινού,» και «γραφείων,» προστίθεται η φράση «αναψυκτηρίων,».
στ. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, µεταξύ των
λέξεων «φυλακίων,» και «καθώς» προστίθεται η φράση
«δηµόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδοµών,».
ζ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1

προστίθεται η φράση: «Κατ’ εξαίρεση για µέγιστη συνολική επιφάνεια ίση µε το 2,5% της ανώτατης επιτρεπόµενης δόµησης, ως µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος ορίζονται
τα 12,5µ.».
η. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
προστίθεται η φράση: «Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις θεµατικού πάρκου, υπαίθριων χώρων αναψυχής και αθλητικών
εγκαταστάσεων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, αναψυκτηρίων, δηµόσιων συγκοινωνιακών και
τεχνικών υποδοµών, χώρων στάθµευσης, καθώς και χώρων υγιεινής.
Μέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια δόµησης: 300τ.µ..
Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 350τ.µ..
Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 4,5µ..»
θ. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Στον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο,
τον πυθµένα και τον αιγιαλό και την παραλία των Ζωνών
Ανάπλασης I, II και III, επιτρέπεται η κατασκευή των απαιτούµενων προσχώσεων, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του προγράµµατος ανάπλασης. Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται και η τοποθέτηση
υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, προβλητών και εξεδρών, η πόντιση τεχνητών υφάλων και η κατάλληλη µετατροπή και εκσυγχρονισµός
υφιστάµενων κατασκευών προστασίας για την υποδοχή
των χρήσεων του προγράµµατος ανάπλασης. Επί των
προβλητών και εξεδρών επιτρέπεται η ανέγερση κτισµάτων στο πλαίσιο των γενικών χρήσεων και όρων και περιορισµών δόµησης της κάθε ζώνης και µέγιστου ύφους
που θα εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και
Τουρισµού.»
ι. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τον καθορισµό των έργων και εγκαταστάσεων
που προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄, το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται ύστερα από πρόταση, πέραν των αναφερόµενων ανωτέρω Υπουργών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το διάταγµα καθορίζονται επίσης τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης των ως άνω έργων κατ’εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2971/2001,
όπως ισχύει, και των κείµενων πολεοδοµικών διατάξεων.»
5. α) Αντικαθίσταται το διάγραµµα της παρ. 2α του άρθρου 14 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) µε νέο διάγραµµα υπό
κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε
τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Παράρτηµα 1).
β) Η υποπερίπτωση i της περιόδου α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστάµενο κτήριο Β και υπεργείων και υπογείων ορόφων κύριας χρήσης και απαλλάσσονται από τις απαιτούµενες
κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις θέσεις στάθµευσης, στο σύνολο του οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικο-
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πέδου, συνολικής επιφάνειας έως 8.000 τ.µ..»
γ) Το στοιχείο 3 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου β΄
της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζώνης ανελκυστήρων και ανοικτών ή κλειστών κλιµακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής για την εξυπηρέτηση των κτηρίων Α και Γ, διαστάσεων 20,00 Χ 28,12 µ. ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Α εντός του περιγράµµατος Ζ – Η – Θ – Ι – Ζ.»
δ) Το στοιχείο 4 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζώνης ανελκυστήρων, ανοικτών ή κλειστών κλιµακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής και ραµπών για την εξυπηρέτηση του κτηρίου Β, εντός του ορίου ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 10,00 Χ 106,00 µ. και ύψους
όσο το ύψος του κτηρίου Β ύστερα από την προσθήκη
του Γ ορόφου εντός του περιγράµµατος Κ – Λ – Ν – Μ –
Κ.»
6. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του από 16.6.2011 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 187) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης επιτρέπεται η αναβάθµιση σε ενεργειακό
πάρκο Α.Π.Ε. των προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων στην ανατολική πλευρά
του Υµηττού.»
7. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 960/1979 (Α΄ 194),
όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 3
του ν.1221/1981 (Α΄ 292) και όπως συµπληρώθηκε µε το
εδάφιο δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3044/2002
(Α΄ 197), προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή
υπογείων λόγω διέλευσης του Μετρό. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Μετρό και ισχύει για τις θέσεις στάθµευσης που δεν
µπορούν να κατασκευασθούν.»
8. Για τα κτίρια των Κέντρων Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 2 και 190
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), επιτρέπεται η δηµιουργία δύο
θέσεων στάθµευσης και στάσης των οχηµάτων που εξυπηρετούν το προσωπικό επιθεώρησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76).»
9. α) Το άρθρο 1 του π.δ. 31/2009 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών ανήκει στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθµού, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων
χωροθετούνται τα Κέντρα αυτά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο. Επιτρέπεται η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών
από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης και σε χώρο ιδιοκτησίας του, ο οποίος βρίσκεται εκτός της εδαφικής του
περιφέρειας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου δήµου και γνώµη του δήµου υποδοχής, η οποία παρέχεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
υποβολή της παραπάνω αίτησης.
2. Η διοίκηση και διαχείριση των Κέντρων µπορεί να ασκείται και από δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και από ιδιώτες
µετά από ειδική άδεια, που χορηγείται από τον αρµόδιο
δήµο.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 31/2009 (Α΄

49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια αποτέφρωσης εκδίδεται από τον Δήµαρχο
του δήµου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών ή από τον Δήµαρχο του δήµου, που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, στην περίπτωση που αυτό ευρίσκεται
στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήµου, ή από τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.
3316/2005 (Α΄ 42), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες
παρεκκλίσεις και προσαρµογές των διατάξεων του νόµου αυτού, καθώς και των προτύπων τευχών προκηρύξεων και λοιπών συµβατικών τευχών, στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», οι οποίες αφορούν στις µελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.» στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού κτηµατολογίου,
όπως είναι ιδίως οι µελέτες κτηµατογράφησης του
ν. 2308/1995, η σύνταξη υποβάθρων, και οι µελέτες κατάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών,
καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιµασίας εξέτασης των αντιρρήσεων.
Οι ως άνω παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως:
α) στο φάκελο του έργου, στον αριθµό των συµπραττόντων µελών και στη συµµετοχή δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών στις προσκαλούµενες συµπράξεις, στον
τρόπο χρηµατοδότησης των συµβάσεων αυτών, στον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση
αυτών,
β) στον καθορισµό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένου και του κριτηρίου της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,
γ) στις προεκτιµώµενες αµοιβές και στις οικονοµικές
προσφορές,
δ) στη σύναψη και υπογραφή των συµβάσεων, στις
συµβατικές αµοιβές και στον τρόπο καταβολής τους,
στον καθορισµό των σταδίων εκτέλεσης του αντικειµένου των συµβάσεων, στη συνολική προθεσµία για την
περαίωση των µελετών, στην επιβολή των ποινικών ρητρών, στην έγκριση των µελετών, στη διάλυση της σύµβασης και στην αποζηµίωση, καθώς και στις συµφωνίεςπλαίσιο.»
11. α) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του
άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ως εξής:
«Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 8%. Η
προθεσµία καταβολής της δεύτερης δόσης είναι ένας (1)
µήνας από την καταβολή της πρώτης δόσης.»
β) Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίµου του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 στην περίπτωση που έχει αποσταλεί µέχρι τις 23.12.2011 το ειδικό
έντυπο υπολογισµού του, παρατείνεται για ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβληθούν και προσαυξήσεις 2% επί του ποσού της πρώτης
δόσης.
γ) Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίµου του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί µέχρι τις 23.12.2011 το
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ειδικό έντυπο υπολογισµού του, είναι δύο (2) µήνες από
την αποστολή του ειδικού εντύπου υπολογισµού του και
πάντως, το αργότερο, µέχρι τις 31.3.2012.
δ) Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για χώρους για τους οποίους έχει υποβληθεί φάκελος για την υπαγωγή στο
άρθρο 5 του ν. 3843/2010. Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τα ποσά του παραβόλου και των δόσεων του ειδικού προστίµου, που έχουν
καταβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3843/2010, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ.11 του ν.
4014/2011.
Άρθρο 52
Ρύθµιση θεµάτων ενέργειας
1. Στο τέλος του έκτου µετά από τον πίνακα τιµολόγησης εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 3468/2006 (Α΄129 ), όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3851/2010 (Α΄ 85) τίθεται κόµµα και στη συνέχεια πρόταση ως εξής:
«η οποία ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του
ν. 3851/2010.»
2. Το αναφερόµενο στην παρ.1 του άρθρου 125 του ν.
4001/2011 (Α΄ 179) προσωπικό µεταφέρεται στη
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 31.3.2012.
3. Στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΗΕ» εφαρµόζεται το ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβής προσωπικού που εφαρµόζεται και στους
φορείς της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226).
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόµου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απαιτούνται από την κείµενη
δασική νοµοθεσία, εφαρµόζονται οµοίως και στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος άνω των 15 MW, οι οποίοι κατασκευάζονται και
λειτουργούν από ιδιωτικούς φορείς. Κατά τα λοιπά, για
τους παραπάνω σταθµούς, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα ένταξης στο Σύστηµα ή το Δίκτυο (κατανοµή φορτίου),
καθώς και την εξασφάλιση εγγυηµένης τιµής πώλησης
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος και η
διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανωτέρω υδροηλεκτρικών σταθµών, διέπονται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 παρ.
12 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μονάδες παραγωγής ενέργειας µε ισχύ µέχρι 1 ΜW
που εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά µήκος του σιδηροδροµικού διαδρόµου, που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και α-

