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ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

 
«Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ –Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΜ - 

Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΜ- 
Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ» 

 

 

Άρθρο 1  

Σκοπόσ-Αντικείμενο – Ρεδίο εφαρμογήσ 

 

1. Ξε τισ διατάξεισ των άρκρων 2 ζωσ 9 τθσ Ενότθτασ Α’ , εναρμονίηεται το εκνικό δίκαιο προσ 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
17θσ Οοεμβρίου 2008 «ςχετικά με την προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω ποινικοφ δικαίου» 
(Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L328/28/6-12-2008) και κεςπίηονται  
αποτρεπτικζσ, αποτελεςματικζσ και αναλογικζσ κυρϊςεισ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, για τισ 
περιπτϊςεισ που προκαλείται ι ενδζχεται να προκλθκεί ρφπανςθ ι υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ   αποτελεςματικισ ποινικισ προςταςίασ του. 

 

2. Ξε τισ διατάξεισ των άρκρων 10 ζωσ 48 τθσ Ενότθτασ Βϋ, εναρμονίηεται το εκνικό δίκαιο 
προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/98/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 19θσ Οοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηςη οριςμζνων 
οδηγιϊν» (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 312/3 τθσ 22.11.2008) και 
θεςπίηονται μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 
εμποδίηοντασ ι μειϊνοντασ τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ 
αποβλιτων, και περιορίηοντασ τον ςυνολικό αντίκτυπο τθσ χριςθσ των πόρων και 
βελτιϊνοντασ τθν αποδοτικότθτά τθσ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Αϋ 
ΡΟΙΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ) 

 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 2 

(άρθρο 2 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ) 

Οριςμοί 
 
Kατά τθν ζννοια του νόμου αυτοφ νοοφνται ωσ: 
 
1) "παράνομθ": κάκε παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ που εκτίκεται ςτα Παραρτιματα Α και Β τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
 
2) "προςτατευόμενα είδθ άγριασ χλωρίδασ και πανίδασ": 
 
α) για τουσ ςκοποφσ του άρκρου 3 ςτοιχείο ςτ), τα είδθ που απαρικμοφνται: 
αα) ςτο παράρτθμα IV του άρκρου 20 τθσ  33318/3028/1998 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, Γεωργίασ, Εμπορικισ 
Οαυτιλίασ και Πολιτιςμοφ (Β’ 1289), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 14849/853 /2008 κοινι υπουργικι 
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Β’ 645), οι οποίεσ εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία  92/43/ΕΟΜ « για τθ 
διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ», 
ββ) ςτο παράρτθμα Ι του άρκρου 14 τθσ  37338/1807/2010 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ και Περιβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ1495),   που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν  Οδθγία 
79/409/ΕΟΜ, «Περί διατθριςεωσ των άγριων πτθνϊν», όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 
2009/147/ΕΜ,  τα οποία ορίηονται ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ.  
 
β) για τουσ ςκοποφσ του άρκρου 3 ςτοιχείο η), τα είδθ που απαρικμοφνται ςτα παραρτιματα Α ι Β 
του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 338/97 του υμβουλίου, τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 1996, «για τθν προςταςία 
των ειδϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ με τον ζλεγχο του εμπορίου τουσ»  
 
3) "οικότοποσ/ενδιαίτθμα εντόσ προςτατευόμενθσ περιοχισ ": κάκε οικότοποσ ειδϊν για τον οποίο 
μια περιοχι ζχει χαρακτθριςκεί ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ (ΗΕΠ) ςφμφωνα με το άρκρο 4 
παράγραφοσ 1,2  και 4 τθσ 37338/1807/2010 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ι  κάκε φυςικόσ 
οικότοποσ ι οικότοποσ ειδϊν για τον οποίο μια περιοχι ζχει χαρακτθριςκεί ωσ Ειδικι Ηϊνθ 
Διατιρθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ Β τθσ  33318/3028/1998 κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ  
 
4) "νομικό πρόςωπο": κάκε νομικι οντότθτα (legal entity) που ζχει το κακεςτϊσ αυτό βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου, πλθν κρατϊν ι δθμόςιων φορζων κατά τθν άςκθςθ τθσ κρατικισ 
εξουςίασ  κακϊσ και  διεκνϊν οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου. 
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ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 
 

Άρθρο 3 

(άρθρο 3 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ) 

 
Αδικήματα 

 
Σιμωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ν.1650/1986, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 7 του 
παρόντοσ νόμου:  
 
α) θ απόρριψθ, εκπομπι ι ειςαγωγι ποςότθτασ υλικϊν ι ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτον αζρα, το 
ζδαφοσ ι το νερό, που προκαλεί ι ενδζχεται να προκαλζςει το κάνατο ι ςοβαρζσ ςωματικζσ 
βλάβεσ, ςε πρόςωπα, ι ουςιαςτικζσ βλάβεσ, ςτθν ποιότθτα του αζρα, τθν ποιότθτα του εδάφουσ, 
τθν ποιότθτα του νεροφ ι ςτα ηϊα ι τα φυτά· 
 
β) θ ςυλλογι, μεταφορά, ανάκτθςθ ι διάκεςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
επιχειρθςιακισ εποπτείασ των πράξεων αυτϊν και τθσ επακόλουκθσ ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων διάκεςθσ, και ςυμπεριλαμβανομζνων δράςεων που εκτελοφνται από εμπόρουσ ι 
μεςίτεσ (διαχείριςθ των αποβλιτων), που προκαλοφν ι ενδζχεται να προκαλζςουν τον κάνατο ι 
ςοβαρζσ ςωματικζσ βλάβεσ, ςε πρόςωπα, ι ουςιαςτικζσ βλάβεσ, ςτθν ποιότθτα του αζρα, ςτθν 
ποιότθτα του εδάφουσ ι ςτθν ποιότθτα του νεροφ, ι ςτα ηϊα ι τα φυτά· 
 
γ) θ αποςτολι αποβλιτων, οςάκισ θ δραςτθριότθτα αυτι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
άρκρου 2 παράγραφοσ 35 του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του υμβουλίου, τθσ 14θσ Ιουνίου 2006, για τισ μεταφορζσ αποβλιτων και διενεργείται ςε μθ 
αμελθτζα ποςότθτα, ανεξάρτθτα από το εάν εκτελείται ωσ ενιαία μεταφορά ι ωσ πολλαπλζσ 
μεταφορζσ που φαίνονται αλλθλζνδετεσ· 
 
δ) θ λειτουργία μονάδασ, θ οποία εκτελεί επικίνδυνεσ δραςτθριότθτεσ ι ςτθν οποία αποκθκεφονται 
ι χρθςιμοποιοφνται επικίνδυνεσ ουςίεσ ι παραςκευάςματα, και θ οποία, προκαλεί ι ενδζχεται να 
προκαλζςει, εκτόσ τθσ μονάδασ, τον κάνατο ι ςοβαρζσ ςωματικζσ βλάβεσ, ςε πρόςωπα, ι 
ουςιαςτικζσ βλάβεσ, ςτθν ποιότθτα του αζρα, τθν ποιότθτα του εδάφουσ ι τθν ποιότθτα του νεροφ, 
ι ςτα ηϊα ι τα φυτά· 
 
ε) θ παραγωγι, θ επεξεργαςία, θ διαχείριςθ, θ χριςθ, θ κατοχι, θ αποκικευςθ, θ μεταφορά, θ 
ειςαγωγι, θ εξαγωγι ι θ διάκεςθ πυρθνικϊν υλικϊν ι άλλων επικινδφνων ραδιενεργϊν ουςιϊν 
που προκαλοφν ι ενδζχεται να προκαλζςουν κάνατο ι ςοβαρι ςωματικι βλάβθ ςε πρόςωπα ι 
ουςιαςτικι βλάβθ ςτθν ποιότθτα του αζρα, τθν ποιότθτα του εδάφουσ ι τθν ποιότθτα του νεροφ, ι 
ςτα ηϊα ι τα φυτά· 
 
ςτ) θ κανάτωςθ, ο αφανιςμόσ, θ κατοχι ι θ ςφλλθψθ προςτατευόμενων ειδϊν τθσ άγριασ χλωρίδασ 
ι πανίδασ, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που θ ςυμπεριφορά αφορά αμελθτζα ποςότθτα αυτϊν 
των ειδϊν και ζχει αμελθτζο αντίκτυπο ςτο κακεςτϊσ διατιρθςθσ των ειδϊν· 
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η) θ εμπορία με προςτατευόμενα είδθ άγριασ πανίδασ ι χλωρίδασ ι μερϊν ι παραγϊγων αυτϊν, 
εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που θ ςυμπεριφορά αφορά αμελθτζα ποςότθτα των ειδϊν αυτϊν 
και ζχει αμελθτζο αντίκτυπο ςτο κακεςτϊσ διατιρθςθσ των ειδϊν· 
 
θ) κάκε ςυμπεριφορά που προκαλεί τθν ουςιαςτικι υποβάκμιςθ του οικότοπου/ ενδιαιτιματοσ 
μζςα ςε προςτατευόμενθ περιοχι· 
 
κ) θ παραγωγι, ειςαγωγι, εξαγωγι, διάκεςθ ςτθν αγορά ι θ χριςθ ουςιϊν που καταςτρζφουν τθ 
ςτιβάδα του όηοντοσ. 
 
 

Άρθρο 4 

(άρθρο 6 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ) 

Ευθφνη νομικϊν προςϊπων 
 
1. Σα νομικά πρόςωπα κεωροφνται υπεφκυνα για τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 3, 
εφόςον τα αδικιματα αυτά διαπράττονται επ’ ωφελεία τουσ από οιοδιποτε πρόςωπο, το οποίο 
κατζχει ικφνουςα κζςθ εντόσ του νομικοφ προςϊπου και ενεργεί ατομικά ι ωσ μζλοσ οργάνου του 
νομικοφ προςϊπου με βάςθ: 
 
α) εξουςία εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου· 
 
β) εξουςία λιψθσ αποφάςεων εξ ονόματοσ του νομικοφ προςϊπου· ι 
 
γ) εξουςία άςκθςθσ ελζγχου εντόσ του νομικοφ προςϊπου. 
 
2. Σα νομικά πρόςωπα κεωροφνται υπεφκυνα και ςτθν περίπτωςθ που θ ζλλειψθ εποπτείασ ι 
ελζγχου, από πρόςωπο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, κατζςτθςε δυνατι τθ διάπραξθ 
αδικιματοσ που αναφζρεται ςτο  άρκρο 3  επ’ ωφελεία νομικοφ προςϊπου, από πρόςωπο το οποίο 
τελεί υπό τθν εξουςία του. 
 
3. Θ ευκφνθ νομικϊν προςϊπων βάςει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει ποινικι δίωξθ κατά 
φυςικϊν προςϊπων που είναι δράςτεσ, θκικοί αυτουργοί ι ςυνεργοί ςτα αδικιματα που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 3. 
 

 
Άρθρο 5 

Κυρϊςεισ κατά νομικϊν προςϊπων 

(άρθρο 7 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ) 

 
Σα νομικά πρόςωπα τα οποία κεωροφνται υπεφκυνα κατά τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 4, τιμωροφνται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο  5 του άρκρου 28 του ν.1650/1986 (Αϋ160), όπωσ τροποποιείται με 
τθν παράγραφο 4 του άρκρου 7 του παρόντοσ νόμου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 6 
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1. Για τθν εφαρμογι των άρκρων 2 ζωσ 9, ςτθν ζννοια του όρου «παράνομθ» όπωσ ορίηεται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2, εκτόσ των παραβάςεων τθσ νομοκεςίασ που περιγράφεται ςτα 
παραρτιματα Α και Β, περιλαμβάνονται  και οι ακόλουκεσ παραβάςεισ: 

α)  όλων των λοιπϊν κανονιςτικϊν πράξεων που  ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατϋ 
εξουςιοδότθςθ του ν.1650/1986 (Αϋ160) όπωσ ιςχφει,  

β) των διατάξεων του ν.3199/2003 (Αϋ280), του ν.3937/2011 (Αϋ60) και του ν.4014/2011 (Αϋ209) 
κακϊσ και των κανονιςτικϊν πράξεων που  ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατϋ εξουςιοδότθςθ των 
νόμων αυτϊν, 

γ) των διατάξεων του  ν.2939/2001 (Αϋ179), όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3854/2010 (Αϋ94), 
κακϊσ και των κανονιςτικϊν πράξεων που ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατϋ εξουςιοδότθςι του, 

δ) των διατάξεων του π.δ.148/2009 (Αϋ190). 

Σα αδικιματα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α), (β), (γ) και (δ) τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, τιμωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ν.1650/1986 (Αϋ160), όπωσ τροποποιείται 
με το άρκρο 7 του παρόντοσ νόμου. 
 

2) Για τθν εφαρμογι των άρκρων 2 ζωσ 9,  ο όροσ «ικφνουςα κζςθ» ζχει τθν εξισ ζννοια: 
«Ικφνουςα κζςθ»: θ κζςθ που κατζχει φυςικό πρόςωπο ςε οποιοδιποτε νομικό πρόςωπο όταν ζχει 
εξουςία, ενεργϊντασ ατομικά ι ωσ μζλοσ οργάνου, είτε να το εκπροςωπεί είτε να λαμβάνει 
αποφάςεισ για λογαριαςμό του είτε να αςκεί ζλεγχο εντόσ αυτοφ.» 
Θ ζννοια του όρου αυτοφ ιςχφει και για τθν εφαρμογι του άρκρου 28 του ν.1650/1986, όπωσ 
τροποποιείται με το άρκρο 7 του παρόντοσ νόμου. 
 
3) Σα αδικιματα που κατϋ ελάχιςτο περιγράφονται ςτο άρκρο 3, τιμωροφνται ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ διακρίςεισ του άρκρου 28 του ν.1650/1986, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 7 του 
παρόντοσ νόμου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Τροποποίηςη του ν. 1650/1986 (Αϋ160) «Για την προςταςία του περιβάλλοντοσ» -Τροποποίηςη 
ποινικϊν διατάξεων. 

 
Άρθρο 7 

Τροποποίηςη του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Αϋ160) 

Σο άρκρο 28 του ν.1650/1986 τροποποιείται ωσ εξισ:  

1. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 28 ν. 1650/1986 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1. Όποιοσ αςκεί δραςτθριότθτα ι επιχείρθςθ χωρίσ τθν απαιτοφμενθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του νόμου αυτοφ, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209) ,ι των 
κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του,  άδεια ι ζγκριςθ, ι υπερβαίνει τα 
όρια τθσ άδειασ ι ζγκριςθσ που του ζχει χορθγθκεί και υποβακμίηει το περιβάλλον, τιμωρείται με 
φυλάκιςθ ζωσ δφο ετϊν ι και χρθματικι ποινι 1.000,00 ζωσ 60.000,00 Ευρϊ.» 
 
2. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 28 ν. 1650/1986 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«2. Όποιοσ προκαλεί ρφπανςθ ι υποβακμίηει το περιβάλλον με πράξθ ι παράλειψθ που αντιβαίνει 
ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ ι των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι 
του, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ι και χρθματικι ποινι 3.000,00 ζωσ 60.000,00 
Ευρϊ. Αν θ πράξθ του προθγοφμενου εδαφίου τελζςτθκε από αμζλεια, επιβάλλεται φυλάκιςθ 
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μζχρι ενόσ ζτουσ ι και χρθματικι ποινι. Αν οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ ι τθσ 
υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ είναι, με βάςθ το είδοσ ι τθν ποςότθτα των ρφπων ι τθν ζκταςθ ι 
τθ ςθμαςία τθσ υποβάκμιςθσ, περιοριςμζνεσ επιβάλλεται φυλάκιςθ μζχρι ενόσ ζτουσ ι και 
χρθματικι ποινι.» 
 
3. Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 28 ν. 1650/1986 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«3. Αν θ πράξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου:  
       (α) τελζςτθκε από υπαίτιο που ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε άλλον οικονομικό 
ι άλλο υλικό όφελοσ, επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο ετϊν ι και χρθματικι ποινι 
20.000,00 ζωσ 150.000,00 Ευρϊ,  
        (β) τελζςτθκε με τον ανωτζρω ςκοπό και το ςυνολικό οικονομικό ι άλλο υλικό όφελοσ 
υπερβαίνει το ποςό των 73.000,00 Ευρϊ ι από υπαίτιο που διαπράττει εγκλιματα του παρόντοσ 
άρκρου κατ’ επάγγελμα ι κατά ςυνικεια και το ςυνολικό οικονομικό ι άλλο υλικό όφελοσ 
υπερβαίνει το ποςό των 15.000,00 Ευρϊ, επιβάλλεται κάκειρξθ ζωσ δζκα ζτθ ι και χρθματικι ποινι 
60.000,00 ζωσ 250.000,00 Ευρϊ,  
        (γ) δθμιοφργθςε, με βάςθ το είδοσ ι τθν ποςότθτα των ρφπων ι τθν ζκταςθ ι τθ ςθμαςία τθσ 
υποβάκμιςθσ, κίνδυνο ςοβαρισ ι ευρείασ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ ι ςοβαρισ ι ευρείασ 
οικολογικισ και περιβαλλοντικισ διατάραξθσ ι καταςτροφισ, επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον 
δφο ετϊν ι και χρθματικι ποινι 20.000,00 ζωσ 150.000,00 Ευρϊ,  
        (δ) δθμιοφργθςε κίνδυνο κανάτου εμβρφου ι ανκρϊπου ι εμφάνιςθσ βαριάσ ςωματικισ ι 
διανοθτικισ πάκθςθσ ςε νεογνό ι βαριάσ ςωματικισ ι διανοθτικισ πάκθςθσ ανκρϊπου, 
επιβάλλεται κάκειρξθ ζωσ δζκα ζτθ ι και χρθματικι ποινι 150.000,00 ζωσ 500.000,00 Ευρϊ,  
        (ε) είχε ωσ επακόλουκο ςοβαρι ι ευρεία ρφπανςθ ι υποβάκμιςθ ι ςοβαρι ι ευρεία 
οικολογικι και περιβαλλοντικι διατάραξθ ι καταςτροφι, με βάςθ το είδοσ ι τθν ποςότθτα των 
ρφπων ι τθν ζκταςθ ι τθ ςθμαςία τθσ υποβάκμιςθσ, ι το κάνατο εμβρφου ι ανκρϊπου ι τθν 
εμφάνιςθ βαριάσ ςωματικισ ι διανοθτικισ πάκθςθσ ςε νεογνό ι τθ βαριά ςωματικι ι διανοθτικι 
πάκθςθ ανκρϊπου, επιβάλλεται κάκειρξθ ι και χρθματικι ποινι 150.000,00 ζωσ 500.000,00 Ευρϊ.  
        Αν οι πράξεισ των ςτοιχείων γ’, δ’ και ε’ τθσ παραγράφου αυτισ τελζςτθκαν από αμζλεια, 
επιβάλλεται φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ι και χρθματικι ποινι 60.000,00 ζωσ 150.000,00 
Ευρϊ.» 
 
4. Θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 28 ν. 1650/1986 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«5. 1.Σα φυςικά πρόςωπα που κατζχουν ικφνουςα κζςθ ςε οιοδιποτε νομικό πρόςωπο και ιδίωσ οι 
πρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων, οι εντεταλμζνοι ι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι ανϊνυμων 
εταιριϊν, οι διαχειριςτζσ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ο πρόεδροσ του διοικθτικοφ και του 
εποπτικοφ ςυμβουλίου ςυνεταιριςμϊν, ζχουν ιδιαίτερθ νομικι υποχρζωςθ να εποπτεφουν και να 
ελζγχουν τθν τιρθςθ, από φυςικά πρόςωπα που τελοφν υπό τισ εντολζσ του, των διατάξεων του 
παρόντοσ νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδιδόμενων κανονιςτικϊν πράξεων, που 
αφοροφν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  
 
5.2. Σο φυςικό πρόςωπο, το οποίο κατζχει ικφνουςα κζςθ τιμωρείται ωσ αυτουργόσ για κάκε πράξθ 
ι παράλειψθ, που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου αυτοφ και τελζςκθκε κατά ι 
εξ αφορμισ τθσ δραςτθριότθτασ ι επιχείρθςθσ του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι δεν 
αποτράπθκε λόγω τθσ παράλειψισ του, από πρόκεςθ ι από αμζλεια, να αςκιςει τθν 
προβλεπόμενθ ςτθν περίπτωςθ 5.1. εποπτεία ι ζλεγχο, ανεξάρτθτα από τθν τυχόν ποινικι ι αςτικι 
ι διοικθτικι ευκφνθ άλλου φυςικοφ προςϊπου ι του ίδιου νομικοφ προςϊπου.  
 
5.3. Αν θ πράξθ ι παράλειψθ, που προβλζπεται ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου αυτοφ ι οποιαδιποτε 
μορφι ςυμμετοχισ ςε αυτζσ, τελζςκθκαν προσ όφελοσ νομικοφ προςϊπου από φυςικό πρόςωπο 
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το οποίο κατζχει ικφνουςα κζςθ, πζραν τθσ ποινικισ ευκφνθσ του φυςικοφ προςϊπου, επιβάλλεται 
και ςτο νομικό πρόςωπο, ανάλογα με το είδοσ και τθν ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων ςτο 
περιβάλλον:  
        (α) διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι του τριπλάςιου τθσ αξίασ του οφζλουσ που επιτεφχκθκε ι 
επιδιϊχκθκε ι  
        (β) προςωρινι ι ςε περίπτωςθ υποτροπισ οριςτικι απαγόρευςθ άςκθςθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ι  
        (γ) πρόςκαιροσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ παροχζσ ι ενιςχφςεισ ι  
        (δ) θ δθμοςίευςθ, με δαπάνεσ του, τθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ ςε δφο 
θμεριςιεσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ ι ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω κυρϊςεων.  
 
5.4. Οι ίδιεσ κυρϊςεισ επιβάλλονται ςτο νομικό πρόςωπο και ςτθν περίπτωςθ που θ παράλειψθ 
άςκθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν περίπτωςθ 5.1, εποπτείασ ι ελζγχου από φυςικό πρόςωπο, που 
κατζχει ικφνουςα κζςθ, κατζςτθςε δυνατι τθν τζλεςθ από φυςικά πρόςωπα που τελοφν υπό τισ 
εντολζσ του, των ποινικϊν αδικθμάτων, που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 
αυτοφ προσ όφελοσ του νομικοφ προςϊπου. 
 
5.5  Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και του κατά 
περίπτωςθ ςυναρμόδιου Τπουργοφ  κακορίηεται ο τρόποσ, τα όργανα και θ διαδικαςία επιβολισ 
των κυρϊςεων τθσ περίπτωςθσ 5.3., κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 
τθσ. 
 
5.6. Σο διοικθτικό πρόςτιμο που προβλζπεται ςτθν υποπερίπτωςθ α) τθσ περίπτωςθσ 5.3, αποτελεί 
ζςοδο υπζρ του «Πράςινου Σαμείου» ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ε) τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 3 του ν.3889/2010 (Αϋ182)». 
 
5. Θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 28 ν. 1650/1986 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«6. Αν ο δράςτθσ των παραβάςεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 και 2 του άρκρου αυτοφ 
περιορίςει ο ίδιοσ ι (αν) τρίτοσ που ενεργεί κατ’ εντολι ι για λογαριαςμό του ςυντελζςει, με 
ζγκαιρθ αναγγελία προσ τθν αρχι, αποτελεςματικά ςτθν ουςιϊδθ μείωςθ των αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων τθσ ρφπανςθσ ι τθσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ, που προκάλεςε θ πράξθ ι θ 
παράλειψι του, το δικαςτιριο μπορεί να του επιβάλει ποινι μειωμζνθ, ςφμφωνα με το άρκρο 83 
του Ποινικοφ Μϊδικα ι να τον απαλλάξει από κάκε ποινι.» 
 
6. Θ παράγραφοσ  7 του άρκρου 28 ν. 1650/1986, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«7. τισ περιπτϊςεισ εγκλθμάτων του κεφαλαίου αυτοφ ωσ πολιτικϊσ ενάγων μπορεί να παρίςταται 
το Δθμόςιο κακϊσ και οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν περιφζρεια των οποίων 
τελζςκθκε το ζγκλθμα, το Σεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ, το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο τθσ 
Ελλάδοσ, πανεπιςτιμια, άλλοι επιςτθμονικοί φορείσ, δικθγορικοί ςφλλογοι, φορείσ διαχείριςθσ 
προςτατευόμενων περιοχϊν, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, και φυςικά πρόςωπα,  ανεξάρτθτα αν 
ζχουν υποςτεί περιουςιακι ηθμία, προσ υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ και μόνο και με αίτθμα ιδίωσ 
τθν αποκατάςταςθ των πραγμάτων, ςτο μζτρο που είναι δυνατι. Ζγγραφθ προδικαςία δεν 
απαιτείται».  
 

Άρθρο 8 
Τροποποίηςη ποινικϊν διατάξεων 

 
1. το τζλοσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρ. 187 του Ποινικοφ Μϊδικα προςτίκεται θ φράςθ «… 
κακϊσ και τθ νομοκεςία περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.». 
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2.  το άρκρο 3 του ν. 3691/2008 «Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων κλπ» 
(Αϋ166), προςτίκεται περίπτωςθ ικ’ και θ υπάρχουςα περίπτωςθ ικ’ αναρικμείται ςε κ’ ωσ εξισ: 
«ικ’) τα προβλεπόμενα και τιμωροφμενα από τισ διατάξεισ του άρκρου 28 παράγραφοσ 3 εδάφιο α’  
του ν. 1650/1986». 
 
3. το άρκρο 4 παράγραφοσ 1 του ν. 2225/1994 «Για τθν προςταςία τθσ ελευκερίασ τθσ 
ανταπόκριςθσ και επικοινωνίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ121), προςτίκεται εδάφιο κ’ ωσ εξισ: 
«κ’) το άρκρο 28 του ν. 1650/1986». 

 

 

Άρθρο 9 
Ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ 

 
1. Θ προκαταρκτικι εξζταςθ και θ προανάκριςθ των εγκλθμάτων, που προβλζπονται ςτο άρκρο 28 
του ν. 1650/1986, ενεργείται και από τουσ Επιθεωρητζσ Περιβάλλοντοσ, ςυνεπικουροφμενουσ, 
εφόςον χρειαςτεί και μετά από πρόςκλθςι τουσ, από τουσ κατά περίπτωςθ αρμοδίουσ γενικοφσ ι 
ειδικοφσ προανακριτικοφσ υπαλλιλουσ, πάντοτε υπό τθ διεφκυνςθ και τθν εποπτεία του 
Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν, ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται ο τόποσ τζλεςησ. Οι 
Επιθεωρητζσ Περιβάλλοντοσ ζχουν αρμοδιότθτα για όλθ τθ χϊρα και εφοδιάηονται για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ με υπθρεςιακι ταυτότθτα, που αποδεικνφει τθν ιδιότθτά τουσ. Θ 
διενζργεια ι θ ςυμμετοχι τουσ ςε ανακριτικζσ πράξεισ δεν αποκλείει τθν εξζταςι τουσ ωσ 
μάρτυρεσ, λόγω των εξειδικευμζνων γνϊςεϊν τουσ, κατά τθ διαδικαςία ςτο ακροατιριο. 
 
2. Ειδικά για τα κακουργιματα που προβλζπονται ςτον ανωτζρω νόμο, θ, κατά τθν διάταξθ του 
άρκρου 253 του Μϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, ζρευνα μπορεί να ςυμπεριλάβει και τθ διενζργεια 
των μορφϊν ζρευνασ, που περιγράφονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 253Α του Μϊδικα Ποινικισ 
Δικονομίασ και υπό τισ προχποκζςεισ που τίκενται με αυτζσ. 
 
3. Ματά τθν ποινικι προδικαςία για τα κακουργιματα που προβλζπονται ςτον ανωτζρω νόμο 
μπορεί να λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα για τθν αποτελεςματικι προςταςία από πικανι 
εκδίκθςθ ι εκφοβιςμό των καταγγελλόντων τισ πράξεισ αυτζσ ι των ουςιωδϊν μαρτφρων, κατ’ 
ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παράγραφοι 2 ωσ και 4 του Ο. 2928/2001. 
 
4. Δεν είναι άδικθ θ πράξθ ειδικοφ ι γενικοφ προανακριτικοφ υπαλλιλου που με ςκοπό τθν 
αποκάλυψθ ι ςφλλθψθ προςϊπου που διαπράττει ζγκλθμα από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 28 
του ν.1650/1986, εμφανίηεται ενδιαφερόμενοσ για τθ ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, διάκεςθ 
και αξιοποίθςθ  και γενικά τθν διαχείριςθ αποβλιτων. Σο ίδιο ιςχφει και για τον ιδιϊτθ που με αυτό 
τον ςκοπό ενεργεί φςτερα από πρόταςθ των αρμόδιων προανακριτικϊν υπαλλιλων για τα ανωτζρω 
εγκλιματα. Οφείλει όμωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο ανωτζρω υπάλλθλοσ να ειδοποιιςει 
προθγουμζνωσ, ζςτω και τθλεφωνικά, τον αρμόδιο ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν. 
Επίςθσ, δεν είναι άδικθ θ πράξθ ειδικοφ ι γενικοφ προανακριτικοφ υπαλλιλου, όταν φςτερα από 
βάςιμθ καταγγελία ι ιςχυρζσ υπόνοιεσ ενεργεί ζρευνα ςε μεταφορικό μζςο για τθν ανεφρεςθ 
αποβλιτων. 
 
 5. Για τθν εκδίκαςθ των κακουργθμάτων, που προβλζπονται ςτον ανωτζρω νόμο αρμόδιο είναι το 
Σριμελζσ Εφετείο. 



 9 

ΕΝΟΤΗΤΑ Βϋ 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

 
 

ΜΕΟΣ Αϋ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΣΜΟΙ 
 

Άρκρο 10 
(άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ) 

Εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογήσ 
1. Εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου: 

α) τα αζρια απόβλθτα που εκλφονται ςτθν ατμόςφαιρα, και το διοξείδιο του άνκρακα το 
οποίο δεςμεφεται και μεταφζρεται για αποκικευςθ ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και το 
οποίο αποκθκεφεται ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 2009/31/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 23θσ 
Απριλίου 2009, (EE L 140/114/5.6.2009), ι εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ εν 
λόγω οδθγίασ ςφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφοσ 2 αυτισ, 

β) τα (επιτόπου) εδάφθ, που περιλαμβάνουν ρυπαςμζνεσ (contaminated) γαίεσ που δεν ζχουν 
ακόμα εκςκαφκεί, και τα κτίρια που ςυνδζονται μόνιμα με εδάφθ, 

γ) μθ ρυπαςμζνθ (contaminated) γθ και άλλα φυςικά υλικά που ζχουν εκςκαφκεί κατά τθ 
διάρκεια καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων, εφόςον είναι βζβαιο ότι το υλικό αυτό κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι ςτθ φυςικι του κατάςταςθ, ςτον χϊρο από τον οποίο 
ζγινε θ εκςκαφι, 

δ) τα ραδιενεργά απόβλθτα, 
ε) τα αποχαρακτθριςμζνα εκρθκτικά (decommissioned explosives), 
ςτ) τα περιττϊματα, εφόςον δεν καλφπτονται από τθν περίπτωςθ β τθσ παρ. 2, το άχυρο και 

άλλα φυςικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τθ γεωργία ι τθ δαςοκομία, τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία ι τθ δαςοκομία ι για τθν παραγωγι ενζργειασ από βιομάηα 
με διαδικαςίεσ ι μεκόδουσ που δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον και δεν κζτουν ςε κίνδυνο 
τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

2. Εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου, μόνον εφόςον θ διαχείριςι τουσ 
διζπεται από άλλεσ ευρωπαϊκζσ νομοκετικζσ πράξεισ ι εκνικζσ διατάξεισ που μεταφζρουν 
οδθγίεσ ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ: 
α) τα λφματα (waste waters), 
β) τα ηωικά υποπροϊόντα, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταποιθμζνων προϊόντων που 

καλφπτονται από τον κανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 1069/2009 (ΕΕ L 300/1/14.11.2009), εκτόσ από 
εκείνα που προορίηονται για αποτζφρωςθ, υγειονομικι ταφι ι χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ 
βιοαερίου ι κομποςτοποίθςθσ ι λιπαςματοποίθςθσ, 

γ) τα πτϊματα ηϊων, τα οποία αποκνιςκουν εκτόσ ςφαγείων, ςυμπεριλαμβανομζνων ηϊων 
που κανατϊνονται για τθν εξάλειψθ επιηωοτιϊν και διατίκενται ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 1069/2009. 

δ) τα απόβλθτα που προκφπτουν από εργαςίεσ ζρευνασ, εξόρυξθσ, επεξεργαςίασ και 
αποκικευςθσ ορυκτϊν πόρων και από τισ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ λατομείων που 
καλφπτονται από τθν υπ’ αρικμόν 39624/2209/E.103/2009 (Β 2076) κοινι απόφαςθ των 
Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (οδθγία 2006/21/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του υμβουλίου, τθσ 15θσ Ξαρτίου 2006, ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ 
εξορυκτικισ βιομθχανίασ, ΕΕ L 102/15/11.04.2006). 



 10 

3. Ξε τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από άλλεσ ευρωπαϊκζσ νομοκετικζσ 
πράξεισ ι εκνικζσ διατάξεισ που μεταφζρουν οδθγίεσ ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ, τα ιηιματα που 
επανατοποκετοφνται ςε επιφανειακά φδατα με ςκοπό τθ διαχείριςθ των υδάτων και των 
υδάτινων οδϊν ι τθν πρόλθψθ πλθμμυρϊν ι τθν εκτζλεςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων ι τον 
μετριαςμό των επιπτϊςεων από πλθμμφρεσ και ξθραςίεσ εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ 
τoυ παρόντοσ νόμου, εφόςον αποδειχκεί ότι τα ιηιματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα. 

 
 

Άρκρο 11 
(άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ) 

Οριςμοί 
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 
1. απόβλητα: κάκε ουςία ι αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχόσ του απορρίπτει ι προτίκεται ι 

υποχρεοφται να απορρίψει, 
2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλθτα που εμφανίηουν μια ι περιςςότερεσ από τισ επικίνδυνεσ 

ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ, 
3. απόβλητα ζλαια: τα ορυκτζλαια ι τα ςυνκετικά λιπαντικά ι τα βιομθχανικά ζλαια που δεν 

είναι πλζον κατάλλθλα για τθ χριςθ, για τθν οποία αρχικϊσ προορίηονταν, όπωσ τα 
χρθςιμοποιθμζνα ζλαια κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ, τα ζλαια κιβωτίων ταχυτιτων, τα 
λιπαντικά ζλαια, τα ζλαια για ςτροβίλουσ και τα υδραυλικά ζλαια, 

4. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα 
απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ 
εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ 
μεταποίθςθσ τροφίμων, 

5. παραγωγόσ αποβλήτων: κάκε πρόςωπο, του οποίου οι δραςτθριότθτεσ παράγουν απόβλθτα 
(αρχικόσ παραγωγόσ αποβλιτων) ι κάκε πρόςωπο που πραγματοποιεί εργαςίεσ 
προεπεξεργαςίασ, ανάμειξθσ ι άλλεσ οι οποίεσ οδθγοφν ςε μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ 
ςφνκεςθσ των αποβλιτων αυτϊν, 

6. κάτοχοσ αποβλήτων: ο παραγωγόσ αποβλιτων ι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ςτθν κατοχι 
του οποίου ευρίςκονται τα απόβλθτα, 

7. ζμποροσ: οποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία ενεργεί ωσ εντολζασ για τθν αγορά και τθν 
περαιτζρω πϊλθςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπόρων που δεν κακίςτανται 
υλικοί κάτοχοι των αποβλιτων, 

8. μεςίτησ: οποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία οργανϊνει τθν ανάκτθςθ ι τθ διάκεςθ αποβλιτων 
για λογαριαςμό τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεςιτϊν που δεν κακίςτανται υλικοί 
κάτοχοι των αποβλιτων, 

9. διαχείριςη αποβλήτων: θ ςυλλογι, μεταφορά, ανάκτθςθ και διάκεςθ αποβλιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εποπτείασ των εργαςιϊν αυτϊν, κακϊσ και τθσ επίβλεψθσ των 
χϊρων διάκεςθσ (disposal sites) και των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι ζμποροι ι οι 
μεςίτεσ, 

10. ςυλλογή: θ ςυγκζντρωςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκαταρκτικισ διαλογισ και 
τθσ προκαταρκτικισ αποκικευςθσ αποβλιτων με ςκοπό τθ μεταφορά τουσ ςε εγκατάςταςθ 
επεξεργαςίασ αποβλιτων, 

11. χωριςτή ςυλλογή: θ ςυλλογι όπου μια ροι αποβλιτων διατθρείται χωριςτά με βάςθ τον τφπο 
και τθ φφςθ για να διευκολυνκεί θ ειδικι επεξεργαςία, 

12. πρόληψη: τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν 
απόβλθτα, και τα οποία μειϊνουν: 
α) Σθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ διάρκειασ 
ηωισ των προϊόντων, 
β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ 
υγεία, ι 
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γ) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ, 
13. επαναχρηςιμοποίηςη: κάκε εργαςία με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία που δεν 

είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν, 
14. επεξεργαςία: οι εργαςίεσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται θ 

προετοιμαςία πριν από τθν ανάκτθςθ ι τθ διάκεςθ, 
15. ανάκτηςη: οποιαδιποτε εργαςία τθσ οποίασ το κφριο αποτζλεςμα είναι ότι απόβλθτα 