πέχουν τουλάχιστον 100 µέτρα µεταξύ τους δεν θεωρούνται ότι εγκαθίστανται στο ίδιο ή όµορο ακίνητο.»
6. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του
ν. 4001/2011 (Α΄179), όπου αναφέρεται «Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας» νοείται «Περιφερειάρχης» και όπου αναφέρεται «Ι.Γ.Μ.Ε.» νοείται «Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.».
7. Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και σε βάρος
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους στον ανωτέρω Λογαριασµό,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση
µετά από γνώµη της ΡΑΕ δύναται να αναπροσαρµόζεται
το τέλος αυτό.»
8. Η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παραγράφου
1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) για την κατ’
εξαίρεση απόσπαση προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των
θυγατρικών εταιριών της εφαρµόζεται και για υπαλλήλους που είχαν αποσπαστεί ή αποσπώνται µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121).
Άρθρο 53
Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε δάση
και δασικές εκτάσεις
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε πάρκα ή άλση και γενικότερα σε κοινόχρηστους
χώρους πρασίνου δύναται µε έγκριση της δασικής αρχής
και κατόπιν εγκεκριµένων µελετών να κατασκευάζονται
έργα του Μετρό ή του Τραµ και τα συνοδά έργα αυτών
(π.χ. γραφεία) µε την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί
πλήρως από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα
αρχή, µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και στο
σύνολο της έκτασης επέµβασης η λειτουργία του πάρκου, του άλσους ή του χώρου πρασίνου ως φυσικού συστήµατος εντός του αστικού ιστού.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979
(Α΄ 289), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει προστίθεται
εδάφιο, το οποίο ορίζει τα εξής:
«Ο χαρακτήρας των εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται να αναπτυχθούν µεγάλες επενδύσεις εξετάζεται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14, από το
αρµόδιο όργανο κατά προτεραιότητα. Επίσης οι, κατά
την παράγραφο 3 του άρθρου 14, αντιρρήσεις που αφορούν έκταση επί της οποίας σχεδιάζεται να αναπτυχθούν µεγάλες επενδύσεις, εισάγονται για εξέταση στις
επιτροπές επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων στην
πρώτη µετά την ηµεροµηνία υποβολής τους συνεδρίαση
της αρµόδιας επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής επενδύσεων στη παρούσα διάταξη.»
3. Η παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβου-
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λίου Δασών, µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη µελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προµηθειών από τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 όταν:
α. Το ύψος της προγραµµατικής σύµβασης υπερβαίνει το
ποσό των 500.000 ευρώ για την περιοχή ευθύνης του κάθε δασαρχείου.
β. Τα ως άνω έργα, µελέτες και προµήθειες αφορούν
δασικού χαρακτήρα δηµόσιες εκτάσεις που εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/
1986 (Α΄ 160) ή προστατευόµενες δασικές περιοχές των
δικτύων NATURA 2000 και RAMSAR. O Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να συνάπτει
προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 για τη µελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων,
εργασιών και προµηθειών από τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 εφόσον δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την οικεία προγραµµατική σύµβαση προβλέπεται φορέας εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, εργασιών,
προµηθειών ή µελετών, οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρµόζεται η νοµοθεσία, που διέπει το φορέα αυτόν υπό την επιφύλαξη των περί εγκρίσεως των µελετών
εκτέλεσης των ως άνω δασοτεχνικών έργων κειµένων
διατάξεων. Για την εκτέλεση των έργων τoυ πρώτου εδαφίου η Διεύθυνση Δασών του νοµού δίνει τις εξής
προεγκρίσεις: α) προέγκριση του τεύχους δηµοπράτησης, στα πλαίσια του οποίου ελέγχεται η διακήρυξη, η
κατηγορία πτυχίων των µελετητών – εργοληπτών που
µπορούν να συµµετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης, καθώς
και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), β) προέγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε.)
και του καθορισµού τιµών νέων εργασιών και γ) προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων συµµετέχει υποχρεωτικά
και εκπρόσωπος της οικείας δασικής υπηρεσίας.»
4. Η δηµόσια έκταση συνολικού εµβαδού 11.100
στρεµµάτων, που βρίσκεται στο όρος Παρνασσός και συγκεκριµένα επί των χώρων του Χιονοδροµικού Κέντρου
Παρνασσού, όπως αυτή εµφαίνεται στο µε αριθµ.
496/15.7.2009 τοπογραφικό διάγραµµα της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤΑ Α.Ε.), το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο (Παράρτηµα 2), χαρακτηρίζεται ως Τουριστικό Δηµόσιο Κτήµα των άρθρων 12α και
12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν µε το
άρθρο 2 του α.ν. 827/1948. Η χρήση και διαχείριση της
προαναφερόµενης έκτασης παραχωρείται στην εταιρεία
µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Η διαχείριση της εν
λόγω έκτασης, σε περίπτωση παύσης της εκµετάλλευσής της σύµφωνα µε την κατά προορισµό χρήση της, επανέρχεται αυτοδικαίως στην αρµόδια Δασική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Επί της παραπάνω εκτάσεως επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, εργασίες συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων και βελτίωσης έργων υποδοµής εξυπηρέτησης
των εγκαταστάσεων µετά από την έκδοση των κατά νόµο απαιτούµενων αδειών.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3937/2011 (Α΄ 60) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«4. Δάση και δασικές εκτάσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των χορτολιβαδικών και των βραχωδών εκτάσεων, εντός
των περιοχών των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, µπορούν να διατίθενται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για τη δηµιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδροµικών κέντρων, σύµφωνα µε διαδικασία ανάλογη µε την προβλεπόµενη του άρθρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις
χρήσεις τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ως άνω νόµου, εφόσον οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισµού και οριοθέτησής τους κατά το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και
το άρθρο 8 του παρόντος.»
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν την
Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
1. Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 7 του ν. 3818/2010, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
πληρώνονται µε µετακίνηση µόνιµων ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή µε απόσπαση ή µετάταξη σε κενή θέση και αν δεν υπάρχει
κενή θέση µε µεταφορά της θέσης που κατέχουν, µόνιµων ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων
του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
του οικείου Υπουργού, µετά από πρόταση του Ειδικού
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η µισθοδοσία τους καλύπτεται από τον
φορέα υποδοχής (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής).
2. Το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών της Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κατανέµεται στους Τοµείς Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αυτών, µε απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της, κατά περίπτωση Ειδικής Υπηρεσίας (Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, Ενέργειας και Δόµησης).
3. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί µε απόσπαση στις
Υπηρεσίες της ΕΓΕΠΕ µπορεί να µετατάσσεται στην
ΕΥΕΚΑ, µετά από σχετική αίτηση και κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Στην τέταρτη σειρά της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209) διαγράφεται η λέξη «επιθεωρητών».
Άρθρο 55
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4014/2011
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011
(Α΄209), µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο έλεγχος που ασκούν τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. δεν περιορίζε-
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ται µόνο στα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ ή
Β΄. Τα Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι αρµόδια για τον έλεγχο της εφαρµογής γενικά της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην
περιοχή της χωρικής αρµοδιότητάς τους.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 (Α΄209) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης εννεαµελές Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συµµετέχουν:
- ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
- ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
- ο προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
- ο προϊστάµενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
- ο προϊστάµενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
- ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
της οικείας Περιφέρειας,
- ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών
της οικείας Περιφέρειας,
- εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού εντός προθεσµίας 20 ηµερών και επιλέγεται από τους προϊσταµένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής
αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά µέλη.
Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εµπίπτει χωρικά το έργο. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εµπίπτει σε άνω
της µίας Περιφέρειες, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται µεγαλύτερο τµήµα του
έργου ή της δραστηριότητας.
β. Αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 υποπαράγραφο γ΄, µετά από αίτηµα του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2.
γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπττοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία
του ΠΕΣΠΑ.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
4014/2011 (Α΄209) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάµενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα:
α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει,
β. η έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄279), του άρθρου 13 του
ν.1734/1987 (Α΄189), ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νοµοθεσίας, καθώς και
γ. η άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλή-