εξυπθρετοφν ζνα χριςιμο ςκοπό αντικακιςτϊντασ άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλεσ ςυνκικεσ, 
κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, ι ότι 
απόβλθτα υφίςτανται προετοιμαςία για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ, είτε ςτθν 
εγκατάςταςθ είτε ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ οικονομίασ. το Παράρτθμα ΙΙ παρατίκεται μθ 
εξαντλθτικόσ κατάλογοσ των εργαςιϊν ανάκτθςθσ, 

16. προετοιμαςία για επαναχρηςιμοποίηςη: κάκε εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, 
κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία προϊόντων που αποτελοφν 
πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ 
προεπεξεργαςία, 

17. ανακφκλωςη: οποιαδιποτε εργαςία ανάκτθςθσ με τθν οποία τα απόβλθτα μετατρζπονται εκ 
νζου ςε προϊόντα, υλικά ι ουςίεσ που προορίηονται είτε να εξυπθρετιςουν και πάλι τον αρχικό 
τουσ ςκοπό είτε άλλουσ ςκοποφσ. Περιλαμβάνει τθν επανεπεξεργαςία οργανικϊν υλικϊν αλλά 
όχι τθν ανάκτθςθ ενζργειασ και τθν επανεπεξεργαςία ςε υλικά που πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα ι ςε εργαςίεσ επίχωςθσ, 

18. αναγζννηςη αποβλήτων ελαίων: οποιαδιποτε εργαςία ανακφκλωςθσ με τθν οποία μποροφν 
να παραχκοφν βαςικά ζλαια με τθ διφλιςθ αποβλιτων ορυκτελαίων, και ςυγκεκριμζνα με τθν 
αφαίρεςθ των προςμίξεων, των προϊόντων οξείδωςθσ και των προςκζτων που περιζχονται ςτα 
ζλαια αυτά, 

19. διάθεςη: οποιαδιποτε εργαςία θ οποία δεν ςυνιςτά ανάκτθςθ, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που 
θ εργαςία ζχει ωσ δευτερογενι ςυνζπεια τθν ανάκτθςθ ουςιϊν ι ενζργειασ. το Παράρτθμα Ι 
παρατίκεται μθ εξαντλθτικόσ κατάλογοσ των εργαςιϊν διάκεςθσ, 

20. βζλτιςτεσ διαθζςιμεσ τεχνικζσ: οι βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 10 του άρκρου 3, τθσ οδθγίασ 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 24θσ Οοεμβρίου 2010, περί βιομθχανικϊν εκπομπϊν (ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ 
και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ) – (EE L 334/17/17.12.2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Άρκρο 12 

(άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ) 
Υποπροϊόντα (By-products) 

1. Ξια ουςία ι αντικείμενο που προκφπτει από διαδικαςία παραγωγισ, πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ 
οποίασ δεν είναι θ παραγωγι αυτοφ του ςτοιχείου, μπορεί να κεωρείται ότι δεν ςυνιςτά 
απόβλθτο όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 11, αλλά υποπροϊόν μόνον εάν 
πλθροφνται οι ακόλουκοι όροι: 
α) είναι βζβαιθ θ περαιτζρω χριςθ τθσ ουςίασ ι του αντικειμζνου, 
β) θ ουςία ι το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν απ’ ευκείασ χωρίσ άλλθ 

επεξεργαςία πζραν τθσ ςυνικουσ βιομθχανικισ πρακτικισ, 
γ) θ ουςία ι το αντικείμενο παράγεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ μιασ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ, και 
δ) θ περαιτζρω χριςθ είναι ςφννομθ, δθλαδι θ ουςία ι το αντικείμενο πλθροί όλεσ τισ 

ςχετικζσ απαιτιςεισ περί προϊόντων και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ υγείασ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ και δεν πρόκειται να ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ι 
τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

2. Ξε βάςθ τουσ όρουσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 1, μπορεί να λαμβάνονται μζτρα από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι που κακορίηουν τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται προκειμζνου 
ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ ι αντικείμενα να μποροφν να κεωρθκοφν υποπροϊόντα και όχι 
απόβλθτα, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11, παράγραφο 1. Σα μζτρα αυτά κεςπίηονται με 
απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τίκενται αυτόματα ςε ιςχφ. 

 
Άρκρο 13 

(άρκρο 6 και 7 τθσ Οδθγίασ) 
Αποχαρακτηριςμόσ αποβλήτων και Κατάλογοσ Αποβλήτων 

1. Οριςμζνα προςδιοριςμζνα απόβλθτα παφουν να αποτελοφν απόβλθτα κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 11, εάν ζχουν υποςτεί εργαςία ανάκτθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
ανακφκλωςθσ, και πλθροφν ειδικά κριτιρια που κακορίηονται ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ 
όρουσ: 
α) θ ουςία ι το αντικείμενο χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, 
β) υπάρχει αγορά ι ηιτθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ουςία ι αντικείμενο, 
γ) θ ουςία ι το αντικείμενο πλθροί τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ 

και ςυμμορφϊνονται προσ τθν κειμζνθ νομοκεςία και τα πρότυπα που ιςχφουν για τα 
προϊόντα, και 

δ) θ χριςθ τθσ ουςίασ ι του αντικειμζνου δεν πρόκειται να ζχει δυςμενι αντίκτυπο ςτο 
περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

Σα κριτιρια περιλαμβάνουν οριακζσ τιμζσ για τουσ ρφπουσ, όπου απαιτείται, και ςυνεκτιμοφν 
ενδεχόμενεσ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ ουςίασ ι του αντικειμζνου. 

2. Ξε απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία τίκεται αυτόματα ςε ιςχφ, κακορίηεται, βάςει 
τθσ παραγράφου 1, εάν ζνα απόβλθτο παφει να αποτελεί απόβλθτο κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 11. 

3. Ο αποχαρακτθριςμόσ των επικίνδυνων αποβλιτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωςθ ι ανάμιξθ 
για τθ μείωςθ των αρχικϊν ςυγκεντρϊςεων επικίνδυνων ουςιϊν ςε επίπεδο χαμθλότερο των 
οριακϊν τιμϊν για το χαρακτθριςμό των αποβλιτων ωσ επικίνδυνων. 

4. Σα απόβλθτα, τα οποία παφουν να αποτελοφν απόβλθτα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, 
παφουν επίςθσ να αποτελοφν απόβλθτα και για τουσ ςκοποφσ τθσ ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ 
που αναφζρονται ςτον ν. 2939/2001, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 94/62/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 1994 για τισ ςυςκευαςίεσ και τα 
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απορρίμματα ςυςκευαςίασ (EEL 365/10/31.12.1994), όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.3854/2010 
(Α 94) και ςτισ κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι του 
και ςτα άλλα ςυναφι ευρωπαϊκά νομοκετιματα και τισ εκνικζσ διατάξεισ με τισ οποίεσ οι 
ςυναφείσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ, όταν 
πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ εν λόγω νομοκεςίασ όςον αφορά ςτθν ανακφκλωςθ ι τθν 
ανάκτθςθ. 

5. Ο κατάλογοσ αποβλιτων (Απόφαςθ 2000/532/ΕΜ, EE L 204/37/21.7.1998, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί) περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλθτα και λαμβάνει υπόψθ τθν προζλευςθ και 
τθ ςφνκεςθ των αποβλιτων κακϊσ και, εφόςον απαιτείται, τισ οριακζσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ 
επικίνδυνων ουςιϊν. Ο κατάλογοσ αποβλιτων είναι δεςμευτικόσ όςον αφορά ςτον 
προςδιοριςμό των αποβλιτων που πρζπει να κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα. Θ καταχϊριςθ 
μιασ ουςίασ ι αντικειμζνου ςτον κατάλογο δεν ςθμαίνει, κατ’ ανάγκθ, ότι ςυνιςτά απόβλθτο 
υπό οιεςδιποτε ςυνκικεσ. Ξια ουςία ι αντικείμενο κεωροφνται απόβλθτα μόνον εφόςον 
ανταποκρίνονται ςτον οριςμό τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11. 

 
Άρκρο 14 

(άρκρο 13 τθσ Οδθγίασ) 
Προςταςία τησ ανθρϊπινησ υγείασ και του περιβάλλοντοσ 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων πραγματοποιείται χωρίσ να τίκεται ςε κίνδυνο θ ανκρϊπινθ υγεία και 
χωρίσ να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίωσ: 
α) Χωρίσ να δθμιουργείται κίνδυνοσ για το νερό, τον αζρα, το ζδαφοσ, τα φυτά ι τα ηϊα, 
β) χωρίσ να προκαλείται όχλθςθ από κόρυβο ι οςμζσ, και 
γ) χωρίσ να επθρεάηεται δυςμενϊσ το τοπίο ι οι τοποκεςίεσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ. 
 

Άρκρο 15 
(άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ) 

Κόςτοσ 
φμφωνα με τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων βαρφνει τον 
αρχικό παραγωγό των αποβλιτων και τον τρζχοντα ι τουσ προθγοφμενουσ κατόχουσ αποβλιτων. 

 
Άρκρο 16 

(άρκρο 16 τθσ Οδθγίασ) 
Αρχζσ τησ αυτάρκειασ και τησ εγγφτητασ 

1. Θ χϊρα υποχρεοφται να διακζτει ολοκλθρωμζνο και κατάλλθλο δίκτυο εγκαταςτάςεων 
διάκεςθσ αποβλιτων και εγκαταςτάςεων ανάκτθςθσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων, τα 
οποία ςυλλζγονται από νοικοκυριά, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων όπου θ ςυλλογι 
αυτι καλφπτει και τα ςφμμεικτα αςτικά απόβλθτα από άλλουσ παραγωγοφσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 
Ματά παρζκκλιςθ από τον κανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ αποβλιτων (ΕΕ L 190/1/12.7.2006), 
για να προςτατευτεί το δίκτυο διαχείριςθσ των αποβλιτων μπορεί να περιορίηονται οι 
ειςαγωγζσ αποβλιτων που προορίηονται για αποτεφρωτιρεσ ταξινομθμζνουσ ωσ ανάκτθςθ. 

2. Σο δίκτυο ςχεδιάηεται κατά τζτοιο τρόπο που να επιτρζπεται ςτθν χϊρα να καταςτεί αυτάρκθσ 
ςτον τομζα τθσ διάκεςθσ αποβλιτων και τθσ ανάκτθςθσ των αποβλιτων που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 1, λαμβανομζνων υπόψθ των γεωγραφικϊν ςυνκθκϊν ι τθσ ανάγκθσ για 
ειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ για οριςμζνουσ τφπουσ αποβλιτων. 

3. Σα προαναφερόμενο δίκτυο επιτρζπει τθ διάκεςθ των αποβλιτων ι τθν ανάκτθςθ των 
αποβλιτων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, ςε μία από τισ 
πλθςιζςτερεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ, με τθ χρθςιμοποίθςθ των καταλλθλότερων μεκόδων 
και τεχνολογιϊν, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 
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4. Ματά τθν εφαρμογι των παραγράφων 1, 2 και 3, λαμβάνεται υπόψθ ότι οι αρχζσ τθσ εγγφτθτασ 
και τθσ αυτάρκειασ δεν ςυνεπάγονται ότι θ χϊρα πρζπει να διακζτει το πλιρεσ φάςμα των 
εγκαταςτάςεων τελικισ ανάκτθςθσ ςτο ζδαφόσ τθσ. 

 
 

Άρκρο 17 
(άρκρο 19 τθσ Οδθγίασ) 

Σήμανςη επικίνδυνων αποβλήτων 
1. Ματά τθ ςυλλογι, τθ μεταφορά και τθν προςωρινι αποκικευςι τουσ, τα επικίνδυνα απόβλθτα 

ςυςκευάηονται και ςθμαίνονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 
α) τον ν.1741/1987 με κζμα τθν Μφρωςθ Ευρωπαϊκισ υμφωνίασ για τθ Διεκνι Οδικι 
Ξεταφορά Επικινδφνων Εμπορευμάτων (ADR)...» (Α 225), όπωσ ζχει ανακεωρθκεί από τθν υπ’ 
αρικμ. 50941/40/1990 (Β 104) απόφαςθ του Τπουργοφ Ξεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 
β) τθν υπ’ αρικμ. Α4.1/ΟΙΜ.45573/3719/2008 (Β 1874) απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Ανάπτυξθσ, Ξεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, και Εμπορικισ 
Οαυτιλίασ, Αιγαίου και Οθςιωτικισ Πολιτικισ, με κζμα τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β 778) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ για τθν εναρμόνιςθ του 
Ελλθνικοφ Δικαίου με τθν οδθγία 2006/90/ΕΜ (EE L 305/6/4.11.2006) για τθν ζβδομθ 
προςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 96/49/ΕΜ για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
γ) τθν υπ’ αρικμ. 1218.74/01/1995 (B 531) απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορικισ Οαυτιλίασ, με 
τθν οποία εντάςςονται ςτθν εκνικι νομοκεςία οι διατάξεισ του διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ Μϊδικα 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG), όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 
ε) τον ν.211/1947 (Α 35) «Περί κυρϊςεωσ τθσ εν ικάγω υπογραφείςθσ υμβάςεωσ Διεκνοφσ 
Πολιτικισ Αεροπορίασ» και τθν υπ’ αρικμ. ΤΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (B 549) απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ «Τιοκζτθςθ του Παραρτιματοσ (Annex) 18, 
ζκδοςθ 3θ, τροποποίθςθ όγδοθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Πολιτικισ Αεροπορίασ περί 
«Αςφαλοφσ αερομεταφοράσ επικίνδυνων υλικϊν» το οποίο ζχει εκδοκεί βάςει τθσ φμβαςθσ 
του ικάγου», όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 

2. Όταν μεταφζρονται επικίνδυνα απόβλθτα ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςυνοδεφονται από 
ζγγραφα αναγνϊριςθσ, που μπορεί να υπάρχουν ςε θλεκτρονικι μορφι, και τα οποία 
περιζχουν τα ενδεδειγμζνα δεδομζνα που εκτίκενται ςτο Παράρτθμα ΙΒ του κανονιςμοφ (ΕΜ) 
αρικ. 1013/2006. 

 
Άρκρο 18 

(άρκρο 20 τθσ Οδθγίασ) 
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά 

1. Σα άρκρα 17, 20, 30, και θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 38 του παρόντοσ δεν εφαρμόηονται ςτα 
αναμεμειγμζνα απόβλθτα που παράγονται από νοικοκυριά. 

2. Σα άρκρα 30 και θ παράγραφοσ 6 του άρκρο 38  δεν εφαρμόηονται ςτα επιμζρουσ κλάςματα 
επικίνδυνων αποβλιτων που παράγονται από νοικοκυριά, μζχρισ ότου γίνουν δεκτά για 
ςυλλογι, διάκεςθ ι ανάκτθςθ από οργανιςμό ι επιχείρθςθ που ζχει λάβει άδεια ι ζχει 
καταχωρθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 36 ι 42. 

 
Άρκρο 19 

(άρκρο 34 τθσ Οδθγίασ) 
Επιθεωρήςεισ - ζλεγχοι 

1. Οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που πραγματοποιοφν εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων, οι 
οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που ςυλλζγουν ι μεταφζρουν απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ, 
οι μεςίτεσ και οι ζμποροι, κακϊσ και οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που παράγουν επικίνδυνα 
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απόβλθτα υπόκεινται ςε κατάλλθλεσ περιοδικζσ επικεωριςεισ από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ 
αρχζσ, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτον ν.1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209). 

2. Οι επικεωριςεισ που αφοροφν τισ εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ καλφπτουν τθν 
προζλευςθ, τθ φφςθ, τθν ποςότθτα και τον προοριςμό των ςυλλεγόμενων και μεταφερόμενων 
αποβλιτων. 

3. Οι καταχωρίςεισ ςτο πλαίςιο του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ οικολογικισ διαχείριςθσ και 
οικολογικοφ ελζγχου (EMAS) λαμβάνονται υπόψθ για τθ διενζργεια επικεωριςεων, ιδίωσ όςον 
αφορά ςτθ ςυχνότθτα και τθν ζνταςθ των επικεωριςεων. 

 
Άρκρο 20 

(άρκρο 35 τθσ Οδθγίασ) 
Τήρηςη αρχείων - μητρϊων 

1. Οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που αναφζρονται ςτθ παράγραφο 1 του άρκρου 36, οι 
παραγωγοί επικίνδυνων και λοιπϊν αποβλιτων, οι εταιρείεσ που ςυλλζγουν ι μεταφζρουν 
επικίνδυνα απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ ι ενεργοφν ωσ ζμποροι και μεςίτεσ επικίνδυνων 
αποβλιτων, τθροφν χρονολογικά αρχεία με τισ ποςότθτεσ, τθ φφςθ, τθν προζλευςθ και, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τον προοριςμό, τθν ςυχνότθτα ςυλλογισ, τον τρόπο μεταφοράσ και 
τθ μζκοδο επεξεργαςίασ που προβλζπονται για τα απόβλθτα και διακζτουν τισ εν λόγω 
πλθροφορίεσ, κατόπιν αιτιματοσ, ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

2. Σα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλθτα διατθροφνται επί τουλάχιςτον τρία ζτθ. Ωςτόςο, οι 
οργανιςμοί και επιχειριςεισ, που μεταφζρουν επικίνδυνα απόβλθτα, υποχρεοφνται να τθροφν 
τα ζντυπα αναγνϊριςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 10 τθσ ΜΤΑ 13588/725/2006 (B 383), 
επί τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ.  

3. Σα δικαιολογθτικά τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων χορθγοφνται κατόπιν 
αιτιματοσ των αρμόδιων αρχϊν ι ενόσ προθγοφμενου κατόχου. 

4. Οργανιςμοί και επιχειριςεισ, που μεταφζρουν μθ επικίνδυνα απόβλθτα υποχρεοφνται να 
τθροφν τα ςχετικά αρχεία τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, τα οποία περιλαμβάνουν 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ποςότθτεσ, τθ φφςθ (κωδικόσ ΕΜΑ), τθν προζλευςθ και, ανάλογα με 
τθν περίπτωςθ, τον τρόπο μεταφοράσ, τον τελικό αποδζκτθ και τθ μζκοδο επεξεργαςίασ, για 
τουλάχιςτον δφο ζτθ.  