των που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ.
221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 3
της κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Β΄ 986).»
Άρθρο 56
Εναρµόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης µε τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταµών
Στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και αξιοποίησης
του υδάτινου δυναµικού των Περιφερειών, τα εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης επιβάλλεται να τροποποιούνται ή
να αναθεωρούνται προκειµένου να εναρµονίζονται προς
τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών.
Στις περιπτώσεις ήδη θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθµιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδοµικών
σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων
χρήσεως γης, το περιεχόµενο των οποίων δεν καλύπτει
επαρκώς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριµένων
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών και
µέχρι την εναρµόνισή τους προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων διαχείρισης και
αξιοποίησης υδάτων γίνεται µε άµεση και αποκλειστική
εφαρµογή των επιλογών και κατευθύνσεων των εγκεκριµένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών.
Κατά τη διακασία χωροθέτησης έργων διαχείρισης και
αξιοποίησης υδάτων η παροχή γνώµης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/
2011 (Α΄209) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των εγκεκριµένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57
Τροποποιήσεις υφιστάµενης
κανονιστικής νοµοθεσίας
1. Τροποποιούνται τα ακόλουθα:
α) 1. Στην παράγραφο 2β του άρθρου 8 της υπ’ αριθµ.
50910/2727/2003 κ.υ.α. καταργούνται οι άδειες µεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας.
β) Στην υπ’ αριθµ. 29407/3508/2002 κ.υ.α. τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 και αντικαθίσταται ο όρος «άδεια
διάθεσης» µε τον όρο «άδεια λειτουργίας». Αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας.
γ) 1. Στην υπ’ αριθµ. 13588/725/2006 κ.υ.α. αντικαθίσταται ο ορισµός του «επικινδύνου αποβλήτου» από τον
ορισµό της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως αυτό
συµπληρώνεται και µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου.
Επίσης καταργούνται οι άδειες µεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης η «άδεια διασυνοριακής
µεταφοράς» των επικίνδυνων αποβλήτων αντικαθίστα-
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ται από την φράση «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή µεταφορά».
γ) 2. Οι διατάξεις, περί «ασφαλιστηρίου συµβολαίου»,
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7
της υπ’ αριθµ. 13588/725/28.3.2006, όπως έχει τροποποιηθεί µε το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α.
8668/28.2.2007 (Β΄ 287), τροποποιούνται ως εξής:
«α) Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο στο οποίο:
- θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόµενος φορέας διαχείρισης,
- θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται,
- θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UN, αριθµός Η και αντίστοιχη περιγραφή)
των προς διαχείριση αποβλήτων,
- θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε
ζηµιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζηµιάς,
- θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής µεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
(π.χ. τα έξοδα µεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης,
το κόστος αποθήκευσης για 90 ηµέρες και τα έξοδα που
προκύπτουν, όταν η µεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση, δεν µπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνοµη),
- θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης,
το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής:
⚫ για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), ανάκτησης
(R1 έως και R13):
α) 1 εκ. ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύµφωνα µε την κ.υ.α.
15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022),
β) 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύµφωνα µε την κ.υ.α. 15393/
2332/5.8.2002,
⚫ για τη διασυνοριακή µεταφορά: 1 εκ. ευρώ ετησίως,
⚫ για τη συλλογή και µεταφορά: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως.
Αν ο οργανισµός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε
εργασίες διάθεσης- ανάκτησης, συλλογής και µεταφοράς και διασυνοριακής µεταφοράς, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Τα παραπάνω ποσά
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών. Για κάθε επί µέρους εργασία διαχείρισης, ο φορέας διαχείρισης θα προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Επί αδυναµίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόµενων εργασιών, ο οργανισµός ή η επιχείρηση προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, τουλάχιστον ισόποση, εγγυητική επιστολή υπέρ του Δηµοσίου.
Επί αδυναµίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριµένου
αποβλήτου, κατά τη συλλογή και µεταφορά (διασυνοριακή ή µη), ο οργανισµός ή η επιχείρηση µπορεί να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, εγγυητική επιστολή
υπέρ του Δηµοσίου, ίση µε το ένα πέµπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται µέσω του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αποκλειστικά, για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα ο οργανισµός ή η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα έργα και δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων, υποχρεούται να διαθέτει, σε ισχύ, ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή, για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους, το οποίο, µε την προαναφερόµενη
βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση
αυτού, θα πρέπει να προσκοµίζονται στην αρµόδια αρχή
έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Για τον οργανισµό ή την επιχείρηση νέου έργου ή
δραστηριότητας που περιλαµβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.»
γ) 3. Τροποποιείται και αντικαθίσταται το εδάφιο β΄
της παρ. Γ.1 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 13588/725/
28.3.2006 (Β΄ 383), όπως έχει τροποποιηθεί µε το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 8668/
28.2.2007 (Β΄ 287) ως εξής:
«β) Σε περίπτωση εξαγωγών, εισαγωγών, διαµετακόµισης επικίνδυνων αποβλήτων, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την
οποία εγκρίνεται το περιεχόµενο του προβλεπόµενου
στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της
µεταφοράς.»
γ) 4. Στο εδάφιο β΄ της παρ. Β.2.3 του άρθρου 7 της
κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄ 383), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο δ΄του άρθρου 3 της κ.υ.α
8668/28.2.2007 (Β΄ 287) (σηµείο 5) αντικαθίσταται η αναφορά στην «άδεια διασυνοριακής µεταφοράς» µε τον
όρο «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή µεταφορά».
γ) 5. Το άρθρο 14 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄
383) τροποποιείται ως ακολούθως:
Προστίθεται η παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για τη διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή
µεταφορά αποβλήτων, αρµόδιες υπηρεσίες είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και οι κατά τόπους αρµόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών.»
γ) 6. Το άρθρο 17 της κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (Β΄
383) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των
διατάξεων της παρούσας απόφασης µε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 αντίστοιχα, του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας όπως στο άρθρο 20 του ν. 2939/2001 (Α΄
179).
2. Οι προαναφερόµενες κυρώσεις επιβάλλονται και
στην περίπτωση παράβασης:
α) Των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/
2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές των αποβλήτων.
β) Των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1102/

26
2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών µεταλλικού υδραργύρου και ορισµένων ενώσεων και
µειγµάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση
του µεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304/ 14.11.2008/σελ.
75)».
γ) Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1
της υπ’ αριθ. 3009634/1937/20.2.2007 (Β΄ 774) κοινής απόφασης υφυπουργών ως εξής:
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Προγραµµατισµού και
Έργων, το Τµήµα Διεθνών Δραστηριοτήτων και ΕΟΚ, ορίζεται ως αρµόδιος φορέας, ο οποίος συντονίζει τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς του δηµόσιου τοµέα, κατά λόγον αρµοδιότητας:».
Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.
δ) 1. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14
της κ.υ.α. 22912/1117/1.6.2005 (Β΄ 759) ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης
και Θορύβου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συντάσσει έκθεση, µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 της Οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
23ης Δεκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων Οδηγιών για το περιβάλλον (EE L 377/
48/31.12.1991), σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή
Ε.Κ.. Η πρώτη έκθεση θα συµµορφώνεται µε τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Οδηγίας
94/67/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 1994 για
την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (EE L
365/34/31.12.1994)».
Τα έργα και οι δραστηριότητες που ρυθµίζονται από
τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις προαναφερόµενες διατάξεις εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν ή επεξεργάζονται ζωικά υποπροϊόντα υπόκεινται στην αδειοδότηση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του παρόντος
νόµου. Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων διέπεται
από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα
προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, και αρµόδιες για την εφαρµογή αυτών είναι οι
κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών. Τα µεταποιηµένα-αδρανοποιηµένα ζωικά υποπροϊόντα θεωρούνται
µη επικίνδυνα απόβλητα και η διαχείριση αυτών διέπεται
από τον παρόντα νόµο.
4.α) Όπου στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο αναφέρεται ο
όρος «απορρίµµατα» αντικαθίσταται µε τον όρο «απόβλητα».
β) Όπου στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο αναφέρεται ο όρος «αξιοποίηση» αντικαθίσταται µε τον όρο «ανάκτηση».
γ) Όπου στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο αναφέρεται ο όρος «απόβλητα λιπαντικών ελαίων» αντικαθίσταται µε
τον όρο «απόβλητα έλαια».
5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. Η.Π.50910/2727/2003 (Β΄
1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Προκειµένου να παύσει άµεσα η λειτουργία χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, που εξακολουθούν να λειτουργούν µετά την πάροδο της προθεσµίας

της προηγούµενης παραγράφου, σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών στις οποίες δεν υπάρχει εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.),
ούτε εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η΄ του άρθρου 2 της υπ. αρίθ. 29407/3508/2002
κ.υ.α. (Β΄ 1572), µπορεί να καθορίζεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο τρόπος διαχείρισης των
αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων της αντίστοιχης διαχειριστικής ενότητας, κατά παρέκκλιση των υφισταµένων και
εγκεκριµένων ΠΕ.Σ.Δ.Α. λαµβάνοντας υπόψη την αρχή
της εγγύτητας και της φέρουσας ικανότητας των εν λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΣΑ.»
6. Σε όλα τα ισχύοντα νοµοθετήµατα, µε τα οποία ρυθµίζονται Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σε περιοχές
της χώρας και στα οποία δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω υποδοµών, οι διατάξεις τους που αφορούν στις επιτρεπόµενες χρήσεις γης,
συµπληρώνονται ως εξής:
«Κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συµπεριλαµβανοµένης της αφαλάτωσης (µετά από πλήρη διαχειριστική µελέτη και ειδικότερα ολοκληρωµένο σύστηµα αφαλάτωσης νερού και απαιτούµενης ενέργειας), εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυµάτων, καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων, όπως Χώροι Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ),
Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ), εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιµασίας για ανάκτηση κ.λπ.,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα και σε εφαρµογή του Περιφερειακού
Σχεδιασµού
Διαχείρισης
Αποβλήτων
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) (βάση κριτηρίων απόστασης από οικιστικές,
ευαίσθητες οικολογικά, αρχαιολογικές περιοχές και τυχόν άλλες µε ιδιαίτερο καθεστώς, υποβάθρου περατών
στρωµάτων, υδροφόρου ορίζοντα, υπογείων και επιφανειακών γειτνιαζόντων νερών) µπορούν να χωροθετούνται, ύστερα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στο ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/
2011 (Α΄ 209), καθώς και σύµφωνα µε τα ισχύοντα για
την περιοχή χωροταξικά πλαίσια. Επίσης, σε περιοχές όπου από τα οικεία προεδρικά διατάγµατα επιτρέπεται η
εγκατάσταση συγκεκριµένων και ειδικά αναφερόµενων
βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή και επαγγελµατικών εργαστηρίων, είναι δυνατόν να εγκαθίστανται και άλλες αναλόγου είδους, µορφής και όχλησης εγκαταστάσεις, υπό τις προϋποθέσεις και µε τις διαδικασίες του προηγούµενου εδαφίου.»
7. Η παράγραφος 29 της Ενότητας ΣΤ΄ «Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος) του ΙΙ µέρους του άρθρου
186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί µε
το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«29. Η έγκριση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης
του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
σχεδιασµού διαχείρισης των αποβλήτων.»
8. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2853/2000 (Α΄242),
προστίθεται νέο άρθρο 4 ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το Παράρτηµα Ι τροποποιείται, ανανεώνεται ή κωδικοποιείται, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄209) για
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τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.»
Άρθρο 58
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η πρώτη τριετής έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρµογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και
του παρόντος νόµου υποβάλλεται µέχρι τις 12 Δεκεµβρίου 2014.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκπονεί µέχρι τις 12 Δεκεµβρίου 2013,
προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων.
3. Με την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν.
4014/2011 το ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων του άρθρου 42 του παρόντος ενσωµατώνεται
στο ΗΠΜ.
4. Μέχρι την έκδοση των, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου, κανονιστικών πράξεων, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι ήδη υφιστάµενες.
Άρθρο 59
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).
2. Η υ.δ. Ε1β/221/1965 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» και οι µεταγενέστερες υγειονοµικές διατάξεις τροποποίησής της, καθόσον αφορά τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που καταρτίστηκε µε την απόφαση
2000/532/ΕΚ (EE L 204/37/21.7.1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ (EE L 47/1/
16.2.2001), 2001/119/ΕΚ (EE L47/32/16.2.2001) και
2001/573/ΕΚ (EE L 203/18/28.7.2001) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, (Β΄ 138).
3. Η υ.α. Ε1β/301/1964 περί συλλογής, αποκοµιδής και
διαθέσεως απορριµµάτων, (Β΄ 63).
4. Η κ.υ.α. 49541/1424/1986 «Στερεά Απόβλητα σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ», (Β΄ 444).
5. Η άδεια διαχείρισης µη επικίνδυνων αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 8 της κ.υ.α. 50910/2727/
22.12.2003 (B΄ 1909), καθώς και η άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 7 της
κ.υ.α. 13588/725/28.3.2006 (B΄ 383).
6. Η άδεια προσωρινής αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 10 της κ.υ.α. 37591/
2031/2003 (Β΄ 1419).
7. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη
προς τις ρυθµίσεις του παρόντος.
Άρθρο 60
Παραρτήµατα
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα A΄ και B΄ που αντιστοιχούν στην Ενότητα Α΄ και τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ,
ΙΙΙ και ΙV που αντιστοιχούν στην Ενότητα Β΄ του νόµου.
2. Tα ανωτέρω Παραρτήµατα τροποποιούνται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στο

κοινοτικό δίκαιο.
3. Προσαρτάται, επίσης, στο παρόν το Παράρτηµα 1
και το Παράρτηµα 2 που αναφέρονται, αντιστοίχως,
στην παράγραφο 6α του άρθρου 51 και στην παράγραφο
4 του άρθρου 53 της Ενότητας Γ΄ του παρόντος.
Άρθρο 61
Ρύθµιση θεµάτων ενέργειας
1.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
τις 4.6.2010.»
2.Υποψήφιοι παραγωγοί για τους οποίους έχουν εκδοθεί δεσµευτικές και οριστικές προσφορές σύνδεσης που
αφορούν σε σταθµούς της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, οι οποίες έχουν χορηγηθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν.3851/2010 (Α΄ 85)
και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και
των οποίων ο χρόνος διάρκειας, όπως αυτός αναγράφεται σε αυτές, έχει παρέλθει, δύνανται εντός µηνός από
τη δηµοσίευση του παρόντος να επανεπιβεβαιώσουν το
ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σχετική αίτηση στον
αρµόδιο Διαχειριστή, συνοδευόµενη από την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24839/ 25.11.2010 (Β΄
1901). Ο αρµόδιος Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει τις
αιτήσεις αυτές κατά προτεραιότητα και, εάν είναι τεχνικά δυνατόν, επικαιροποιεί τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης, διαφορετικά χορηγεί νέα Προσφορά µε ισοδύναµους, κατά το δυνατόν, τεχνικούς και οικονοµικούς όρους.
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί
µε την παρ. 19α του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (Α΄
249), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. λογίζεται ως
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και
κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και
µισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρµογή των διατάξεων των νόµων 3528/2007 (Α΄ 26) και 4024/2011 (Α΄ 226),
όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Διεύθυνσης Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια, µετά την για οποιονδήποτε
λόγο λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από την τοποθέτησή του.»
Άρθρο 62
Ρύθµιση πολεοδοµικών και χωροταξικών θεµάτων
1.α. Η ισχύς των διατάξεων που ορίζουν τις αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, των Συµβουλίων
Πολεοδοµικών θεµάτων και Αµφισβητήσεων, του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών θεµάτων και Αµφισβητήσεων αρχίζει µε την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.
β. Στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011 προστίθεται περίπτωση δ΄ως εξής:
«δ. Ασκούν τις αρµοδιότητες των Συµβουλίων Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του άρθρου 3 της
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υπ’ αριθµ. 75724/1151/1983 (Β΄ 767) κοινής απόφασης
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη
γνωµοδοτική αρµοδιότητα, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση αποφάσεων από τον
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 280 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010.»
2. Η προθεσµία της παραγράφου 3α του άρθρου 30 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), παρατείνεται
µέχρι 30.9.2012.
Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), η οποία αφορά σε µελέτες έγκρισης ή αναθεώρησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης µέχρι 31.12.2011 παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2012.
3. Οικοδοµικές άδειες για τουριστικές εγκαταστάσεις
εντός των ορίων των οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους, οι
οποίες εµπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4002/2011 εκδίδονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της 4.11.2011 (ΑΑΠ/289/4.11.2011).
4. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του από 16.6.2011 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄187), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 54 του
ν. 4030/2011, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά την επέκταση και λειτουργία του υφιστάµενου
νεκροταφείου Δήµου Αργυρούπολης, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, παραχωρείται τµήµα του τουλάχιστον δύο (2) στρεµµάτων, το οποίο ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, στο Δήµο της Γλυφάδας για
την κάλυψη των αναγκών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής έκταση, οι όροι παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997
(Α΄ 124) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιοχές - ζώνες περιαστικού ελέγχου της δόµησης γύρω από πόλεις και οικισµούς που δεν
είναι προστατευόµενες, στο µέτρο που κρίνονται αναγκαίες και είναι οι µόνες κατάλληλες ή οι καταλληλότερες για πολεοδόµηση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έγκριση της
σχετικής πολεοδοµικής µελέτης, µε την οποία καθορίζονται το ρυµοτοµικό σχέδιο και ο πολεοδοµικός κανονισµός της περιοχής επέκτασης, εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις και οι όροι και περιορισµοί δόµησης που
έχουν καθοριστεί µε τα προεδρικά διατάγµατα των
ΖΟΕ.»
6. Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι υπηρετούν στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και
Θεσσαλονίκης µε απόσπαση ή διάθεση από το Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού, επιτρέπεται να µετατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και σε περίπτωση προσωπικού Ο.Τ.Α. µετά από γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α., στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Η διαδικασία µετάταξης ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
Η µετάταξη διενεργείται, µε την επιφύλαξη των παρα-

γράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄
180), µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35
του ν. 4024/2011 και σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τη δυνατότητα και διαδικασία µετάταξης των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, που υπηρετούν στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και στις ειδικές υπηρεσίες επιθεώρησης που υπάγονται στη Γραµµατεία αυτή.
Άρθρο 63
Ρύθµιση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277
περί Μεταλλευτικού Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εκµίσθωση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας,
καθώς και δικαιωµάτων που απορρέουν από άδειες µεταλλευτικών ερευνών ορίζεται ως ανώτατο όριο θεµιτού
µισθώµατος επί της τιµής πωλήσεως του µεταλλεύµατος
ή του προϊόντος επεξεργασίας αυτού:
α. το 12% επί της τιµής αυτής, στην περίπτωση που το
µετάλλευµα πωλείται επί δαπέδου του µεταλλείου ως έχει
και όπως εξορύσσεται (run of mine, tout venant) χωρίς οποιαδήποτε µηχανική προπαρασκευή ή άλλη κατεργασία,
β. το 8% επί της τιµής αυτής, στην περίπτωση που το
µετάλλευµα πωλείται µε όρους Free on Board ή Free on
Truck (F.O.B. ή F.O.T.) ως έχει και όπως εξορύσσεται
(run of mine, tout venant) χωρίς οποιαδήποτε µηχανική
προπαρασκευή ή άλλη κατεργασία,
γ. το 4% επί της τιµής αυτής, στην περίπτωση που το
µετάλλευµα πωλείται µε όρους Free on Board ή Free on
Truck (F.O.B. ή F.O.T.) κατόπιν µηχανικής προπαρασκευής (ενδεικτικά θραύσης, υδροαυτοκαθαρισµού και ταξινόµησης) ή και εµπλουτισµού (ενδεικτικά υδροµηχανικού και φυσικοµηχανικού, περιλαµβανοµένης της διαφορικής επίπλευσης, κατά την οποία γίνεται χρήση επιφανειακών φυσικοχηµικών φαινοµένων),
δ. το 2% επί της τιµής αυτής, στην περίπτωση που το
µετάλλευµα πωλείται µε όρους Free on Board ή Free on
Truck (F.O.B. ή F.O.T.) κατόπιν, πέραν όλων των ανωτέρω επεξεργασιών, και επεξεργασίας στην οποία διεξάγονται και χηµικές διεργασίες, δηλαδή κατόπιν εξαγωγικής µεταλλουργικής επεξεργασίας, χωρίς όµως την παραγωγή τελικού µεταλλουργικού προϊόντος, ήτοι µετάλλου ή κράµατος (ενδεικτικά φρύξης λευκολίθου για την
παραγωγή µαγνησίας),
ε. το 1,5% επί της τιµής αυτής, στην περίπτωση που το
µετάλλευµα πωλείται µε όρους Free on Board ή Free on
Truck (F.O.B. ή F.O.T.) κατόπιν, πέραν όλων των ανωτέρω επεξεργασιών, και επεξεργασίας στην οποία διεξάγονται και χηµικές διεργασίες, δηλαδή κατόπιν εξαγωγικής µεταλλουργικής επεξεργασίας, η οποία οδηγεί στην
παραγωγή τελικού µεταλλουργικού προϊόντος, ήτοι µετάλλου ή κράµατος.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277
περί Μεταλλευτικού Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τα µισθώµατα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δηµόσιο για την εκµίσθωση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας του Δηµοσίου σε
Δηµόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους εί-
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κοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής στους Δήµους εντός των ορίων
των οποίων διενεργείται η µεταλλευτική δραστηριότητα.»
3. Το άρθρο 176 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277 περί Μεταλλευτικού Κώδικος) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται τέλος, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια µε
αυτό για ενεργές, αποθεµατικές και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων και για άδειες µεταλλευτικών ερευνών.»
4. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος
άρθρου αρχίζει από 1.1.2013.
Άρθρο 64
Διάταξη σχετικά µε την ανανέωση των Διοικητικών
Συµβουλίων των ΦΟΔΣΑ
Τα δηµοτικά συµβούλια εντός είκοσι ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των δήµων στα διοικητικά συµβούλια ή τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. των υφιστάµενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 προκειµένου περί συνδέσµων ή τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 προκειµένου
περί ανωνύµων εταιρειών. Σε περίπτωση συνδέσµου που
η περιοχή ευθύνης τους συµπίπτει ή είναι µικρότερη από
τα διοικητικά όρια του δήµου του άρθρου 1 του ν.
3852/2010, τότε ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. του
δήµου αυτού. Το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού αυτού προσώπου αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία εκλέγονται µεταξύ των µελών του οικείου δηµοτικού συµβουλίου. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού
συµβουλίου εκλέγεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού
συµβουλίου.
Τα διοικητικά συµβούλια των υφιστάµενων Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός
τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του
ν. 3852/2010 καταργείται.
Η συγκρότηση νέων διοικητικών συµβουλίων στους ανωτέρω φορείς που έγινε από 1.1.2011 και µετά είναι νόµιµη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 65
Στο Ο.Τ. 295 του ρυµοτοµικού σχεδίου της Νέας Φιλαδέλφειας, στο οποίο έχει παραχωρηθεί χώρος για τις ανάγκες του αθλητικού σωµατείου µε τίτλο Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ), επιτρέπονται πέραν
των αθλητικών χρήσεων, σύνοδες χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων µε τους αντίστοιχους κλειστούς
διαδρόµους (π.χ. χώροι ΜΜΕ, χώροι αναψυχής και εστίασης της αθλητικής οµάδας, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.),
καθώς και εµπορικές δραστηριότητες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (π.χ. καφέ, εστιατόρια, µαγειρεία, µπουτίκ αθλητικών ειδών, εµπορικά καταστήµατα. συνεδριακό κέντρο, πολυκινηµατογράφος, χώρος
ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λπ.), άνευ εφαρµογής των