 
Άρκρο 21 

(άρκρο 37 τθσ Οδθγίασ) 
Υποβολή εκθζςεων και αναθεϊρηςη 

1. Σο Σμιμα Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων του ΤΠΕΜΑ ενθμερϊνει ανά τριετία τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΜ και του παρόντοσ νόμου, δια τθσ 
υποβολισ τομεακισ ζκκεςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι. Θ ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ 
πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων και για τθν επιτευχκείςα πρόοδο κατά 
τθν εφαρμογι των προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και, κατά 
περίπτωςθ, πλθροφορίεσ ςχετικά με μζτρα όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 25 ςχετικά με τθ 
διευρυμζνθ ευκφνθ των παραγωγϊν. 
Θ ζκκεςθ ςυντάςςεται βάςει ερωτθματολογίου ι ςχεδιαγράμματοσ, το οποίο καταρτίηει θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 6 τθσ οδθγίασ 91/692/ΕΟΜ του 
υμβουλίου, τθσ 23θσ Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ L 337/13/31.12.1991), για τθν τυποποίθςθ και τον 
εξορκολογιςμό των εκκζςεων που αφοροφν τθν εφαρμογι οριςμζνων οδθγιϊν για το 
περιβάλλον. Θ ζκκεςθ υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι εντόσ εννζα μθνϊν από το τζλοσ τθσ 
τριετοφσ περιόδου τθν οποία καλφπτει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

 
Άρκρο 22 

(άρκρο 28 τθσ Οδθγίασ) 
Σχζδια διαχείριςησ αποβλήτων 

1. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 
και των άρκρων 14, 16 και 29, το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, 
ςε ςυνεργαςία με το κάκε φορά ςυναρμόδιο Τπουργείο, εκπονεί ςχζδια διαχείριςθσ 
αποβλιτων για κάκε ρεφμα αποβλιτων ι για ςφνολο ρευμάτων αποβλιτων, τα οποία 
καλφπτουν ολόκλθρθ ι μζροσ τθσ γεωγραφικισ επικράτειασ τθσ χϊρασ. Σα ςχζδια αυτά 
καλφπτουν ςυνδυαςμζνα το ςφνολο τθσ επικράτειασ τθσ χϊρασ για όλα τα είδθ αποβλιτων.  

2. Σα χζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων περιλαμβάνουν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ όςον 
αφορά τθ διαχείριςθ αποβλιτων κακϊσ και τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθ βελτίωςθ 
τθσ περιβαλλοντικά υγιοφσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ 
και διάκεςθ των αποβλιτων και αξιολόγθςθ του τρόπου με τον οποίο το ςχζδιο ι ςχζδια κα 
υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ των ςτόχων και των διατάξεων του παρόντοσ. 

3. Σα χζδια Διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 
(α) τον τφπο, τθν ποιότθτα και τθν πθγι των παραγόμενων ςτθν χϊρα αποβλιτων, τα 
απόβλθτα που είναι πικανόν να αποςταλοφν από ι προσ τθν επικράτεια και αξιολόγθςθ τθσ 
μελλοντικισ τάςθσ εξζλιξθσ των ρευμάτων αποβλιτων. 
(β) τα υφιςτάμενα προγράμματα ςυλλογισ αποβλιτων και τισ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ 
διάκεςθσ και ανάκτθςθσ, κακϊσ και τισ τυχόν ειδικζσ ρυκμίςεισ για απόβλθτα ζλαια, 
επικίνδυνα απόβλθτα ι ρεφματα αποβλιτων που ρυκμίηονται από ςυγκεκριμζνεσ νομοκετικζσ 
πράξεισ. 
(γ) αξιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ για νζα προγράμματα ςυλλογισ, για το κλείςιμο υφιςτάμενων 
εγκαταςτάςεων αποβλιτων, για πρόςκετεσ υποδομζσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
αποβλιτων και εφόςον απαιτείται για ςχετικζσ επενδφςεισ. 
(δ) επαρκείσ πλθροφορίεσ για τα κριτιρια ςχετικά με τον εντοπιςμό τοποκεςιϊν και τθ 
δυναμικότθτα των μελλοντικϊν εγκαταςτάςεων διάκεςθσ ι των μεγάλων εγκαταςτάςεων 
ανάκτθςθσ, αν χρειαςτεί. 
(ε) τισ γενικζσ πολιτικζσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνολογιϊν και 
μεκόδων διαχείριςθσ των αποβλιτων που περιλαμβάνονται ςτο ςχεδιαςμό ι πολιτικϊν για 
απόβλθτα που κζτουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα διαχείριςθσ. 
τα χζδια μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν και τα ακόλουκα: 
α) οργανωτικζσ πτυχζσ που ςυνδζονται με τθ διαχείριςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ περιγραφισ τθσ κατανομισ αρμοδιοτιτων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων που 
πραγματοποιοφν τθ διαχείριςθ αποβλιτων, 
β) αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ τθσ χρθςιμοποίθςθσ οικονομικϊν και 
άλλων μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ διάφορων προβλθμάτων που ςχετίηονται με τα απόβλθτα, 
λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ανάγκθσ να διατθρθκεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ 
αγοράσ, 
γ) εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ απευκυνόμενεσ ςτο ευρφ κοινό ι ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, 
δ) παλιζσ ρυπαςμζνεσ τοποκεςίεσ διάκεςθσ αποβλιτων και τα μζτρα για τθν αποκατάςταςι 
τουσ, 
ε) τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των εργαςιϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ των αποβλιτων. 

4. Σα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων πρζπει να είναι ςφμφωνα προσ τισ απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ 
για τα απόβλθτα που ορίηονται ςτα άρκρα 5 και 15 του ν. 2939/2001 (άρκρο 14 τθσ οδθγίασ 
94/62/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 1994 για τισ 
ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ, EEL 365/10/31.12.1994), όπωσ τροποποιικθκε 
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με τον ν.3854/2010 και τθ ςτρατθγικι για τθν υλοποίθςθ τθσ μείωςθσ των βιοαποδομιςιμων 
αςτικϊν αποβλιτων τα οποία προορίηονται για χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ που αναφζρεται 
ςτο άρκρο 6 τθσ ΜΤΑ 29407/3508/2002 (Β 1572) (άρκρο 5 τθσ οδθγίασ 1999/31/ΕΜ του 
υμβουλίου τθσ 26θσ Απριλίου 1999 για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων, EEL 
182/1/16.7.1999). 

5. Σα χζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων γνωςτοποιοφνται ςτθν Επιτροπι. 
6. Σα χζδια Διαχείριςθσ που προβλζπονται ςτθ παράγραφο 1 και εξειδικεφονται ςτο άρκρο 35, 

αξιολογοφνται τουλάχιςτον ανά εξαετία και ανακεωροφνται εφόςον ενδείκνυται και εφόςον 
απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 23 ι 27. 

 
 

Άρκρο 23 
(άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ)  

Προγράμματα για την πρόληψη τησ δημιουργίασ αποβλήτων 
1. Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ εκπονεί, ςε εφαρμογι τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 1 και του άρκρου 29, προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων και επεξεργάηεται κατευκφνςεισ, οφτωσ ϊςτε τα προγράμματα αυτά να 
ενςωματωκοφν ςτα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων του άρκρου 22. Ματά τθν ενςωμάτωςθ των 
προγραμμάτων ςε ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων, προςδιορίηονται τα μζτρα πρόλθψθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων που αφοροφν ςτα απόβλθτα του εκάςτοτε ςχεδίου. 

2. τα Προγράμματα που προβλζπονται ςτθ παράγραφο 1 τίκενται ςτόχοι για τθ πρόλθψθ τθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων, περιγράφονται τα υφιςτάμενα μζτρα πρόλθψθσ και γίνεται 
αξιολόγθςθ των παραδειγμάτων των μζτρων που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙV ι άλλων 
ενδεδειγμζνων μζτρων. Σα μζτρα πρζπει να αποςκοποφν ςτθ αποςφνδεςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθν παραγωγι 
αποβλιτων. 

3. Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ μπορεί να κακορίηει 
κατάλλθλα και ςυγκεκριμζνα ποιοτικά ι ποςοτικά κριτιρια για τθν παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ τθσ προόδου των μζτρων που αναφζρονται ςτθ παράγραφο 2 και να κζςει 
ποιοτικοφσ ςτόχουσ και δείκτεσ διαφορετικοφσ από αυτοφσ που τίκενται μζςω τθσ 
κανονιςτικισ διαδικαςίασ τθσ Επιτροπισ. 

4. Σα Προγράμματα γνωςτοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
5. Σα Προγράμματα που προβλζπονται ςτθ παράγραφο 1 αξιολογοφνται τουλάχιςτον ανά εξαετία 

και ανακεωροφνται εφόςον ενδείκνυται και εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 22 ι 27. 
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ΜΕΟΣ B’ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ 

 
Άρκρο 24 

(άρκρο 15 τθσ Οδθγίασ) 
Ευθφνη για τη διαχείριςη των αποβλήτων 

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ι άλλοι κάτοχοι αποβλιτων πραγματοποιοφν οι ίδιοι τθν επεξεργαςία 
των αποβλιτων ι ανακζτουν τθν επεξεργαςία ςε ζμπορο ι ςε οργανιςμό ι ςε επιχείρθςθ που 
εκτελεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων ι μζςω διακανονιςμοφ με δθμόςιο ι ιδιωτικό 
οργανιςμό ςυλλογισ αποβλιτων ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 29. 

2. Όταν τα απόβλθτα μεταφζρονται από τον αρχικό παραγωγό ι κάτοχο ςε ζνα ι περιςςότερα 
νομικά πρόςωπα, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, για προκαταρκτικι επεξεργαςία, αυτό 
δεν ςυνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγι από τθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι μιασ 
εργαςίασ πλιρουσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ. 

 
Άρκρο 25 

(άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ) 
Διευρυμζνη ευθφνη του παραγωγοφ 

1. Προκειμζνου να ενιςχυκοφν θ επαναχρθςιμοποίθςθ και πρόλθψθ, θ ανακφκλωςθ και άλλεσ 
μορφζσ ανάκτθςθσ αποβλιτων, λαμβάνονται νομοκετικά και μθ νομοκετικά μζτρα για να 
εξαςφαλίηουν ότι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτφςςουν, 
καταςκευάηουν, μεταποιοφν, επεξεργάηονται, πωλοφν ι ειςάγουν προϊόντα (παραγωγόσ του 
προϊόντοσ) φζρουν διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ. 

2. Για τθν εφαρμογι τθσ διευρυμζνθσ ευκφνθσ παραγωγοφ, λαμβάνονται υπόψθ το τεχνικϊσ 
εφικτό και το οικονομικϊσ βιϊςιμο, κακϊσ και το ςφνολο των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, 
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και μεριμνάται θ διαςφάλιςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. 

3. Θ διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ τθσ ευκφνθσ για τθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων, βάςει τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 24, και με τθν επιφφλαξθ 
τθσ ειδικισ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τισ κατθγορίεσ αποβλιτων και τα προϊόντα. 

 
Άρκρο 26 

(άρκρο 10 τθσ Οδθγίασ) 
Ανάκτηςη 

1 Ο παραγωγόσ ι ο κάτοχοσ των αποβλιτων υποβάλλει τα απόβλθτα, κατά προτεραιότθτα, ςε 
εργαςίεσ ανάκτθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 και 29 του παρόντοσ. 

2 Εφόςον απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ τθν παράγραφο 1 και για τθ διευκόλυνςθ ι τθ βελτίωςθ 
τθσ ανάκτθςθσ, τα απόβλθτα ςυλλζγονται χωριςτά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικισ, 
περιβαλλοντικισ και οικονομικισ άποψθσ, δεν αναμιγνφονται με άλλα απόβλθτα ι με άλλα 
υλικά με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ. 

 
Άρκρο 27 

(άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ) 
Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη 

1. Ζωσ το 2015, ενκαρρφνεται, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 38, θ χωριςτι 
ςυλλογι τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, ςφμφωνα και με 
τισ προβλζψεισ του ν.2939/2001 για τισ ςυςκευαςίεσ, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3854/2010. 

2. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του παρόντοσ και τθ μετάβαςθ ςε μια Μοινωνία Ανακφκλωςθσ, με 
υψθλό επίπεδο αποδοτικότθτασ των πόρων, λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να 
εξαςφαλιςκεί θ επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων: 
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α) ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν 
αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα 
νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι 
παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% κατά 
βάροσ, 
β) ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ ανάκτθςθ 
άλλων υλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ (backfilling) όπου γίνεται χριςθ 
αποβλιτων για τθν υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και 
κατεδαφίςεων εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντϊνται ςτθ φφςθ και τα οποία ορίηονται 
ςτθν κατθγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλιτων πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 70% 
κατά βάροσ. 

3. Μάκε τρία χρόνια ςφμφωνα με το άρκρο 34 και τθ παράγραφο 1 του άρκρου 57, θ αρμόδια 
αρχι υποβάλλει ςτθν Επιτροπι ζκκεςθ ςχετικά με τισ επιδόςεισ τθσ όςον αφορά τθν επίτευξθ 
των ςτόχων. Εάν οι ςτόχοι δεν ζχουν εκπλθρωκεί, θ ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει τουσ λόγουσ 
τθσ αποτυχίασ και τισ δράςεισ τισ οποίεσ προτίκεται να αναλάβει για να εκπλθρϊςει τουσ 
ςτόχουσ. 

 
Άρκρο 28 

(άρκρο 12 τθσ Οδθγίασ) 
Διάθεςη 

Ο παραγωγόσ ι ο κάτοχοσ των αποβλιτων, αν αυτά δεν υποβλθκοφν ςε εργαςίεσ ανάκτθςθσ, 
ςφμφωνα με τθ παράγραφο 1 του άρκρου 26, ζχει υποχρζωςθ να τα διακζςει με αςφάλεια 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14. 
 

Άρκρο 29 
 (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ και παρ. 2 του άρκρου 36) 

Ιεράρχηςη των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςησ των αποβλήτων 
1. Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ, θ απόρριψθ και θ ανεξζλεγκτθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 
2. τθ νομοκεςία και τθν πολιτικι για τθν πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ιςχφει κατά 

προτεραιότθτα θ ακόλουκθ ιεράρχθςθ όςον αφορά ςτα απόβλθτα: 
α) πρόλθψθ, 
β) προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, 
γ) ανακφκλωςθ, 
δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και 
ε) διάκεςθ. 

3. Ματά τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 λαμβάνονται μζτρα, τα οποία προωκοφν εναλλακτικζσ 
δυνατότθτεσ που παράγουν το καλφτερο, από περιβαλλοντικισ απόψεωσ, αποτζλεςμα. Για τον 
ςκοπό αυτόν, ενδζχεται να απαιτείται θ παρζκκλιςθ από τθν ιεράρχθςθ για οριςμζνα ειδικά 
ρεφματα αποβλιτων, εφόςον αυτό δικαιολογείται από τον κφκλο ηωισ των προϊόντων, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ τουσ. 

4. Ματά τθ διαμόρφωςθ των μζτρων ςτο πλαίςιο τθσ παραγράφου 1, πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ οι γενικζσ αρχζσ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ προφφλαξθσ και τθσ 
αειφορίασ, του τεχνικϊσ εφικτοφ και τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ, τθσ προςταςίασ των πόρων 
κακϊσ και οι ςυνολικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςτθν οικονομία και 
ςτθν κοινωνία ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του άρκρου 1 και του άρκρου 14. 

5. Θ διαμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ και τθσ πολιτικισ για τα απόβλθτα είναι διαδικαςία απόλυτα 
διαφανισ, τθρϊντασ τθν υφιςτάμενθ εκνικι νομοκεςία που αφορά ςτθ διαβοφλευςθ με τουσ 
πολίτεσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ παράγοντεσ και τθ ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ διαδικαςία. 
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Άρκρο 30 
(άρκρο 18 τθσ Οδθγίασ) 

Απαγόρευςη ανάμειξησ επικίνδυνων αποβλήτων 
1. Απαγορεφεται θ ανάμειξθ μεταξφ των διαφόρων κατθγοριϊν επικίνδυνων αποβλιτων, και θ 

ανάμειξθ επικίνδυνων με άλλα απόβλθτα, ουςίεσ ι υλικά. Θ απαγόρευςθ ανάμειξθσ 
περιλαμβάνει και τθν αραίωςθ επικίνδυνων ουςιϊν. 

2. Ματά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 1, μπορεί να επιτρζπεται θ ανάμειξθ υπό τον όρο ότι: 
α) θ εργαςία ανάμειξθσ πραγματοποιείται από οργανιςμό ι επιχείρθςθ που ζχει λάβει 
άδεια ςφμφωνα με το άρκρο 36, 
β) πλθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 14 και δεν αυξάνονται οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο περιβάλλον, και 
γ) θ εργαςία ανάμειξθσ ακολουκεί τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

3. Ξε τθν επιφφλαξθ των κριτθρίων που αφοροφν ςτθ δυνατότθτα τεχνικισ και οικονομικισ 
εφαρμογισ, όταν τα επικίνδυνα απόβλθτα ζχουν αναμιχκεί κατά τρόπο αντίκετο προσ τθν 
παράγραφο 1, είναι ιδθ αναμεμειγμζνα με άλλα απόβλθτα, ουςίεσ ι φλεσ, πρζπει να γίνεται 
διαχωριςμόσ, εάν αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό από τεχνικοοικονομικι άποψθ, για να 
εξαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ προσ το άρκρο 14. 

 
Άρκρο 31 

(άρκρο 21 τθσ Οδθγίασ) 
Απόβλητα ζλαια 

ε ότι αφορά τθ διαςυνοριακι μεταφορά των αποβλιτων ελαίων κατϋ εφαρμογι των άρκρων 11 ι 
12 του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006, απαγορεφεται θ διαςυνοριακι αποςτολι αποβλιτων 
ελαίων από τθν επικράτεια τθσ χϊρασ ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ, ι ςυναποτζφρωςθσ ςτο 
εξωτερικό, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό θ επεξεργαςία με αναγζννθςθ να πραγματοποιθκεί ςτθ 
χϊρα.  
 
 

Άρκρο 32 
(άρκρο 31 τθσ Οδθγίασ) 
Συμμετοχή του κοινοφ 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχζσ και το ευρφ κοινό ςυμμετζχουν ςτθν εκπόνθςθ των ςχεδίων 
διαχείριςθσ αποβλιτων και των προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και 
ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά μετά τθν εκπόνθςι τουσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν 
ΤΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β 1225) απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (οδθγία 2001/42/ΕΜ (ΕΕ L 197/30/21.7.2001) του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του υμβουλίου, τθσ 27θσ Ιουνίου 2001, ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων). Σα ςχζδια και τα προγράμματα κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ 
ενζργειεσ και δράςεισ για τθν υλοποίθςθ τουσ αναρτϊνται ςε διαδικτυακό τόπο ςτον οποίο ζχει 
πρόςβαςθ το κοινό.  
 
 

Άρκρο 33 
(άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ) 

Συνεργαςία 
Θ κατάρτιςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και των προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ τθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 23, μπορεί να γίνεται και ςε ςυνεργαςία με 
άλλα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  
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Άρκρο 34 
(άρκρο 33 τθσ Οδθγίασ) 

Πληροφορίεσ που υποβάλλονται ςτην Επιτροπή 
1. Σο Σμιμα Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων του ΤΠΕΜΑ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για 

τα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων και τα προγράμματα για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων που αναφζρονται ςτα άρκρα 22 και 23, μόλισ αυτά εγκρικοφν, και για τυχόν 
ουςιαςτικζσ ανακεωριςεισ των ςχεδίων και των προγραμμάτων. 

2. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 ακολουκείται το μορφότυπο για τθν κοινοποίθςθ 
πλθροφοριϊν, που κεςπίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 
 

ΜΕΟΣ Γ’ 
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ 

 
Άρκρο 35 

Εθνικόσ και Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςησ Αποβλήτων 
1. Εθνικό Σχζδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). 

Σο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΔΑ) κακορίηει τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ 
ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο. Αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο διαχείριςθσ των αποβλιτων, το οποίο προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ 
διαχείριςθ τουσ και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα. 
Για οριςμζνα ρεφματα αποβλιτων, των οποίων θ διαχείριςθ, λόγω τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
ςφςταςθσ τουσ, των εξειδικευμζνων εγκαταςτάςεων που απαιτοφνται για τθ διαχείριςι τουσ, 
χριηουν ειδικότερθσ ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ, μπορεί να καταρτίηονται ειδικά ςχζδια 
διαχείριςισ, τα οποία εμπεριζχονται ςτο ΕΔΑ,  και ρυκμίηουν ςυνολικά, ςε επίπεδο χϊρασ, τθν 
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςι των αποβλιτων αυτϊν.  
Σο ΕΔΑ είναι ςτρατθγικόσ και πολιτικόσ ςχεδιαςμόσ, εκπονείται από το ΤΠΕΜΑ ςφμφωνα με τα 
άρκρα 22 και 23. 

2. Ρεριφερειακά Σχζδια Διαχείριςησ Αποβλήτων (ΡΕΣΔΑ) 
Για κάκε Περιφζρεια καταρτίηεται Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ). Σο 
ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία 
παράγονται ςε μία Περιφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ τουσ, 
ςε ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των 
άρκρων 22 και 23 και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και 
ςυνδυαςμζνα: α) Σθν πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου 
είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο 
Περιφζρειασ.  
(β) Σο ΠΕΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ 
τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.), κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 104 και του 
άρκρου 211 του ν.3852/2010 (Α 87). Αν δεν υφίςταται ι δεν λειτουργεί περιφερειακόσ 
ΦΟ.Δ..Α, το ΠΕΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τθν οικεία Περιφζρεια. 
(γ) Σο ΠΕΔΑ εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου Περιφερειάρχθ μετά από γνϊμθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Περιφζρειασ, του Σμιματοσ 
Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων τθσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ του ΤΠΕΜΑ, θ 
οποία γνωμοδοτεί για τθ ςυμβατότθτα του ΠΕΔΑ με τισ κατευκφνςεισ και τα μζτρα που 
προβλζπονται ςτο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων και του Σμιματοσ Προςταςίασ 
Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 
(δ) Οι γνωμοδοτιςεισ του Σμιματοσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων τθσ Διεφκυνςθσ 
Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ του ΤΠΕΜΑ και του Σμιματοσ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ τθσ 
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν διαβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ 
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Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ μζςα ςε προκεςμία τριάντα θμερϊν 
από τότε που περιζρχεται ςε αυτοφσ το ΠΕΔΑ. 
 (ε) Σο Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ) μπορεί να εκπονείται για 
περιςςότερεσ τθσ μίασ Περιφζρειεσ.  ε αυτι τθ περίπτωςθ, το ΠΕΔΑ καταρτίηεται και 
υλοποιείται από τουσ οικείουσ περιφερειακοφσ Φο.Δ..Α. και εγκρίνεται με απόφαςθ των 
αρμοδίων Περιφερειαρχϊν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των εδαφίων (γ) και (δ). 

 
 

Άρκρο 36 
(άρκρο 23 τθσ Οδθγίασ) 

Ζκδοςη αδειϊν 
1. Μάκε οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ που προτίκεται να προβεί ςε εκτζλεςθ εργαςιϊν επεξεργαςίασ 

υποχρεοφται πριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν να λάβει: 
α) Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), ςφμφωνα με τα άρκρα 3, 4 και 5 του 
ν.1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209), θ 
οποία να καλφπτει τισ εργαςίεσ αυτζσ. 
Ειδικότερα, ςτο περιεχόμενο τθσ Ξελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Ξ.Π.Ε.), εκτόσ από 
τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 του 
ν.1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209), 
αποτυπϊνεται τεκμθριωμζνα θ διαχείριςθ αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι 
ςφςταςθ των αποβλιτων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε εργαςίεσ επεξεργαςίασ κακϊσ 
και πλιρθ διαςταςιολόγθςθ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ. 
Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφοροφν ςτισ εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων αποτελοφν 
αυτοτελζσ κεφάλαιο τθσ Α.Ε.Π.Ο. και με αυτοφσ ορίηονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα:  
αα) Οι τφποι και οι ποςότθτεσ αποβλιτων που μποροφν να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία, 
αβ) για κάκε τφπο επιτρεπόμενθσ εργαςίασ, οι τεχνικζσ και τυχόν άλλεσ απαιτιςεισ που 
ςχετίηονται με τθ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ, 
αγ) τα μζτρα αςφάλειασ και προφφλαξθσ που πρζπει να λαμβάνονται, 
αδ) θ μζκοδοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται για κάκε τφπο εργαςίασ, 
αε) οι εργαςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ, 
αςτ) οι αναγκαίεσ διατάξεισ ςχετικά με το κλείςιμο και τθ μζριμνα μετά από τθν παφςθ 
λειτουργίασ, μιασ εγκατάςταςθσ, 
β) Άδεια λειτουργίασ, από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι, εφ’ όςον θ άδεια αυτι 
απαιτείται από τθν οικεία νομοκεςία, από τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων 
(Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, Προςταςίασ του Πολίτθ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και Σροφίμων, Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κ.λπ.), τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ και των Διμων, 
ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν 
κακοριςτεί. 
τθν Άδεια Νειτουργίασ περιλαμβάνονται, εκτόσ από τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από τθν 
οικεία νομοκεςία, τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 
βα) Όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ ι τθσ επιχείρθςθσ. 
ββ) Οι εργαςίεσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 
βγ) Οι κωδικοί αποβλιτων ςφμφωνα με τον ΕΜΑ που υπόκεινται ςτισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ. 

2. Εάν θ αρμόδια υπθρεςία κεωρεί ότι  θ προβλεπόμενθ μζκοδοσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων 
δεν είναι ςφμφωνθ προσ το άρκρο 14 του παρόντοσ ι δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτι για 
άλλουσ λόγουσ του παρόντοσ νόμου, αρνείται με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ τθν 
ζκδοςθ τθσ εκάςτοτε Α.Ε.Π.Ο. 

3. Τφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, οι οποίεσ λειτουργοφν και προβλζπονται 
από τον Εκνικό ι Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων, εξακολουκοφν να 
λειτουργοφν. Θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, εφόςον απαιτείται επζκταςθ ι ςυμπλιρωςθ 
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των υφιςτάμενων υποδομϊν, προχποκζτει μόνο τθν εκπόνθςθ Ξελζτθσ Περιβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων και τθν ζκδοςθ Α.Ε.Π.Ο. Δεν απαιτείται οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ μελζτθ 
ακόμα και όταν τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ εμπίπτουν με μεταγενζςτερθ ρφκμιςθ ςε περιοχζσ 
προςταςίασ τθσ φφςθσ. 

4. Θ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων δεν υπόκειται ςε ζκδοςθ Α.Ε.Π.Ο. και άδεια λειτουργίασ. 
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, εκδίδεται ενιαία άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ. Προκειμζνου για 
επικίνδυνα απόβλθτα θ άδεια ςυλλογισ-μεταφοράσ χορθγείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
είτε του ΤΠΕΜΑ (εφόςον θ ςυλλογι και μεταφορά γίνεται πανελλαδικά) είτε των 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων (εφόςον θ ςυλλογι και μεταφορά πραγματοποιείται εντόσ των 
γεωγραφικϊν ορίων αρμοδιότθτασ τθσ εκάςτοτε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ). Θ άδεια για τθ 
ςυλλογι και μεταφορά επικινδφνων αποβλιτων ςε πλείονεσ τθσ μίασ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ ι εφ’ όςον αυτά προζρχονται από πλείονεσ τθσ μίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 
χορθγείται με απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του 
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, μετά από ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Μλιματικισ 
Αλλαγισ. Αρμόδιεσ για τθ χοριγθςθ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικινδφνων 
αποβλιτων κακίςτανται θ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ τθσ εκάςτοτε 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ των αντίςτοιχων περιοχϊν που πραγματοποιείται θ ςυλλογι και 
μεταφορά. 
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ΜΕΟΣ Δ’ 
ΚΥΩΣΕΙΣ 

 
Άρκρο 37 

(άρκρο 36 τθσ Οδθγίασ) 
Επιβολή τησ εφαρμογήσ και κυρϊςεισ 

1. Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο,  όπωσ επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ, των οποίων οι 
δραςτθριότθτεσ αφοροφν τθ παραγωγι, κατοχι ι τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν διαχείριςθσ 
αποβλιτων κατά τθν ζννοια του άρκρου 11, προκαλεί ι ενδζχεται να προκαλζςει βλάβεσ ςτο 
περιβάλλον με πράξθ ι παράλειψθ που αντιβαίνει ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και 
ειδικότερα των άρκρων 14 και 29, κακϊσ και των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτοφ, τιμωρείται ποινικά με τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 28 του 
ν.1650/1986,  όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 7 του παρόντοσ.  

2. Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, όπωσ επιχείρθςθ ι οργανιςμόσ, των οποίων οι 
δραςτθριότθτεσ αφοροφν τθ παραγωγι, κατοχι ι τθ διαχείριςθ αποβλιτων, κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 16, και προκαλοφν βλάβεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο περιβάλλον κατά  
παράβαςθ των  διατάξεων του παρόντοσ νόμου και ειδικότερα των άρκρων 14 και 29, κακϊσ 
και των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ, επιβάλλονται, 
ανεξάρτθτα από τθν ποινικι ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ωσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ, 
διαηευκτικά ι ςωρευτικά, πρόςτιμο ι προςωρινι ι οριςτικι διακοπι λειτουργίασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, τθν υποτροπι και 
το όφελοσ του παραβάτθ Σο φψοσ και θ διαδικαςία επιβολισ των προαναφερομζνων 
διοικθτικϊν κυρϊςεων ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 30 του ν.1650/1986, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209). Ειδικότερα για πράξεισ ι 
παραλείψεισ του προθγοφμενου εδαφίου που τελζςκθκαν προσ όφελοσ νομικϊν προςϊπων 
κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 28 του ν.1650/1986, όπωσ τροποποιείται με το 
άρκρο 7 του παρόντοσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ τθσ εν λόγω παραγράφου. 

3. Όταν οι Διμοι ι τα ςυνιςτϊμενα από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) νομικά 
πρόςωπα για τθ διαχείριςθ αποβλιτων, ςφμφωνα με το άρκρο 30 του ν.3536/2007 (Α 42), 
χρθςιμοποιοφν Χϊρουσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), επιβάλλεται, εισ βάροσ 
του οικείου Διμου ι των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων, χρθματικό πρόςτιμο, το φψοσ του 
οποίου προςδιορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 30 του ν. 1650/86 (Α 160) όπωσ τροποποιικθκε 
με το ν.3010/2002 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209). Οι ανωτζρω κυρϊςεισ επιβάλλονται 
ανεξάρτθτα από τθν αςτικι ι ποινικι ευκφνθ του φορζα εκμετάλλευςθσ και ανεξάρτθτα από 
τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
Ποςοςτό 40% επί του ανωτζρω προςτίμου περιζρχεται ςτο Δθμόςιο ςτον Μωδικό Αρικμό 
Ειςόδου 3739 «Νοιπά πρόςτιμα και χρθματικζσ ποινζσ επιβαλλόμενεσ από δικαςτιρια και 
δθμόςιεσ αρχζσ». Σο υπόλοιπο 60% κα περιζρχεται ςτο Πράςινο Σαμείο και κα διατίκεται 
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 30 του 
νόμου 1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΜΕΟΣ Ε’ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρκρο 38 

Εξουςιοδοτικζσ Διατάξεισ 
1. Ξε κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, και των 

εκάςτοτε ςυναρμοδίων Τπουργϊν, ςε εφαρμογι του άρκρου 23, κακορίηονται τα ειδικότερα 
μζτρα και οι όροι για τθ διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν αποβλιτων. Ιδίωσ: 
α) Ξπορεί, με τθν επιφφλαξθ του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 (ΕΕ L 190/1/12.7.2006) να 
ορίηονται οι προχποκζςεισ ευκφνθσ και να αποφαςίηεται ςε ποιεσ περιπτϊςεισ ο αρχικόσ 
παραγωγόσ διατθρεί τθν ευκφνθ για το ςφνολο τθσ αλυςίδασ επεξεργαςίασ, ι ςε ποιεσ 
περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να υπάρχει επιμεριςμόσ τθσ ευκφνθσ μεταξφ του παραγωγοφ και 
του κατόχου, ι να μεταβιβάηεται θ ευκφνθ μεταξφ των φορζων τθσ αλυςίδασ επεξεργαςίασ. 
β) Ξπορεί να κακορίηονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ (προδιαγραφζσ) για τθν εκτζλεςθ κάκε 
εργαςίασ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

2. Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, ςε εφαρμογι 
του άρκρου 13, μπορεί, εάν δεν ζχουν κακοριςκεί κριτιρια ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 13, να 
ορίηεται, κατά περίπτωςθ, εάν ζνα ςυγκεκριμζνο απόβλθτο ζχει αποχαρακτθριςκεί 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νομολογία των δικαςτθρίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι αποφάςεισ 
αυτζσ κοινοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/34/ΕΜ του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουνίου 1998 (ΕΕ L 204/37/21.7.98), 
«για τθν κακιζρωςθ μιασ διαδικαςίασ πλθροφόρθςθσ ςτον τομζα των τεχνικϊν προτφπων και 
προδιαγραφϊν και των κανόνων ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ τθσ κοινωνίασ των πλθροφοριϊν», 
όπωσ τροποποιικθκε από τθν οδθγία 98/48/ΕΜ τθσ 20θσ Ιουλίου 1998 (ΕΕ L 217/18/5.8.98) και 
τθν οδθγία 2006/96/ΕΜ του υμβουλίου τθσ 20θσ Οοεμβρίου 2006 (L 363/81/20.12.2006), όπου 
απαιτείται από τθν προαναφερόμενθ οδθγία. 

3. α) Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, ςε 
εφαρμογι του άρκρου 14, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Σμιματοσ Διαχείριςθσ 
τερεϊν Αποβλιτων του ΤΠΕΜΑ και γνϊμθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 40, μπορεί να 
χαρακτθρίηεται ωσ επικίνδυνο ζνα απόβλθτο, ακόμθ και αν δεν περιλαμβάνεται ωσ τζτοιο ςτον 
κατάλογο αποβλιτων, που καταρτίςτθκε με τθν απόφαςθ 2000/532/ΕΜ (ΕΕ L 226/3/6.9.2000), 
εφόςον εμφανίηει μία ι περιςςότερεσ από τισ ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ. 
Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ κοινοποιεί τισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι αμελλθτί. Σισ καταγράφει ςτθν ζκκεςθ που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 21, και παρζχει ςτθν Επιτροπι όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Ξε 
βάςθ τισ λαμβανόμενεσ κοινοποιιςεισ, ο κατάλογοσ ανακεωρείται προκειμζνου να 
αποφαςιςκεί θ προςαρμογι του. 
β) Ξε όμοια απόφαςθ είναι δυνατόν ζνα ςυγκεκριμζνο απόβλθτο, το οποίο περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο αποβλιτων ωσ επικίνδυνο απόβλθτο, εφόςον αποδεικνφεται με ςυγκεκριμζνα 
ςτοιχεία ότι δεν εμφανίηει καμιά από τισ ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ, να 
κεωρθκεί ωσ μθ επικίνδυνο απόβλθτο. Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ 
Αλλαγισ κοινοποιεί τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι αμελλθτί και παρζχει 
ςτθν Επιτροπι όλα τα αναγκαία αποδεικτικά ςτοιχεία. Ξε βάςθ τισ λαμβανόμενεσ 
κοινοποιιςεισ, ο κατάλογοσ ανακεωρείται προκειμζνου να αποφαςιςκεί θ προςαρμογι του. 

4. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, και του εκάςτοτε ςυναρμοδίου υπουργοφ, ςε 
εφαρμογι των άρκρων 25 και 27, προκειμζνου να ενιςχυκοφν θ επαναχρθςιμοποίθςθ και 
πρόλθψθ, θ ανακφκλωςθ και άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ αποβλιτων, μποροφν να λαμβάνονται 
μζτρα για να εξαςφαλιςκεί ότι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτφςςουν, καταςκευάηουν, μεταποιοφν, επεξεργάηονται, πωλοφν ι ειςάγουν προϊόντα 
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(παραγωγόσ του προϊόντοσ) φζρουν διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του ν. 2939/2001, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.3854/2010 (Α 94). 
τα ανωτζρω μζτρα μπορεί να περιλαμβάνονται και μζτρα για τθν ενκάρρυνςθ του 
ςχεδιαςμοφ των προϊόντων με τρόπο, ϊςτε:  
 α) Οα μειϊνεται θ παραγόμενθ ποςότθτα των αποβλιτων και οι αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον τόςο κατά τθν παραγωγι όςο και κατά τθ ςυνακόλουκθ χριςθ των προϊόντων,  
β) να εξαςφαλίηεται ότι θ ανάκτθςθ και θ διάκεςθ των προϊόντων που ζχουν καταςτεί πλζον 
απόβλθτα, πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 29 και ιδίωσ μζτρα για: 
αα) Σθν ανάπτυξθ, παραγωγι και τθ διάκεςθ ςτθν αγορά προϊόντων, τα οποία είναι κατάλλθλα 
για πολλαπλζσ χριςεισ, ανκεκτικά από τεχνικι άποψθ προκειμζνου να ζχουν μεγάλθ διάρκεια 
ηωισ και, αφοφ καταςτοφν απόβλθτα, κατάλλθλα για ορκι και αςφαλι ανάκτθςθ και 
περιβαλλοντικά αποδεκτι διάκεςθ, 
ββ) τθν ενκάρρυνςθ ςτθ χριςθ αποβλιτων ςε αντικατάςταςθ πρϊτων ι βοθκθτικϊν υλϊν 
κατά τθν καταςκευι προϊόντων, 
γγ) τθν επιςιμανςθ των επιβλαβϊν ουςιϊν που μπορεί να περιζχουν τα προϊόντα, ζτςι ϊςτε 
να λθφκεί υπόψθ, τόςο κατά τθ χριςθ όςο και κατά τθ διαχείριςι τουσ, όταν καταςτοφν 
απόβλθτα, 
δδ) τθν παροχι ςτο κοινό πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν αποδοχι των επιςτρεφόμενων 
προϊόντων και των αποβλιτων που παραμζνουν μετά τθ χριςθ των προϊόντων αυτϊν. Επίςθσ 
να παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ του 
προϊόντοσ.  
τα ανωτζρω μζτρα μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνονται υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθν αποδοχι 
των επιςτρεφόμενων προϊόντων και των αποβλιτων που παραμζνουν μετά τθ χριςθ των 
προϊόντων αυτϊν, κακϊσ και τθ ςυνακόλουκθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν οικονομικι 
ευκφνθ για τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. ε αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για 
τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό πλθροφοριϊν ςχετικά με τον βακμό ςτον οποίον το προϊόν 
μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί ι να ανακυκλωκεί.  

5. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, ςε εφαρμογι του άρκρου 27, για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων του παρόντοσ νόμου, εκπονοφνται προγράμματα για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 
προϊόντων κακϊσ και για δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, 
ενκαρρφνοντασ ιδίωσ τθ δθμιουργία και τθ ςτιριξθ δικτφων επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
επιςκευισ, τθ χριςθ οικονομικϊν μζςων, κριτθρίων προμθκειϊν, ποςοτικϊν ςτόχων ι άλλων 
μζτρων και λαμβάνονται μζτρα για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
27. 

6. Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και των 
εκάςτοτε ςυναρμοδίων Τπουργϊν ορίηονται τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να διαςφαλίηεται: 
α) ότι θ παραγωγι και θ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων (όπωσ θ ςυλλογι, θ 
μεταφορά, θ αποκικευςθ θ επεξεργαςία τουσ και θ αςφαλισ τελικι διάκεςι τουσ), 
διεξάγονται ςε ςυνκικεσ που παρζχουν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ 
υγείασ κατά το άρκρο 14, 
β) θ ιχνθλαςιμότθτα, από τθν παραγωγι ζωσ τον τελικό προοριςμό, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των 
επικίνδυνων αποβλιτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 20. 
Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και των 
ςυναρμοδίων Τπουργϊν, μπορεί θ κοινι απόφαςθ να επεκτείνεται ςε ειδικότερα κζματα 
διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων. 
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ΜΕΟΣ ΣΤ’ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
 

Άρκρο 39 
Αρμόδια Αρχή 

Αρμόδια αρχι για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ορίηεται το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ 
Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ. 

 
 

Άρκρο 40 
(άρθρο 7 τησ Οδηγίασ) 

Γνωμοδοτική Επιτροπή καταλόγου αποβλήτων 
υνιςτάται άμιςκθ γνωμοδοτικι επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, 
εκπροςϊπουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν φορζων. Θ εν λόγω 
Επιτροπι υπάγεται ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και 
γνωμοδοτεί ςε κζματα του Ματαλόγου Αποβλιτων προσ τθν αρμόδια υπθρεςία του εν λόγω 
Τπουργείου, όταν το ηθτιςει θ ωσ άνω υπθρεςία. 
 

Άρκρο 41 
(άρκρο 22 τθσ Οδθγίασ) 

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) 
Ζωσ το 2015, το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να ανζλκει, κατ’ 
ελάχιςτο, ςτο 5% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων και ζωσ το 2020, κατ’ 
ελάχιςτο, ςτο 10% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων. 
 

Άρκρο 42 
(άρθρο 26 τησ Οδηγίασ)  

Καταχϊριςη 
1. Μακιερϊνεται θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυςτθματικισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων 

παραγωγισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων, το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ των 
δεδομζνων που αφοροφν ςτα απόβλθτα, από τθν υποβολι τθσ Ξελζτθσ Περιβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων (Ξ.Π.Ε.) με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ μιασ εγκατάςταςθσ, μζχρι τθν 
τελικι διάκεςθ των αποβλιτων τθσ. το θλεκτρονικό ςφςτθμα ειςάγονται, μζςω διαδικτφου, 
από τουσ υπόχρεουσ, οι Ετιςιεσ Εκκζςεισ Παραγωγϊν Αποβλιτων του εδάφιου γ) τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 11 τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725/2006 απόφαςθσ των Τπουργϊν 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, 
Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, Τγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
Ξεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Εμπορικισ Οαυτιλίασ (Β 383), όπωσ τροποποιικθκε από τθν  
υπ’ αρικμ. 8668/2007 απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων 
Ζργων (Β 287),  για όλα τα είδθ των αποβλιτων του Ευρωπαϊκοφ Ματαλόγου Αποβλιτων.  

2. το θλεκτρονικό ςφςτθμα μπορεί να καταχωροφνται και δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ, κακϊσ και διαςυνοριακισ μεταφοράσ των αποβλιτων. 

3. Σο περιεχόμενο του ςυςτιματοσ είναι δυνατό να διατίκεται επιλεκτικά και ςτο διαδίκτυο, μζςω 
αντίςτοιχων εφαρμογϊν ανά κεματικό αντικείμενο, που κα επιτρζπουν τθν αναηιτθςθ 
ςτοιχείων με κριτιρια ι με γεωγραφικό προςδιοριςμό. 
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Άρκρο 43 

Ειδικό τζλοσ ταφήσ 

1. Οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που διακζτουν ςε Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ (ΧΤΣ) τα 

απόβλθτα που κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ ΕΜΑ, 

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 ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρφνονται, από 1 

Ιανουαρίου 2014,  με ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται. Σο ειδικό τζλοσ 

ταφισ ορίηεται, για το 2014, ςε €35 ανά τόνο διατικζμενων αποβλιτων και αυξάνεται ετθςίωσ 

κατά €5 ανά τόνο. 

2. Σα υπολείμματα των εργαςιϊν επεξεργαςίασ, που διατίκενται ςε Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ 

(ΧΤΣ), δεν επιβαρφνονται με το ειδικό τζλοσ ταφισ. 

3. Σο ειδικό τζλοσ ταφισ των αποβλιτων κατατίκεται ςτο «Πράςινο Σαμείο» του ν.3889/2010 (Α 

182) και διατίκεται αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και ζργων ανάκτθςθσ 

και διάκεςθσ αποβλιτων. 

 
Άρκρο 44 

Συνζπειεσ μη ςυμμόρφωςησ  με την ευρωπαϊκή νομοθεςία 
Σα ποςά που καταβάλλονται από τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία ωσ χρθματικά πρόςτιμα λόγω 
παραβιάςεων τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα και τθν επεξεργαςία των αςτικϊν 
λυμάτων και που απορρζουν από πράξεισ ι παραλείψεισ των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ο.Σ.Α.) για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων 
παρακρατοφνται κατά τθ διαδικαςία κατανομισ των κεντρικϊν αυτοτελϊν πόρων ςτουσ ΟΣΑ. Σο 
φψοσ του παρακρατοφμενου ποςοφ από τουσ ανωτζρω πόρουσ είναι ανάλογο του επιβλθκζντοσ 
προςτίμου και επιμερίηεται ςτουσ ΟΣΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κριτιρια τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ για τον κακοριςμό του. Αν το πρόςτιμο που επιβλικθκε, οφείλεται ςε υπαιτιότθτα ι 
ςυνυπαιτιότθτα των νομικϊν προςϊπων των ΟΣΑ, είναι δυνατόσ ο ςυμψθφιςμόσ οφειλϊν των ΟΣΑ 
προσ τα πρόςωπα αυτά. Για τον επιμεριςμό του προςτίμου ςτουσ υπαίτιουσ ΟΣΑ ςυνεκτιμάται ο 
πλθκυςμόσ τουσ και ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ κατά τον χρόνο καταλογιςμοφ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Άρκρο 45 
Εξουςιοδοτικζσ Διατάξεισ Εθνικϊν υθμίςεων 

1. α) Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, ςε 
εφαρμογι του άρκρου 13, κακορίηεται θ διαδικαςία επιλογισ μθ επικίνδυνθσ ι επικίνδυνθσ 
εκδοχισ των αποβλιτων, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα ι όχι, αναλόγωσ τθσ 
περιεκτικότθτασ τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ ι αναλόγωσ των ιδιοτιτων 
που εκδθλϊνουν (κατοπτρικζσ καταχωριςεισ του Ευρωπαϊκοφ Ματαλόγου Αποβλιτων (ΕΜΑ) με 
ηεφγθ εξαψιφιων κωδικϊν).  
β) Ξε όμοια απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, 
κακορίηονται ο αρικμόσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ που ςυςτικθκε με τo άρκρο 40, κακϊσ και 
κάκε κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ. 
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2. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, και των 
εκάςτοτε ςυναρμοδίων Τπουργϊν ορίηονται τα κατάλλθλα μζτρα και οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 29, προκειμζνου να ενκαρρυνκεί: 
α) Θ χωριςτι ςυλλογι βιολογικϊν αποβλιτων (βιοαποβλιτων), με ςκοπό τθν κομποςτοποίθςθ 
ι και τθ ηφμωςθ (digestion) των βιολογικϊν αποβλιτων,  
β) θ επεξεργαςία των βιολογικϊν αποβλιτων κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται υψθλό 
επίπεδο περιβαλλοντικισ προςταςίασ, 
γ) θ χριςθ περιβαλλοντικά αςφαλϊν υλικϊν, τα οποία παράγονται από βιολογικά απόβλθτα.  

3. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, και 
Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που εκδίδεται μζςα ςε ζξι (6) 
μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα λειτουργίασ 
του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του άρκρου 42.  

4. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ 
Αλλαγισ, κακορίηεται θ διαδικαςία είςπραξθσ μετά τθν κακοριςκείςα ςτο άρκρο 43 
θμερομθνία, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

5. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Μλιματικισ Αλλαγισ κακορίηεται το ποςό που παρακρατείται, θ διαδικαςία τθσ παρακράτθςθσ, 
ο τρόποσ υπολογιςμοφ του αναλογοφντοσ ποςοφ ςε περίπτωςθ επιμεριςμοφ του ςε 
περιςςότερουσ ΟΣΑ και κάκε ςχετικό κζμα ςφμφωνα με τα οριςκζντα ςτο άρκρο 44. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 
ΑΛΛΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

 
Άρκρο 46 

Θζματα Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ Αποβλήτων και  Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.  
1. Σο νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (Ο.Π.Ι.Δ.) με τθν επωνυμία Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.), που ιδρφκθκε με 
το ν.2939/2001 (Α 179), μετονομάηεται ςε «Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ» και φζρει το 
διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΑΟ.». Για τισ ςχζςεισ του Ε.Ο.ΑΟ. με το εξωτερικό χρθςιμοποιείται θ 
επωνυμία ςτθν αγγλικι γλϊςςα «Hellenic Recycling Agency» και ο διακριτικόσ τίτλοσ «H.R.A.». 
Όπου ςτισ διατάξεισ του ν.2939/2001 ι άλλου νομοκετιματοσ αναφζρεται θ επωνυμία 
«Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων» ι 
«Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.» νοείται θ επωνυμία «Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ» ι «Ε.Ο.ΑΟ.», 
αντιςτοίχωσ. 

2. Θ παράγραφοσ 27 του άρκρου 2 του ν.2939/2001 (Α 179) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«”Ε.Ο.ΑΟ.”: Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ, ςφμφωνα με το Μεφάλαιο Ε’ του παρόντοσ 
νόμου». 

3. Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 7 του ν.3854/2010 (Α 94) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«4. Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 24 του ν. 2939/2001 αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Ε.Ο.ΑΟ. ςυγκροτείται από εκπροςϊπουσ του δθμόςιου και 
ιδιωτικοφ τομζα, αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των Ο.Σ.Α., εκπροςϊπουσ ςυλλογικϊν φορζων και 
περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ ορίηεται θ αποηθμίωςθ των μελϊν του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ». 

4. Θ παράγραφοσ 1  του άρκρου 8 του ν. 3854/2010 (Α 94), αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Ε.Ο.ΑΟ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και δζκα τακτικά μζλθ 
και ςυγκροτείται με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ. 
Ο Πρόεδροσ και πζντε τακτικά μζλθ ορίηονται, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ. Ζνα μζλοσ και ο αναπλθρωτισ 
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του ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, και ζνα μζλοσ και ο αναπλθρωτισ του 
ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ. Ζνα μζλοσ 
προτείνεται από τθν Μεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ (Μ.Ε.Δ.Ε.), ζνα από τθν Μεντρικι Ζνωςθ 
Επιμελθτθρίων και ζνα από κοινοφ, ομόφωνα ι με ςχετικι πλειοψθφία από τισ 
περιβαλλοντικζσ Ξθ Μυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (Ξ.Μ.Ο.), με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ.» 

5. Σο εδάφιο (κ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του π.δ. 99/2008 (Α 154) αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
«Αποφαςίηει για τθ διενζργεια προμθκειϊν, μιςκϊςεων τθ ςφναψθ ςυμβάςεων και τθν 
εκτζλεςθ ζργων, όπωσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, όπωσ ορίηεται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και τον οργανιςμό του Ε.Ο.ΑΟ.». 

6. Σο εδάφιο (ε) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του π.δ. 99/2008 (Α 154) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Ξπορεί να αποφαςίηει για τθ διενζργεια προμθκειϊν, μιςκϊςεων, τθ ςφναψθ ςυμβάςεων και 
τθν εκτζλεςθ ζργων και για κάκε άλλθ δαπάνθ, όπωσ και για τθ χοριγθςθ πάγιων 
προκαταβολϊν μζχρι του ποςοφ των 60.000 ευρϊ, εντόσ του προχπολογιςμοφ, με απόφαςθ 
του Δ..». 

7. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 9 του π.δ. 99/2008 (Α 154) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Οι αποφάςεισ που αφοροφν προμικεια με οικονομικό αντικείμενο άνω 60.000 ευρϊ 
λαμβάνονται από το Δ.. του Οργανιςμοφ. Για ςυμβάςεισ προμθκειϊν μζχρι ποςοφ 60.000 
ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ κατά κατθγορία δαπάνθσ ετθςίωσ, κακϊσ και για 
μιςκϊςεισ ακινιτων για τισ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ μζχρι ποςοφ ετθςίου μιςκϊματοσ 60.000 
ευρϊ  χωρίσ τον Φ.Π.Α., μπορεί να αποφαςίηει ο Γενικόσ Διευκυντισ, με απόφαςθ του Δ..» 

8. Αναπροςαρμόηονται τα ποςά για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων από τον Ε.Ο.ΑΟ. που αφοροφν 
προμικειεσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων, ςφμφωνα με το ν. 2362/1995 (Α 247), όπωσ 
ιςχφει. 

9. το τζλοσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του ν. 3854/2010 (Α 94), προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ 
εξισ: 
«Οζα ςυςτιματα, ατομικά ι ςυλλογικά, για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ άλλων προϊόντων, 
μπορεί να οργανωκοφν υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριςτζσ είναι 
ενταγμζνοι, μζχρι τθν ζγκριςθ των νζων αυτϊν ςυςτθμάτων ςε ιδθ λειτουργοφντα ςυςτιματα. 
Ματά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εξαετοφσ ζγκριςθσ ςυςτιματοσ ατομικισ ι ςυλλογικισ 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ, ο Ε.Ο.ΑΟ.  μπορεί να τροποποιιςει τουσ όρουσ ζγκριςθσ  του 
ςυςτιματοσ. Προσ τοφτο ο Ε.Ο.ΑΟ.  απαιτεί υποβολι τροποποιθμζνου φακζλου από το 
ςφςτθμα.». 

10. Ξε τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΜΑ ςυγκροτείται νζο 
Διοικθτικό υμβοφλιο (Δ..) ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ξε τθ ςυγκρότθςθ του νζου 
Δ.. λιγει αυτοδίκαια θ κθτεία του μζχρι τϊρα Δ.. του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ 
(Ε.Ο.ΑΟ).  

 
Άρκρο 47 

Τροποποίηςη του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α 209) 
                                            (παράγραφοσ  3  του άρκρου 1 τθσ οδθγίασ 97/11/ΕΜ) 
1. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 1 του Ο. 4014/2011 (Α 209) αρικμείται ωσ παράγραφοσ «2α». 
2. Ξετά τθν παράγραφο «2α» ανωτζρω ειςάγεται παράγραφοσ «2β» ωσ ακολοφκωσ: 

«2β. Ξε τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ ζργου, το οποίο ενδζχεται να ζχει ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι όταν ηθτθκεί 
από ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ που ενδζχεται να κίγεται ςοβαρά, μπορεί  ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, όταν (1) τίκεται ςε ςοβαρό και προφανι κίνδυνο θ δθμόςια υγεία ι αςφάλεια ι 
(2) διακυβεφεται ουςιαςτικά το γενικότερο δθμόςιο ςυμφζρον, να εξαιρείται με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, εν όλω ι εν μζρει, ζνα ζργο 
ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ αποβλιτων, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 15 και 19 του άρκρου 11 
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τθσ Ενότθτασ Βϋ, από τθ διαδικαςία τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και 
δραςτθριοτιτων. 
τθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια Τπθρεςία για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του 
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ:  
α) εξετάηει αν ενδείκνυται άλλθ μορφι εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον,  
β) κζτει ςτθ διάκεςθ του ενδιαφερομζνου κοινοφ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν αποκτθκεί ςτο 
πλαίςιο άλλων μορφϊν εκτίμθςθσ που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο (α), τισ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τθν απόφαςθ εξαίρεςθσ και τουσ λόγουσ για τθ χοριγθςι τθσ, 
γ) ενθμερϊνει αμελλθτί τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τουσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν 
παρεχόμενθ εξαίρεςθ, πριν από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του ζργου, και χορθγεί ςε 
αυτιν όλεσ τισ διακζςιμεσ, εάν είναι δυνατόν, πλθροφορίεσ που ζχει κζςει ςτθ διάκεςθ του 
δικοφ τθσ ενδιαφερόμενου κοινοφ.». 