περιορισµών του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης
3046/304/13.1.1989 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (Δ΄ 59, 3.2.1989), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 31252/22.7.2009 (ΑΑΠ 396 /13.8.2009).
Άρθρο 66
Οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. της 27.11/ 14.12.1926
(Α΄ 430), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 14 του ν.
1486/1984 (Α΄ 161 ) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27
του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρµόζονται και µετά την ισχύ του ν. 3833/2010.
Ειδικότερα για τις αποζηµιώσεις των µελών των οµάδων εργασίας, οι οποίες δεν θεωρούνται συλλογικά όργανα, εφαρµόζεται η περίπτωση δ΄ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 νοµοθετικού διατάγµατος που κυρώθηκε
µε το ν. 28/1946 (Α΄ 224) και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3833/2010.
Άρθρο 67
Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις του άρθρου 62 του ν.
998/1979 (Α΄ 289) δεν ισχύει εις τας περιφερείας των
Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νοµών Λέσβου, Σάµου και Χίου, των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων και Κυκλάδων, καθώς και της περιοχής της
Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.
Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1734/1987 (Α΄ 189)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987, όπως ισχύει, µετά τη φράση «εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης,» προστίθεται η φράση «και
εµφιάλωσης νερού µετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής του».
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2Β του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987, όπως ισχύει, µετά τη φράση «Ειδικά για εγκαταστάσεις τυροκοµείων, µελισσοκοµείων, υδροτριβείων και ιχθυοτροφείων» προστίθενται οι λέξεις «εµφιάλωσης νερού».
Άρθρο 69
Στo τέλος του άρθρου 5 του π.δ. της 19.10.2011 (ΑΑΠ
291/2011) «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.) κατωτάτου ορίου κατάτµησης και λοιπών όρων
και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχή
του Δήµου Άνδρου της Νήσου Άνδρου και στις νησίδες
Γαυριονήσια (Ν. Κυκλάδων)» προστίθεται παράγραφος
5, η οποία έχει ως εξής:
«5. Θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα, µέχρι τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος, υφιστάµενα
άρτια και οικοδοµήσιµα γήπεδα, που έχουν ελάχιστη επιφάνεια τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά µέτρα.»
Άρθρο 70
Τυφλοί µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και
πρόσωπα, που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπη-
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ρίες, µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς
και πρόσωπα, που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες για την υπαγωγή στο
άρθρο 24 του ν. 4014/2011 καταβάλουν ποσοστό 15 %
του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα του ν. 4014/2011. Για την υπαγωγή των παραπάνω προσώπων στο άρθρο 24 του
ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του πρώτου εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του
ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή
χρήση. To ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/γνωµάτευση, που έχει εκδοθεί από αρµόδια δηµόσια αρχή.
Παλιννοστούντες οµογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί
στα Μητρώα Αρρένων και τα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011
της κύριας και µοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20 % του ενιαίου ειδικού προστίµου όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα του ν. 4014/2011. Για την
υπαγωγή των παραπάνω πρόσωπων στο άρθρο 24 του
ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζονται
στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητικά, που
αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων του παραπάνω εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
Άρθρο 71
1. Προστίθεται περίπτωση ε΄στην παράγραφο 3 του
άρθρου 35 του ν. 3842/2010, η οποία έχει ως εξής:
«ε) η αξία των κτιρίων, τα οποία είναι προγενέστερα
των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, που χρήζουν ειδικής προστασίας, από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί της συνολικής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010
προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά στα κτίρια, της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 3 του άρθρου 35, επιβάλλεται φόρος µε αυτοτελή
συντελεστή 0,1 % και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, µη συνυπολογιζόµενης της αξίας τους στην
παραπάνω κλίµακα, επιφυλασσοµένης της εφαρµογής
της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29.»
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 49 παράγραφος 3 και 52 παράγραφος 6, αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κατάλογος της εθνικής νοµοθεσίας, που εκδόθηκε σε
συµµόρφωση µε κοινοτικές Οδηγίες, και των Κανονισµών (ΕΚ), που εκδόθηκαν δυνάµει της Συνθήκης Ε.Κ., η
παράβαση των οποίων –όπως εκάστοτε ισχύουν– συνιστά παράνοµη συµπεριφορά σύµφωνα µε την περίπτωση
(αα) της παραγράφου α΄ του άρθρου 2
Ο κατάλογος των παρακάτω εθνικών νοµοθετηµάτων,
που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε αντίστοιχες κοινοτικές Οδηγίες και των Κανονισµών (ΕΚ), που εκδόθηκαν
δυνάµει της Συνθήκης Ε.Κ., ακολουθεί τη σειρά του καταλόγου των αντίστοιχων κοινοτικών νοµοθετηµάτων
(οδηγιών και Κανονισµών) που απαριθµούνται στο παράρτηµα Α΄ της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ.
Περιεχόµενο καταλόγου:
- Η 12651/1984 κοινή υπουργική απόφαση «Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων….«για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα», όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/35/ΕΟΚ» (Β΄679).
- Η 13736/1985 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρµογή της νοµοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών
που αφορούν τα µέτρα κατά των εκποµπών µολυνόντων
αερίων που προκαλούνται από τις εκποµπές των πετρελαιοκινητήρων που προορίζονται για την προώθηση οχηµάτων» (Β΄304).
- To π.δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της υπ. αριθµ.
98012/2001/1996 κ.υ.α. «Καθορισµός µέτρων και όρων
για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»
(Β΄ 40).«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.»
(Α΄64) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
75/439/ΕΟΚ και 87/101/ΕΟΚ «περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων».
- Το π.δ. 445/1983 «Περιορισµοί θέσης σε κυκλοφορία
και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 76/769/ΕΟΚ και
79/663/ΕΟΚ» (Α΄166).
- Η 259987/1984 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων κατά ΕΟΚ» (Β΄377) που
εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 77/537/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1977.
- Η 92477/1987 κοινή υπουργική απόφαση «Απαγόρευση της θέσης σε κυκλοφορία και της χρησιµοποιήσεως
των φυτοφαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες» (Β΄436), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθ. 60902/1988 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 8) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
87/181/ΕΟΚ.
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- Η 37338/1807/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων
της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών»,
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ»
(Β΄1495).
- Οι ακόλουθες κανονιστικές ρυθµίσεις:
α) η 144/1987 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου «Προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο
υδάτινο περιβάλλον» (Α΄197) και
β) η 18186/271/1988 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις υδραργύρου από το βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων, καδµίου, υδραργύρου σε τοµείς άλλους
εκτός του τοµέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων και εξαχλωροκυκλοεξανίου»
(Β΄126),
που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες
82/176/ΕΟΚ «περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών
στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων
αλκαλίων», 83/513/ΕΟΚ «για τις οριακές τιµές και τους
ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδµίου»,
84/156/ΕΟΚ «για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τοµείς άλλους εκτός του τοµέα της ηλεκτρολύσεως των
χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων» και 84/491/ΕΟΚ
«σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου».
- Η 80568/4225/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για τη χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος από επεξεργασία αστικών λυµάτων»
(Β΄641) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία
86/278/ΕΟΚ «σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιµοποίηση της
ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία».
- Η 73/1990 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου «Καθορισµός των οριακών και κατευθυντήριων τιµών ποιότητας
των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών» (Α΄90) και την 55648/2210/1991 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών στα υγρά
απόβλητα» (Β΄323) που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 86/280/ΕΟΚ «σχετικά µε τις οριακές τιµές
και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι
του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ».
- Η 2/2001 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου «Καθορισµός των οριακών και κατευθυντήριων τιµών ποιότητας
των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ» (Α΄15) και την 4859/726/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στο κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ»
(Β΄253), που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε την οδηγία
76/464/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν µε την υπ. αριθ.
50388/2704/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1866).

- Η 8243/1113/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου» (Β΄138) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 87/217/ΕΟΚ «σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αµίαντο».
- Η 11642/1943/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και όρων για την περιορισµένη χρήση
γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών (ΓΤΜ)»
(Β΄831) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
90/219/ΕΟΚ «για την περιορισµένη χρήση γενετικώς
τροποποιηµένων µικροοργανισµών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/81/ΕΚ.
- Η 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για
την επεξεργασία των αστικών λυµάτων».
- Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ «σχετικά µε τη διάθεση
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (Α΄104).
- Η 16190/1335/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519), καθώς και
τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισµός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης-Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της 16190/
1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄1575), όπως ισχύει, που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».
- Η 13588/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης Δεκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της
19396/1546/1997 κ.υ.α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)» (Β΄383).
- Η 33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄ 1289), όπως τροποποιήθηκε µε την 14849/853 /2008 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 645), οι οποίες εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
- Η 4841/7/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 94/25/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες
αφορούν τα σκάφη αναψυχής» (Β΄111) όπως τροποποιήθηκε µε την 4113.183/2004 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄1613) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2003/44/ΕΚ.
- Ο ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄179) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 94/62/ΕΚ «για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας» και τροποποιήθηκε µε το ν. 3854/
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2010 (Α΄94).
- Η 10245/713/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από αποθήκευση βενζίνης
και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις
στους σταθµούς διανοµής καυσίµων» (Β΄311), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 94/63/ΕΚ «για τον
έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών
(VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης
και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις
στους σταθµούς διανοµής καυσίµων».
- Η Φ.4.2/73358/5309/2002 κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της Φ4.2/18960/
1446/2001 κοινής υπουργικής απόφασης για την εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/62/ΕΚ» (Β΄ 240), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 96/49/ΕΚ «σχετικά
µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων».
- Η 7589/731/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
και όροι για την διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων
και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» (Β΄ 514),
που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 96/59/ΕΚ
«για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)».
- Η 3277/209/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός γενικών αρχών και αρµόδιων υπηρεσιών για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του
περιβάλλοντος» (Β΄180), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 96/62/ΕΚ «για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος».
- Η 12044/613/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή
µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ
«για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου
για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 2003. Αντικατάσταση της 5697/590/2000 κ.υ.α.
(Β΄ 405)»(Β΄ 376) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 96/82/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε την Οδηγία
2003/105/ΕΚ «για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες».
- Η Δ13ε/9321/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα»
(Β΄1218), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 1997.
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συµβουλίου,
της 9ης Δεκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους.
- Το π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 98/8/ΕΚ «για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά
(Α΄160).
- Η 291/2003/2004 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ» (Β΄332), όπως έ-

χει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Η Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β΄892) που
εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/83/ΕΚ
«σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
- Η 11641/1942/2002 κοινή υπουργική απόφαση « Μέτρα και όροι για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση
οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και
εγκαταστάσεις» (Β΄832) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 1999/13/ΕΚ «για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται
στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις».
- Η 34/2002 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου «Οριακές
και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων
του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου» (Α΄125), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 1999/30/ΕΚ
«σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος».
- Η 29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων»
(Β΄ 1572), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
1999/31/ΕΚ «περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων».
- Η 340/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά µε τη
µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων
σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ» (Β΄222).
- Το π.δ. 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών
τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.»
(Α΄ 81).
- Ο ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄280) και το π.δ. υπ. αριθ. 51/2007
«Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» (Α΄54).
- Η 9238/332/2004 κοινή υπουργική απόφαση «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα» (Β΄405)
που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/69/
ΕΚ «για οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος».
- Η 22912/1117/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (Β΄759) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των αποβλήτων».
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
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2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος.
- Η 38639/2017/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη σκόπιµη ελευθέρωση
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/18
«για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου
2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β΄1334).
- Η 29457/1511/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων που προέρχονται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων
ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις», του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2001» (B΄992).
- Η 38638/2016/2005 κοινή υπουργική απόφαση
«Oριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά µε το
όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της
12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων.»
(B΄ 1334).
- Το π.δ. 117/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε
τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/1995 «σχετικά µε τον
περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και
2002/1996 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003» (Α΄82), όπως τροποποιήθηκε µε το
π.δ. 15/2006 (Α΄12).
- Η 22306/1075/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός τιµών-στόχων και ορίων εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο
και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες
στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15ης Δεκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β΄920).
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, σχετικά µε τα απορρυπαντικά.
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και την
τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΟΚ.
- Η 37353/2375/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2005 «περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών - µελών
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των
εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται
σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα», καθώς και των Οδηγιών

2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2005
που τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006
που τροποποιεί το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ
και το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ» (Β΄543).
- Η 8600/416/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύµβησης» σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
«σχετικά µε την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
κολύµβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», (Β΄356).
- Η 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης»
(Β΄1909), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
75/442/ΕΟΚ, όπως ισχύει µε την κωδικοποιηµένη έκδοσή
της, την Οδηγία 2006/12/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων».
- Η 39624/2209/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου
2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας
2004/35/ΕΚ» (Β΄2076).
- Η 41535/2678/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και για την τροποποίηση της Οδηγίας
70/156/ΕΟΚ» (Β΄724).
- Η 41624/2057/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/
66/ΕΚ «σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (Β΄1625).
- Η 39626/2208/2009 κοινή υπουργική απόφαση
«Kαθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων
νερών από την ρύπανση και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθµιση» (Β΄ 2075).
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006,
για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου.
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
2006, για τις µεταφορές αποβλήτων.
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου
2007, που αφορά την έγκριση τύπου µηχανοκινήτων οχηµάτων όσον αφορά εκποµπές από ελαφρά επιβατηγά
και εµπορικά οχήµατα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά µε
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων.
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- Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής,
της 29ης Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε την εξαγωγή για
αξιοποίηση ορισµένων αποβλήτων που περιέχονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου προς
ορισµένες χώρες στις οποίες δεν εφαρµόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων.
-Οι ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις:
α) Η 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του
ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 1022).
β) Η 11014/703/104/2003 κοινή υπουργική απόφαση
«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του
ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 332),
γ) Η 37111/2021/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του
ν. 3010/ 2002» (Β΄ 1391), που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 96/61/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκαν µε την Οδηγία 2008/1/ΕΚ «σχετικά µε την
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος της εθνικής νοµοθεσίας, που εκδόθηκε σε
συµµόρφωση µε κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάµει της συνθήκης Ευρατόµ, η παράβαση της οποίας –όπως εκάστοτε ισχύει– συνιστά παράνοµη συµπεριφορά σύµφωνα µε την περίπτωση (αβ) της παραγράφου α΄ του άρθρου 2
Ο κατάλογος των παρακάτω εθνικών νοµοθετηµάτων
που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση µε αντίστοιχες κοινοτικές Οδηγίες, ακολουθεί τη σειρά του καταλόγου των αντίστοιχων κοινοτικών Οδηγιών που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Β΄ της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ.
Περιεχόµενο καταλόγου:
- Η 1014(ΦΟΡ) 94/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας» (Β΄216), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 96/29/Ευρατόµ
του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία
της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού από
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159/1996).
- Η 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 κοινή υπουργική απόφαση
«Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας
και των έκθετων πηγών» (Β΄859), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2003/122/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 22ας Δεκεµβρίου 2003(ΕΕ L 346/2003).
Το π.δ. 83/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόµ του Συµβουλίου,
της 20ής Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε την επιτήρηση και
τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και
αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου» (Α΄147).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
D1
D2

D3

D4

D5

D6
D7
D8

D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους
(π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής, κ.λπ.)
Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόµηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη
ιλύος στο έδαφος κ.λπ.)
Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιµων
αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή
σε φυσικά γεωλογικά ρήγµατα κ.λπ.)
Τελµάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή
ιλύων σε φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες
κ.λπ.)
Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής
ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές
κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυµµένες και
στεγανοποιηµένες τόσο µεταξύ τους όσο και
σε σχέση µε το περιβάλλον κ.λπ.)
Απόρριψη σε υδάτινο σώµα εκτός από
θάλασσα/ωκεανό
Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συµπεριλαµβανοµένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό
Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται
σε άλλο σηµείο του παρόντος Παραρτήµατος,
από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή
µίγµατα που διατίθενται µε κάποια από τις
εργασίες D1 ως D12
Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σηµείο του παρόντος Παραρτήµατος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις
ή µίγµατα που διατίθενται µε κάποια από τις
εργασίες D1 ως D12 (π.χ. εξάτµιση, ξήρανση,
αποτέφρωση κ.λπ.)
Αποτέφρωση στην ξηρά
Αποτέφρωση στη θάλασσα (*)
Μόνιµη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων
σε ορυχείο κ.λπ.)
Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή
σε κάποια από τις εργασίες D1 ως D12 (**)
Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε
κάποια από τις εργασίες D1 ως D13
Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής σε µια
από τις εργασίες D1 ως D14 (εκτός από
προσωρινή αποθήκευση, εν αναµονή συλλογής,
στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (***)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(*) Η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς συµβάσεις.
(**) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, στο σηµείο αυτό µπορούν να περιλαµβάνονται προκαταρκτικές εργασίες πριν
από τη διάθεση, στις οποίες συµπεριλαµβάνονεται η προεπεξεργασία, όπως, µεταξύ άλλων, η διαλογή, η σύνθλιψη, η συµπαγοποίηση, η κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισµα, η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισµός πριν από την υποβολή σε οποιαδήποτε από
τις εργασίες D1 έως D12.
(***) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3, σηµείο 10.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
R1
R2
R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

R11
R12
R13

Χρήση κυρίως ως καύσιµο ή ως άλλο µέσο
παραγωγής ενέργειας (*)
Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών
Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών
που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες
(συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης
και άλλων διαδικασιών βιολογικού µετασχηµατισµού) (**)
Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και
µεταλλικών ενώσεων
Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων
υλικών (***)
Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
Ανάκτηση προϊόντων που χρησιµεύουν
για τη δέσµευση των ρύπων
Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες
Επαναδιύλιση πετρελαίου ή άλλου είδους
επαναχρησιµοποίηση
Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία
προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή
οικολογικές βελτιώσεις
Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις
εργασίες R1 ως R10
Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν
σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R11 (****)
Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής
σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός
από προσωρινή αποθήκευση, εν αναµονή
συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων) (*****)