 
Άρκρο 48 

Προι και περιοριςμοί δόμηςησ εγκαταςτάςεων και δραςτηριοτήτων διαχείριςησ αποβλήτων ςε 
εκτόσ ςχεδίου γηπζδων τησ Αττικήσ 

το ςφνολο των εκτόσ ςχεδίου γθπζδων τθσ Αττικισ ςτα οποία επιτρζπεται από το κεςμοκετθμζνο 
χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό θ εγκατάςταςθ ζργων και δραςτθριοτιτων που αφοροφν 
εργαςίεσ διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 9 του άρκρου 10 και 
εξειδικεφονται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ του παρόντοσ νόμου, ιςχφουν οι όροι και περιοριςμοί 
δόμθςθσ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ παρ.Α  του άρκρου 2 του π.δ.31.3.1987 (Δ 303), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 31 του ν.3325/2005 (Α 68).  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γϋ 
ΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Άρθρο 49 

Τροποποιήςεισ διατάξεων του ν. 4030/2011 
 

1. Θ περίπτωςθ α) του άρκρου 12 παρ. 1 του ν.  4030/2011 (Αϋ 249) τροποποιείται ωσ εξισ : 
« α) να είναι διπλωματοφχοσ μθχανικόσ, μζλοσ του TEE ι πτυχιοφχοσ μθχανικόσ τεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, μζλοσ τθσ Ε.Ε.Σ.Ε.Ξ. ι οποιουδιποτε άλλου ςωματείου ι επιςτθμονικισ ζνωςθσ ι 
επαγγελματικισ οργάνωςθσ παρομοίου ςκοποφ κατά τον Αςτικό Μϊδικα  ι μθχανικόσ που ζχει 
αποκτιςει αναγνϊριςθ επαγγελματικϊν προςόντων ςτθ χϊρα μασ κατ' εφαρμογι τθσ ςχετικισ 
κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ, 
2. το άρκρο 12 παρ. 2 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249)  προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ : 
«Οι κατθγορίεσ ελεγκτϊν κακϊσ και  το αντικείμενο ελζγχου ανά κατθγορία και είδοσ εργαςιϊν 
προςδιορίηεται αντίςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα εκπόνθςθσ μελετϊν και διενζργειασ 
επιβλζψεων των Mθχανικϊν, υποψθφίων ελεγκτϊν δόμθςθσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.». 
3. Θ παρ. 15 του άρκρου 49 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249) αντικακίςταται ωσ εξισ : 
«15. α) Θ βεβαίωςθ του μθχανικοφ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 23 του ν. 
4014/2011 ςυνοδεφεται από τοπογραφικό διάγραμμα, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ, εξαρτθμζνο από το κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Σοπογραφικό διάγραμμα δεν 
απαιτείται ςτθν περίπτωςθ που θ παραπάνω βεβαίωςθ αφορά ςε αυτοτελι οριηόντια ι κάκετθ 
ιδιοκτθςία που βρίςκεται εντόσ ςχεδίου πόλθσ ι εντόσ ορίων οικιςμοφ προχφιςταμζνων του ζτουσ 
1923 κακϊσ και εντόσ ορίων οικιςμϊν κάτω των 2.000 κατοίκων, που κακορίηονται βάςει του από 
24-4-85 προεδρικοφ διατάγματοσ (Δ’ 181). Για οριηόντιεσ ι κάκετεσ ιδιοκτθςίεσ που βρίςκονται 
εκτόσ ςχεδίου ι εκτόσ ορίων οικιςμοφ προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923, κακϊσ και εκτόσ ορίων 
οικιςμϊν κάτω των 2.000 κατοίκων, που κακορίηονται βάςει του από 24-4-85 προεδρικοφ 
διατάγματοσ (Δ’ 181), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει ςε εμβαδόν μζχρι 2 % από 
το τοπογραφικό διάγραμμα τθσ ςφςταςθσ.  
β) Όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία προβλζπεται θ υποχρζωςθ επιςφναψθσ τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ ςε ςυμβόλαιο, εφεξισ νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο από το κρατικό 
ςφςτθμα ςυντεταγμζνων». 
γ) Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων α) και β) εφαρμόηονται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του άρκρου 49 του 
ν. 4030/2011.».  

 
Άρθρο 50 

Θζματα ςχετικά με τη ρφθμιςη αυθαιρζτων 
 

1. το προτελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 24 του ν. 4014/2011 
(Α’ 209), όπωσ ιςχφει απαλείφονται οι λζξεισ «προ τθσ 31.1.1983.» 
2. το τζλοσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 24 του ν. 4014/11, όπωσ ιςχφει, ςυμπλθρϊνεται νζο 
εδάφιο ωσ εξισ: 
«ε περίπτωςθ που δεν ζχει κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ ςτθν περιφερειακι ενότθτα, όπου βρίςκεται το 
ακίνθτο για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ των κτιςμάτων λαμβάνεται υπόψθ θ μζςθ τιμι ηϊνθσ που 
ιςχφει ςτθν περιφζρεια.» 
3. τθν παράγραφο 16 του άρκρου 24  του ν. 4014/11 απαλείφονται οι λζξεισ «ενϊ 
ςυνυπολογίηεται προκειμζνου για ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςισ τουσ με το πρόςτιμο που τουσ 
αναλογεί.» 
4. Θ ιςχφσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 41 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249), αρχίηει μετά τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ του υμβουλίου, που ςυγκροτείται μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
5. τθν παράγραφο 20 του άρκρου 24 του ν. 4014/2011 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ :  
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«Οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ δθμόςια ι δθμοτικά ςχολεία ι δθμόςια ι 
δθμοτικά γυμναςτιρια ςε κτίρια ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
δικαίου, των Ο.Σ.Α. και τθσ Ο..Μ. Α.Ε. υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ μόνο με τθν υποβολι 
των υπό α) και β) δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.». 
6. το άρκρο 24 του ν. 4014/2011 (Αϋ 209), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 
49 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249), προςτίκεται παράγραφοσ 26, ωσ εξισ: 
«26. Αυκαίρετθ καταςκευι ι αλλαγι χριςθσ ςε κτίςμα το οποίο ζχει καταςκευαςκεί με νόμιμθ 
άδεια πριν από τθν 28.7.2011, θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ν. 4014/2011, και το οποίο, ωσ προσ το 
ανϊτατο φψοσ του, απζχει λιγότερο από είκοςι μζτρα από τθν κορυφογραμμι (υδατοκρίτθ) αλλά 
δεν τθν υπερβαίνει, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ, ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 
(α) Ξετά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ  υποβάλλεται 
αίτθςθ ςτθν επιτροπι τθσ παραγράφου 9. Θ επιτροπι αυτι εξετάηει εάν το κτίςμα, όπωσ ζχει 
διαμορφωκεί με τθν αυκαίρετθ καταςκευι ι αλλαγι χριςθσ, εντάςςεται, ωσ ςφνολο, ςτο τοπίο και 
το δομθμζνο περιβάλλον, ιδίωσ δε εάν κίγει το φυςικό ανάγλυφο και τθν κορυφογραμμι και με 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ είτε απορρίπτει τθν αίτθςθ είτε τθν δζχεται, επιβάλλοντασ, εφόςον 
απαιτείται, τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, οι οποίεσ δεν αντίκεινται ςτισ ιςχφουςεσ γενικζσ και ειδικζσ 
πολεοδομικζσ διατάξεισ, για τθν προςαρμογι του αυκαιρζτου ςτο φυςικό και δομθμζνο 
περιβάλλον κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 17. τθν περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ εκτελοφνται 
μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον ιδιοκτιτθ τθσ κετικισ κρίςθσ τθσ επιτροπισ. Θ προκεςμία εξόφλθςθσ 
του ειδικοφ προςτίμου αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ ςτον ιδιοκτιτθ τθσ κετικισ κρίςθσ ι, εφόςον 
επιβάλλεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν προςαρμογισ, από τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αυτϊν και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τουσ 4 μινεσ.  
(β) Δεν επιτρζπεται θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου κτιςμάτων και καταςκευϊν 
που απζχουν λιγότερο από είκοςι μζτρα από τθν κορυφογραμμι (υδατοκρίτθ) όταν θ υπζρβαςθ 
του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ ι τθσ κάλυψθσ ι του ςυντελεςτι δόμθςθσ ι κατ’όγκον 
εκμετάλλευςθσ είναι μεγαλφτερθ του 5%. 
(γ) ε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου αυκαίρετθσ 
καταςκευισ ι αλλαγισ χριςθσ εάν το κτίςμα υπερβαίνει τθν κορυφογραμμι. Απαγορεφεται επίςθσ 
θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ των πρόχειρων καταςκευϊν τθσ παραγράφου 9». 
7. «Θ διαφορετικι διαρρφκμιςθ διακεκριμζνθσ αυτοτελοφσ οριηόντιασ ι κάκετθσ ιδιοκτθςίασ ι/και 
θ διαφορετικι διαμεριςμάτωςθ ορόφου από αυτιν που προβλζπεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ 
οικοδομικισ άδειασ, που ζχουν επιφζρει τροποποίθςθ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων χωρίσ 
υπζρβαςθ δόμθςθσ, κάλυψθσ και φψουσ υπάγεται ςτθν κατθγορία 13 του πίνακα του 
Παραρτιματοσ του ν. 4014/2011 και ωσ ειδικό πρόςτιμο νοείται το παράβολο τθσ παρ. 2γ του 
παρόντοσ άρκρου ανάλογα με το εμβαδόν τθσ ιδιοκτθςίασ.» 
8.α. τθν  παράγραφο  του άρκρου 4Α του ν. 2508/1997 (Αϋ124), που προςτζκθκε  με το άρκρο 35 
του ν. 4014/2011 (Αϋ209), μετά τθ φράςθ «Kατ’ εξαίρεςθ από τθν παράγραφο 7 του άρκρου 4» 
προςτίκενται οι λζξεισ:  «πριν ι και». 
  β. τθν περίπτωςθ (β) του  άρκρου  4Α του ν. 2508/1997(Αϋ124), μετά  τθ λζξθ «ςχεδιαςμοφ,» 
προςτίκεται θ φράςθ:  «…και  ςτθν περίπτωςθ που ιδθ εκκρεμεί διαδικαςία ανακεϊρθςθσ ι 
τροποποίθςθσ». 
9. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 15 του ν. 1337/1983 (Αϋ 33) αντικακίςταται ωσ εξισ :  
«2. Δεν υπάγονται  ςτισ  διατάξεισ  τθσ  προθγοφμενθσ  παραγράφου και κατεδαφίηονται  κατά  τισ  
ιςχφουςεσ  διατάξεισ   τα   κτίςματα   που βρίςκονται. α) ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  τθσ πόλθσ 
(οδοφσ ,  πλατείεσ, κλπ), β) μζςα ςτθ ηϊνθ αςφαλείασ των διεκνϊν, εκνικϊν, επαρχιακϊν και 
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν οδϊν κατά το από 23.10.1959 Δ/γμα "περί μζτρων  τινϊν δια τθν  
αςφάλειαν  τθσ  υπεραςτικισ  ςυγκοινωνίασ"  όπωσ  αυτό ιςχφει ςιμερα , γ)  μζςα ςτον αιγιαλό και 
τθ Ηϊνθ Παραλίασ κατά το Ο. Διάταγμα 393/1974 "περί ςυμπλθρϊςεωσ των διατάξεων του Α.Ο. 
2344/1940 "περί αιγιαλοφ και παραλίασ"  όπωσ  τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με 
μεταγενζςτερεσ διατάξεισ,  δ) ςε  δθμόςια  κτιματα, ε) ςε δαςικζσ  ι  αναδαςωτζεσ  εκτάςεισ,  ςτ) 
ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, όπου απαγορεφεται θ δόμθςθ και η) ςε ρζματα.» 



 34 

 
Άρθρο 51 

φθμιςη θεμάτων χωροταξίασ, πολεοδομίασ και αςτικήσ ανάπλαςησ 
 
1. α) Θ κατά το άρκρο 26 παρ. 2 του ν. 947/1979 υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ να ανακαλζςει το κατά 
το άρκρο 14 παράγραφοσ 1 του ίδιου νόμου Προεδρικό Διάταγμα (λόγω μθ εμπρόκεςμθσ, εντόσ 
πενταετίασ από τθ δθμοςίευςθ του Διατάγματοσ αυτοφ, υπογραφισ τθσ προβλεπόμενθσ από το 
άρκρο 28 του ίδιου νόμου ςφμβαςθσ) αίρεται, εάν κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ζχουν 
παρζλκει είκοςι τουλάχιςτον ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τόςο του ανωτζρω διατάγματοσ, όςο και του 
διατάγματοσ με το οποίο εγκρίκθκε θ Πολεοδομικι Ξελζτθ τθσ Ηϊνθσ Ενεργοφσ Πολεοδομίασ, και 
ςυντρζχουν ακροιςτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: i) ζχουν νομίμωσ εκδοκεί τα διατάγματα 
αυτά, βάςει των διαλαμβανομζνων ςτισ ςχετικζσ Γνωμοδοτιςεισ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ 
παρατθριςεων και ii) ζχουν παρζλκει τουλάχιςτον δζκα ζτθ από τθν υπαγωγι τθσ προκφψαςασ 
από τθν εν λόγω πολεοδόμθςθ περιοχισ ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 41 του ν. 1249/1982 (Αϋ 43) και 
14 του ν. 1473/1984 (Α’ 127) ςχετικά με τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ αξίασ των εντόσ 
ςχεδίου ακινιτων), χωρίσ να ζχουν γίνει, από οποιαδιποτε αρμόδια Δθμόςια Τπθρεςία οι 
οφειλόμενεσ ενζργειεσ προσ τουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ αντίςτοιχα, για τθ μθ 
υπαγωγι ι τθ λιξθ τθσ υπαγωγισ τθσ περιοχισ ςτισ εν λόγω φορολογικζσ ρυκμίςεισ, κακϊσ και για 
τθν ενθμζρωςθ του εποπτεφοντοσ τουσ υμβολαιογραφικοφσ υλλόγουσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, 
ότι θ περιοχι ζπαυςε να είναι οικιςτικι, με όςεσ ςυνζπειεσ αυτό ςυνεπάγεται για τα επ’ αυτισ 
εμπράγματα δικαιϊματα και τισ μεταβολζσ τουσ. 
   β) Θ άρςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, θ οποία εκδίδεται, εντόσ τριϊν μθνϊν 
από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ εκ μζρουσ του δικαιοφμενου, ςφμφωνα με το νόμο, να 
καταςτεί φορζασ ανάπτυξθσ τθσ Η.Ε.Π., κακϊσ και των εχόντων οποιοδιποτε εμπράγματο δικαίωμα 
επί των ακινιτων τθσ περιοχισ. Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ οι Τπουργοί Οικονομικϊν και 
Δικαιοςφνθσ οφείλουν να βεβαιϊςουν, ο κακζνασ κατά το μζροσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, τθ 
ςυνδρομι ι μθ των προχποκζςεων τθσ περ. ii) τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 
2. τθν περίπτωςθ βϋ τθσ υποπαραγράφου 7 τθσ παραγράφου Ε 
του άρκρου 8  του από 6.10.1978 Π.Δ/τοσ (Δ’538), όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το από 
20.1.1988 Π.Δ/μα (Δ’61), επζρχονται οι ακόλουκεσ αλλαγζσ: 

α) Ξετά το τρίτο εδάφιο προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ: 
«Αντί του πιο πάνω τμιματοσ, επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ ενιαίασ ζκταςθσ ςε 
άλλο γιπεδο, όμορο ι μθ προσ τθν ζκταςθ όπου κα ανεγερκεί θ τουριςτικι 
εγκατάςταςθ, το οποίο κα βρίςκεται πάντωσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 
ιδίου διμου. Θ προσ παραχϊρθςθ ενιαία ζκταςθ πρζπει να ζχει τθν αυτι ι μεγαλφτερθ αξία με το 
γιπεδο ςτο οποίο πρόκειται να ανεγερκεί θ τουριςτικι εγκατάςταςθ και πολεοδομικι 
καταλλθλότθτα για τθν ανάπτυξθ των χριςεων που προβλζπονται ςτθν παροφςα παράγραφο.» 

β)  Ξετά το τζταρτο εδάφιο προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: 
τθν περίπτωςθ παραχϊρθςθσ ζκταςθσ ςε άλλο γιπεδο όμορο ι μθ επιτρζπεται θ ανάπτυξθ και 
άλλων χριςεων κοινωνικισ-τεχνικισ υποδομισ (όπωσ χριςεων εκπαίδευςθσ, πρόνοιασ κ.λπ.), 
εφόςον είναι αναγκαίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του οικείου διμου και θ ζκταςθ είναι 
πολεοδομικϊσ κατάλλθλθ". 
3. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) καταλαμβάνουν και τισ 
περιπτϊςεισ που είχε εκδοκεί οικοδομικι άδεια τουριςτικισ εγκατάςταςθσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του ν. 4002/2011. 
4. α) τθν περίπτωςθ α) του ςτοιχείου η τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του π.δ. 51/1988 (Α’ 19), 
όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 38 παρ. 17 του ν. 4030/2011, μετά τισ λζξεισ «Ρυκμιςτικϊν χεδίων» 
προςτίκενται οι λζξεισ «ςφμφωνα με το ν. 2508/1997» 
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  β) τισ περιπτϊςεισ β), γ) και δ) του ςτοιχείου η τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του π.δ. 51/1988 
(Α’ 19), όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 38 παρ. 17 του ν. 4030/2011, πριν τισ λζξεισ «Ρυκμιςτικϊν 
χεδίων» προςτίκεται θ λζξθ «παραπάνω». 
5. το άρκρο 11 του ν. 3843/2011 (Αϋ 66) επζρχονται οι εξισ τροποποιιςεισ: 

α) τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 ο αρικμόσ «0,010» αντικακίςταται από τον αρικμό 
«0,015» και ςτθν περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 ο αρικμόσ «0,071» αντικακίςταται από τον 
αρικμό «0,073». 

β) το τζλοσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 προςτίκεται θ φράςθ «με εξαίρεςθ το 
φψοσ ειδικισ καταςκευισ – παρατθρθτθρίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 μ.» 