(*) Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων µόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:
0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία πριν από την
1η Ιανουαρίου 2009,
το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2008,
Ep - (Ef - Ei)
και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Ενεργειακή Απόδοση =
, όπου
0,97 x (Ew - Ef)
Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό µορφή θερµότητας ή ηλεκτρισµού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό µορφή ηλεκτρισµού µε 2,6 και τη θερµότητα που παράγεται για εµπορική χρήση µε 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια µε την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστηµα από καύσιµα που συµβάλλουν στην παραγωγή ατµού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασµένα απόβλητα και υπολογίζεται µε χρήση της καθαρής θερµογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθµένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρµόζεται σύµφωνα µε το έγγραφο αναφοράς σχετικά µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στον τοµέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.
(**) Περιλαµβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιµοποιούν τα συστατικά ως χηµικές ουσίες.
(***)Περιλαµβάνει τον καθαρισµό του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους και την ανακύκλωση ανόργανων οικοδοµικών υλικών.
(****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, µπορεί να περιλαµβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση,
συµπεριλαµβανοµένης της προεπεξεργασίας, όπως, µεταξύ άλλων, την αποσυναρµολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συµπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισµα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισµό, την ανάδευση ή την ανάµειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.
(*****) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3, σηµείο 10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
H1

«Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που
µπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή
µε φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες
στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο.
H2
«Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα
οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε άλλες ουσίες,
ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή
εξώθερµο αντίδραση.
H3-A «Πολύ εύφλεκτο»:
- ουσίες και παρασκευάσµατα σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι
κατώτερο των 21 °C
- (συµπεριλαµβανοµένων εξαιρετικά
εύφλεκτων υγρών), ή
- ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορεί να
θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον
αέρα σε κανονική
- θερµοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας,
ή
-ουσίες και παρασκευάσµατα σε στερεά
κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν
εύκολα µετά από σύντοµη
- επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίονται µετά
την απόσυρση της πηγής
- ανάφλεξης, ή
- ουσίες και παρασκευάσµατα σε αέρια
κατάσταση που αναφλέγονται στον αέρα
υπό συνήθη πίεση, ή
- ουσίες και παρασκευάσµατα που, όταν
έλθουν σε επαφή µε το νερό ή µε υγρό αέρα,
παράγουν εξαιρετικά
- αναφλέξιµα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.
H3-B «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι
τουλάχιστον 21 °C και δεν υπερβαίνει
τους 55 °C.
H4
«Ερεθιστικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα µη
διαβρωτικά που ερχόµενα σε άµεση επαφή
παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη µε το
δέρµα ή τους βλεννογόνους δύνανται να
προκαλέσουν φλεγµονή.
H5
«Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσµατα των
οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο
δέρµα είναι δυνατόν να συνεπάγεται
περιορισµένους κινδύνους.
H6
«Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα
(περιλαµβανοµένων πολύ τοξικών ουσιών
και παρασκευασµάτων) των οποίων η εισπνοή,
κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα είναι
δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα,
ή ακόµη και το θάνατο.
H7
«Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα
οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση
στο δέρµα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο
ή να αυξήσουν τη συχνότητά του.
(*) Εφόσον υπάρχουν µέθοδοι δοκιµής.
(1) EE 196 της 16.8.1967, σ. 1.
(2) EEL 200 της 30.7.1995, σ. 1.

H8

«Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα
οι οποίες, όταν έλθουν σε επαφή µε ζωντανούς
ιστούς, µπορούν να τους καταστρέψουν.
H9
«Μολυσµατικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα
που περιέχουν ανθεκτικούς µικροοργανισµούς
ή τις τοξίνες τους, οi οποίοι είναι γνωστό ή
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι
προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε
άλλους ζώντες οργανισµούς.
H10 «Τοξικό για την αναπαραγωγή»: ουσίες ή
παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή,
κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα, µπορεί
να προκαλέσει µη κληρονοµικές συγγενείς
δυσµορφίες ή να αυξήσει τη συχνότητα
εµφάνισής τους.
H11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα
των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση
στο δέρµα, µπορεί να προκαλέσει κληρονοµικά
γενετικά ελαττώµατα ή να αυξήσει τη
συχνότητα εµφάνισής τους.
H12 Απόβλητα που εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό
αέριο, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό, τον
αέρα ή µε ένα οξύ.
H13(*) «Ευαισθητοποιητικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία διά της εισπνοής, κατάποσης
ή απορρόφησης µέσω του δέρµατος, µπορούν
να προκαλέσουν αντίδραση του οργανισµού
(υπερευαισθητοποίηση) τέτοια ώστε,
µε περαιτέρω έκθεση σε αυτή την ουσία ή
το παρασκεύασµα, να προκαλούνται
χαρακτηριστικές επιβλαβείς αντιδράσεις.
H14 «Οικοτοξικό»: απόβλητα που παρουσιάζουν
ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άµεσο ή
µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους
τοµείς του περιβάλλοντος.
H15 Απόβλητα ικανά µετά από διάθεση, να
δηµιουργήσουν, µε οποιοδήποτε µέσο,
άλλη ουσία, π.χ. προϊόν έκπλυσης, το οποίο
έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που
αναφέρονται ανωτέρω.
Σηµειώσεις
1. Οι χαρακτηρισµοί «τοξικό» (και «πολύ τοξικό»), «επιβλαβές», «διαβρωτικό», «ερεθιστικό», «καρκινογόνο»,
«τοξικό για την αναπαραγωγή», «µεταλλαξογόνο» και
«οικοτοξικό» αποδίδονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που
καθορίζονται στο Παράρτηµα VΙ της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (1).
2. Ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόζονται οι οριακές τιµές που αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ
της Οδηγίας 99/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, και διοικητικών διατάξεων των κρατών - µελών που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (2).
Μέθοδοι δοκιµών
Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και
σε άλλα συναφή σηµειώµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσειςπλαίσια σχετικά µε την παραγωγή αποβλήτων:
1. Χρήση µέτρων σχεδιασµού ή άλλα οικονοµικά µέσα
που προάγουν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων.
2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα
της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών
που παράγουν λιγότερα απόβλητα, καθώς και διανοµή
και χρήση των αποτελεσµάτων της εν λόγω έρευνας και
ανάπτυξης.
3. Ανάπτυξη αποτελεσµατικών και χρήσιµων δεικτών
για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται µε την
παραγωγή αποβλήτων µε στόχο τη συµβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις
συγκρίσεις προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο µέχρι δράσεις που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλίες των τοπικών
αρχών και µέτρα σε εθνικό επίπεδο.
Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασµού, παραγωγής και διανοµής:
4. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασµού (συστηµατική ενσωµάτωση περιβαλλοντικών µεληµάτων στο σχεδιασµό προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλο τον κύκλο της
ζωής του).
5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της
δηµιουργίας αποβλήτων προκειµένου να διευκολυνθεί η
εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών από τη
βιοµηχανία.
6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρµόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της
δηµιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάµει της παρούσας Οδηγίας και της Οδηγίας 96/61/ΕΚ.
7. Ένταξη µέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην Οδηγία
96/61/ΕΚ. Ανάλογα µε την περίπτωση, στα µέτρα αυτά
µπορεί να περιλαµβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια
πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.
8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις µε οικονοµικά, συµβουλευτικά ή άλλα µέσα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις που αφορούν

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργούν µέσω καθιερωµένων δικτύων επιχειρήσεων.
9. Προσφυγή σε εθελοντικές συµφωνίες, επιτροπές
καταναλωτών/παραγωγών ή τοµεακές διαπραγµατεύσεις έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιοµηχανικοί
κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους
πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν
τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.
10. Προαγωγή αξιόπιστων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένου του EMAS και
του ISO 14001.
Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης:
11. Οικονοµικά µέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προµήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωµής από τους
καταναλωτές για συγκεκριµένα αντικείµενα ή στοιχεία
συσκευασίας που θα µπορούσαν αλλιώς να διατίθενται
δωρεάν.
12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και
παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές οµάδες καταναλωτών.
13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σηµάτων.
14. Συµφωνίες µε τη βιοµηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται
στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Πολιτικών Προϊόντων
ή µε λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά µε την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και µε
προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
15. Στο πλαίσιο δηµόσιων και εταιρικών προµηθειών,
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των
κριτηρίων πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων σε δηµοπρασίες και συµβάσεις, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο για
Περιβαλλοντικές Δηµόσιες Προµήθειες που δηµοσίευσε
η Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2004.
16. Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή
των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως µέσω της χρήσης
εκπαιδευτικών ή οικονοµικών µέτρων, µέτρων εφοδιαστικής ή άλλων µέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευµένα δίκτυα επισκευής και επαναχρησιµοποίησης
ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
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Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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