γ) το τζλοσ τθσ παραγράφου 1 προςτίκεται νζα περίπτωςθ ηϋ ωσ εξισ: 
«η. τον ςυνεχόμενο ι παρακείμενο καλάςςιο χϊρο, τον πυκμζνα και τον αιγιαλό και τθν παραλία 
των Ηωνϊν Ανάπλαςθσ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, επιτρζπεται θ καταςκευι των απαιτοφμενων προςχϊςεων, 
τεχνικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων για τθν εξυπθρζτθςθ του προγράμματοσ ανάπλαςθσ με τισ ίδιεσ 
χριςεισ γθσ και όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ. τα ζργα αυτά περιλαμβάνονται και θ 
τοποκζτθςθ υποκαλάςςιων αγωγϊν και καλωδίων και εν γζνει ναυδετϊν, πλωτϊν προβλθτϊν και 
εξεδρϊν και θ πόντιςθ τεχνθτϊν υφάλων, κακϊσ και θ κατάλλθλθ μετατροπι και εκςυγχρονιςμόσ 
υφιςτάμενων καταςκευϊν προςταςίασ για τθν υποδοχι των χριςεων του προγράμματοσ 
ανάπλαςθσ» 
 δ) το τζλοσ τθσ παραγράφου 2 προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Για το κακοριςμό των 
ζργων που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ η, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ 
και του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Γενικοφ Επιτελείου Οαυτικοφ και τθσ οικείασ κτθματικισ υπθρεςίασ.» 
6. α) Αντικακίςταται το διάγραμμα τθσ παρ. 2α του άρκρου 14 του Ο.2947/2001 (Αϋ228) με νζο 
διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που κεωρικθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σοπογραφικϊν 
Εφαρμογϊν του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και του οποίου 
αντίτυπο ςε φωτοςμίκρυνςθ δθμοςιεφεται με τον παρόντα νόμο ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβζρνθςθσ 
(παράρτθμα 1) . 
    β) Θ υποπερίπτωςθ i) τθσ περιόδου αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του Ο.2947/2001 (Α’ 
228) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Επιτρζπεται θ καταςκευι τρίτου ορόφου ςτο υφιςτάμενο κτιριο Β και υπεργείων και υπογείων 
ορόφων κφριασ χριςθσ και απαλλάςςονται από τισ απαιτοφμενεσ κατά τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ςτο ςφνολο του οικοδομιςιμου τμιματοσ του οικοπζδου, ςυνολικισ 
επιφάνειασ ζωσ 8.000 τ.μ.». 
   γ) Σο ςτοιχείο 3 τθσ υποπερίπτωςθσ iii) τθσ περιόδου β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του Ο. 
2947/2001 (Α’ 228) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Ηϊνθσ ανελκυςτιρων και ανοικτϊν ι κλειςτϊν κλιμακοςταςίων κυκλοφορίασ ι διαφυγισ για τθν 
εξυπθρζτθςθ των κτθρίων Α και Γ, διαςτάςεων 20,00 Χ 28,12 μ. φψουσ όςο το φψοσ του κτθρίου Α 
εντόσ του περιγράμματοσ  Η – Θ – Θ – Ι - Η.». 
  δ) Σο ςτοιχείο 4 τθσ υποπερίπτωςθσ iii τθσ περιόδου β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του 
Ο.2947/2001 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Ηϊνθσ ανελκυςτιρων, ανοικτϊν ι κλειςτϊν κλιμακοςταςίων κυκλοφορίασ ι διαφυγισ και ραμπϊν 
για τθν εξυπθρζτθςθ του κτθρίου Β, εντόσ του ορίου ιδεατοφ ςτερεοφ (gabarit) διαςτάςεων 10,00 Χ 
106,00 μ. και φψουσ όςο το φψοσ του κτθρίου Β φςτερα από τθν προςκικθ του Γ ορόφου εντόσ του 
περιγράμματοσ Μ – Ν – Ο – Ξ – Μ». 
7. το τζλοσ τθσ περίπτωςθσ εϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του από 16/6/11 Π. Δ/τοσ (Δϋ 187) 
προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ : 
«Επίςθσ επιτρζπεται θ  αναβάκμιςθ  ςε ενεργειακό Πάρκο Α.Π.Ε. των προσ αποκατάςταςθ χϊρων 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτθν ανατολικι πλευρά του Τμθττοφ.». 
8. τθν παρ. 3 του άρκρου 3 του ν.960/79 (Αϋ 194) όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του από το 
άρκρο 3 του ν.1221/1981 (Αϋ 292) και  όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το εδάφιο δ τθσ παρ.4 του άρκρου 
14 του ν.3044/2002 (Αϋ 197) προςτίκεται περίπτωςθ θ’ ωσ εξισ : 
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«θ) Ακινιτων ςτα οποία δεν επιτρζπεται θ καταςκευι υπογείων λόγω διζλευςθσ του Ξετρό. τθν 
περίπτωςθ αυτι απαιτείται βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Ξετρό και ιςχφει για τισ κζςεισ 
ςτάκμευςθσ που δεν μποροφν να καταςκευαςκοφν». 
9. Για τα κτίρια των Μζντρων Διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα άρκρα 
2 και 190 του Ο. 4001/2011 (Α’ 179), επιτρζπεται θ δθμιουργία δφο κζςεων ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ 
των οχθμάτων που εξυπθρετοφν το προςωπικό επικεϊρθςθσ αυτϊν, κατά παρζκκλιςθ των 
διατάξεων του π.δ. 111/2004 (Α’ 76).» 
10. α)  Σο άρκρο 1 του Π.Δ. 31/2009 (Α’ 49) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1.Θ δθμιουργία, ςυντιρθςθ και λειτουργία των Μζντρων Αποτζφρωςθσ Οεκρϊν ανικει ςτθν 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου βακμοφ, ςτθ 
διοικθτικι περιφζρεια των οποίων χωροκετοφνται τα Μζντρα αυτά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
επόμενο άρκρο. Επιτρζπεται θ δθμιουργία, ςυντιρθςθ και λειτουργία Μζντρου Αποτζφρωςθσ 
Οεκρϊν από οργανιςμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του, ο οποίοσ βρίςκεται 
εκτόσ τθσ εδαφικισ του περιφζρειασ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου Διμου και γνϊμθ του 
Διμου Τποδοχισ. 
2. Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των Μζντρων μπορεί να αςκείται και από δθμοτικά και κοινοτικά 
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Μϊδικα Διμων και 
Μοινοτιτων, κακϊσ επίςθσ και από ιδιϊτεσ μετά από ειδικι άδεια, που χορθγείται από τον αρμόδιο 
Διμο.»  
β) Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 3 του Π.Δ. 31/2009 (Α’ 49)  αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Θ άδεια αποτζφρωςθσ εκδίδεται από το Διμαρχο του Διμου ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του 
οποίου λειτουργεί το Μζντρο Αποτζφρωςθσ Οεκρϊν ι από το Διμαρχο του Διμου, που 
διαχειρίηεται το Μζντρο Αποτζφρωςθσ Οεκρϊν, ςτθν περίπτωςθ που αυτό ευρίςκεται ςτθ 
διοικθτικι περιφζρεια άλλου Διμου, ι από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Δ.Δ. που διαχειρίηεται το Μζντρο 
Αποτζφρωςθσ Οεκρϊν.» 
11. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 45 του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπωσ αυτό 
προςτζκθκε με τθν  παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3481/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ:  
"Ξε κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και του 
Τπουργοφ Τποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων, μπορεί να ειςάγονται οι αναγκαίεσ παρεκκλίςεισ 
και προςαρμογζσ των διατάξεων του νόμου αυτοφ κακϊσ και των προτφπων τευχϊν προκθρφξεων 
και λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων τθσ 
εταιρείασ «ΜΣΘΞΑΣΟΝΟΓΙΟ Α.Ε.», οι οποίεσ αφοροφν ςτισ μελζτεσ και υπθρεςίεσ που 
προκθρφςςει θ ΜΣΘΞΑΣΟΝΟΓΙΟ Α.Ε. ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του Εκνικοφ κτθματολογίου, όπωσ 
είναι ιδίωσ οι μελζτεσ κτθματογράφθςθσ του ν. 2308/1995, θ ςφνταξθ υποβάκρων, και οι μελζτεσ 
κατάρτιςθσ, ςυμπλιρωςθσ και διόρκωςθσ δαςικϊν χαρτϊν, κακϊσ και εργαςίεσ καταχϊριςθσ και 
προετοιμαςίασ εξζταςθσ των αντιρριςεων.  
Οι ωσ άνω παρεκκλίςεισ αφοροφν ιδίωσ:  
α) ςτο φάκελο του ζργου, ςτον αρικμό των ςυμπραττόντων μελϊν και ςτθ ςυμμετοχι δικθγόρων 
και δικθγορικϊν εταιριϊν ςτισ προςκαλοφμενεσ ςυμπράξεισ, ςτον τρόπο χρθματοδότθςθσ των 
ςυμβάςεων αυτϊν, ςτον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςτθν ζγκριςθ αυτϊν, 
β) ςτον κακοριςμό των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, κακϊσ και των κριτθρίων ανάκεςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του κριτθρίου τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
κοινοτικοφ δικαίου,  
γ) ςτισ προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ και ςτισ οικονομικζσ προςφορζσ, 
δ)  ςτθ ςφναψθ και υπογραφι των ςυμβάςεων, ςτισ ςυμβατικζσ αμοιβζσ και ςτον τρόπο 
καταβολισ τουσ, ςτον κακοριςμό των ςταδίων εκτζλεςθσ του αντικειμζνου των ςυμβάςεων, ςτθ 
ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ των μελετϊν, ςτθν επιβολι των ποινικϊν ρθτρϊν, ςτθν 
ζγκριςθ των μελετϊν, ςτθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν αποηθμίωςθ, κακϊσ και ςτισ 
ςυμφωνίεσ πλαίςιο." 
12. α) Προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 6 του ν. 3843/2010 (Α’ 62) ωσ 
εξισ : 
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«ε περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ κατά το χρόνο καταβολισ τθσ δεφτερθσ δόςθσ παρζχεται 
ζκπτωςθ 8 %». 
β) Θ προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ  του ειδικοφ προςτίμου του άρκρου 6 του ν. 
3843/2010 ςτθν περίπτωςθ που ζχει αποςταλεί μζχρι τθν 23/12/2011 το ειδικό ζντυπο 
υπολογιςμοφ του, παρατείνεται για ζνα μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εφόςον 
καταβλθκοφν και προςαυξιςεισ 2% επί του ποςοφ τθσ πρϊτθσ δόςθσ.   
γ) Θ προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του ειδικοφ προςτίμου του άρκρου 6 του ν. 
3843/2010, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει αποςταλεί μζχρι τθν 23/12/2011 το ειδικό ζντυπο 
υπολογιςμοφ του, είναι δφο (2) μινεσ από τθν αποςτολι του ειδικοφ εντφπου υπολογιςμοφ του και 
πάντωσ, το αργότερο, μζχρι τθν 31.3.2012.  
δ) Επιτρζπεται να υποβλθκεί αίτθςθ υπαγωγισ ςτο άρκρο 24 του ν. 4014/2011 (Αϋ 209) για χϊρουσ 
για τουσ οποίουσ ζχει υποβλθκεί φάκελοσ για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 5 του ν. 3843/2010. τθν 
περίπτωςθ που υποβλθκεί αίτθςθ υπαγωγισ ςτο άρκρο 24 του ν. 4014/2011, ςφμφωνα με το 
προθγοφμενο εδάφιο, τα ποςά του παραβόλου και των δόςεων του ειδικοφ προςτίμου, που ζχουν 
καταβλθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3843/2010, ςυμψθφίηονται με το ποςό 
του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου του άρκρου 24 του ν. 4014/2011, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 24 παρ.11 του ν. 4014/2011.   
 
 
 

Άρθρο 52 
φθμιςη θεμάτων ενζργειασ 

 
1. το τζλοσ του ζκτου μετά από τον πίνακα τιμολόγθςθσ εδαφίου τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 13 του ν. 3468/2006 (Αϋ129 ), όπωσ θ παράγραφοσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 
του άρκρου 5 του ν. 3851/2010 (Αϋ85 ) τίκεται κόμμα και ςτθ ςυνζχεια πρόταςθ ωσ εξισ :  
« θ οποία ανατρζχει ςτο χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του νόμου 3851/2010 ». 
2. Σο αναφερόμενο ςτθν παρ.1 του άρκρου 125 του ν. 4001/2011 (Αϋ 179) προςωπικό μεταφζρεται 
ςτθ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ  ςτισ 31.03.2012. 
3. τθν εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘ ΕΝΝΘΟΙΜΟΤ ΤΣΘΞΑΣΟ ΞΕΣΑΦΟΡΑ 
ΘΝΕΜΣΡΙΜΘ ΕΟΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΞΘΕ» εφαρμόηεται το ανϊτατο όριο 
μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβισ προςωπικοφ που εφαρμόηεται και ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 β 
του άρκρου 31 του ν.4024/2011 (Αϋ 226).  
4. Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 27 του ν. 3468/2006 (Αϋ 129) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«4. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ζχουν πλιρθ εφαρμογι και ςτθν περίπτωςθ  τθσ 
υδραυλικισ ενζργειασ που παράγεται από υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ 
ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 15 MW, εκτόσ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν προτεραιότθτα ωσ προσ 
τθν κατανομι φορτίου και ςτθν εξαςφάλιςθ εγγυθμζνθσ τιμισ πϊλθςθσ τθσ κιλοβατϊρασ. Ωσ προσ 
τα λοιπά, θ υδραυλικι ενζργεια που παράγεται από υδροθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ ςυνολικισ 
εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 15 MW διζπεται από τον ιςχφοντα Μϊδικα Διαχείριςθσ 
του υςτιματοσ και υναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ.» 
5. το τζλοσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 3468/2006 (Αϋ 129), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί 
από το άρκρο 2 παρ. 12 του ν. 3851/2010 (Αϋ 85) προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:  
«Ξονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ με ιςχφ μζχρι 1 ΞW που εγκακίςτανται ςε ακίνθτα κατά μικοσ 
του ςιδθροδρομικοφ διαδρόμου, που διαχειρίηεται θ ΓΑΙΑΟΕ και απζχουν τουλάχιςτον 100 μζτρα 
μεταξφ τουσ δεν κεωροφνται ότι εγκακίςτανται ςτο ίδιο ι όμορο ακίνθτο». 
6. τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 182 του Ο.4001/2011 (Α’179), όπου αναφζρεται «Γενικόσ 
Γραμματζασ Περιφζρειασ» νοείται «Περιφερειάρχθσ» και όπου αναφζρεται «Ι.Γ.Ξ.Ε» νοείται 
«Ι.Γ.Ξ.Ε.Ξ.». 
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7. το άρκρο 143 του ν. 4001/2011 (Αϋ179) προςτίκεται, από τότε που ιςχφει, παράγραφοσ 3, ωσ 
εξισ: 
 
«Από 01.01.2012 επιβάλλεται υπζρ του ειδικοφ διαχειριςτικοφ Νογαριαςμοφ του άρκρου 40 του ν. 
2773/1999 και ςε βάροσ των παραγωγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ ειδικό τζλοσ δφο (2)  € 
ανά MWh παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνίτθ. Ξε απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΜΑ 
κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία είςπραξθσ από 01.01.2012 και απόδοςθσ του  εν λόγω 
τζλουσ ςτον ανωτζρω Νογαριαςμό κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Ξε όμοια απόφαςθ μετά 
από γνϊμθ τθσ ΡΑΕ δφναται να αναπροςαρμόηεται το τζλοσ αυτό». 
 
 

Άρθρο 53 
φθμιςη θεμάτων ςχετικϊν με δάςη και δαςικζσ εκτάςεισ 

 
 

1. τθν παράγραφο 1 του άρκρου 49 του νόμου 998/79 (Αϋ 289), προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 
«Μάτω από πάρκα ι άλςθ δφναται με ζγκριςθ τθσ δαςικισ αρχισ και κατόπιν εγκεκριμζνων μελετϊν 
να καταςκευάηονται ζργα που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία υπόγειου ςιδθροδρόμου (ΞΕΣΡΟ) και τα 
ςυνοδά ζργα του (π.χ. γραφεία), με τθν προχπόκεςθ ότι με αυτά δεν κίγεται θ λειτουργία του 
πάρκου ι του άλςουσ ωσ φυςικοφ ςυςτιματοσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ». 
 
2. το τζλοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του ν. 998/1979 (Αϋ 289), όπωσ θ παράγραφοσ αυτι ιςχφει 
προςτίκεται εδάφιο, το οποίο ορίηει τα εξισ: 
 
 «Οι κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 14 αντιρριςεισ που αφοροφν ζκταςθ επί τθσ οποίασ 
ςχεδιάηεται να αναπτυχκοφν μεγάλεσ επενδφςεισ, ειςάγονται για εξζταςθ ςτισ επιτροπζσ 
επιλφςεωσ δαςικϊν αμφιςβθτιςεων ςτθ πρϊτθ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςυνεδρίαςθ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Ξε κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Μλιματικισ Αλλαγισ και Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ κακορίηονται οι 
προχποκζςεισ και θ διαδικαςία υπαγωγισ επενδφςεων ςτθ παροφςα διάταξθ.» 
 
3. Θ παρ. 13 του άρκρου 57 του ν. 2218/1994 (Αϋ 90) αντικακίςταται ωσ εξισ:  
“Ο Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ μετά από γνϊμθ του Σεχνικοφ 
υμβουλίου Δαςϊν, μπορεί να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ του άρκρου 100 του Ο. 
3852/2010 για τθ μελζτθ, καταςκευι, εκτζλεςθ ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν από τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 998/1979 όταν: α. Σο φψοσ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ 
υπερβαίνει το ποςό των 500.000 ευρϊ για τθν περιοχι ευκφνθσ του κάκε δαςαρχείου. β. Σα ωσ άνω 
ζργα, μελζτεσ και προμικειεσ αφοροφν δαςικοφ χαρακτιρα δθμόςιεσ εκτάςεισ που εμπίπτουν ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΜ 160 Α') ι προςτατευόμενεσ δαςικζσ 
περιοχζσ των δικτφων NATURA 2000 και RAMSAR. O Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ μετά από γνϊμθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί 
να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ του άρκρου 100 του Ο. 3852/2010 για τθ μελζτθ, 
καταςκευι, εκτζλεςθ ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 
998/1979 εφόςον δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω α' και β' περιπτϊςεισ. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ από τθν οικεία προγραμματικι ςφμβαςθ προβλζπεται φορζασ εκτζλεςθσ των ανωτζρω 
ζργων, εργαςιϊν, προμθκειϊν ι μελετϊν, οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εφαρμόηεται θ 
νομοκεςία, που διζπει το φορζα αυτόν υπό τθν επιφφλαξθ των περί εγκρίςεωσ των μελετϊν 
εκτζλεςθσ των ωσ άνω δαςοτεχνικϊν ζργων κειμζνων διατάξεων. Για τθν εκτζλεςθ των ζργων τoυ 
πρϊτου εδαφίου θ Διεφκυνςθ Δαςϊν του Οομοφ δίνει τισ εξισ προεγκρίςεισ: α) προζγκριςθ του 
τεφχουσ δθμοπράτθςθσ, ςτα πλαίςια του οποίου ελζγχεται θ διακιρυξθ, θ κατθγορία πτυχίων των 
μελετθτϊν – εργολθπτϊν που μποροφν να ςυμμετζχουν, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κακϊσ και θ Ειδικι 
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υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.), β) προζγκριςθ ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων εργαςιϊν (Α.Π.Ε.) και 
του κακοριςμϊν τιμϊν νζων εργαςιϊν και γ) προζγκριςθ για παράταςθ του χρόνου εκτζλεςθσ. τισ 
επιτροπζσ παραλαβισ των ζργων ςυμμετζχει υποχρεωτικά και εκπρόςωποσ τθσ οικείασ δαςικισ 
υπθρεςίασ.” 
4. Θ δθμόςια ζκταςθ ςυνολικοφ εμβαδοφ 11.100 ςτρεμμάτων, που βρίςκεται ςτο όροσ Παρναςςόσ 
και ςυγκεκριμζνα επί των χϊρων του Χιονοδρομικοφ Μζντρου Παρναςςοφ, όπωσ αυτι εμφαίνεται 
ςτο με αρικμ. 496/15-7-2009 τοπογραφικό διάγραμμα τθσ εταιρείασ «ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΜΑ 
ΑΜΙΟΘΣΑ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ΕΣΑ Α.Ε.), το οποίο ςε φωτοςμίκρυνςθ δθμοςιεφεται με τον 
παρόντα νόμο (παράρτθμα 2), χαρακτθρίηεται ωσ Σουριςτικό Δθμόςιο Μτιμα των άρκρων 12α και 
12γ  του Ο.Δ. 180/1946, όπωσ αυτά προςτζκθκαν με το άρκρο 2 Α.Ο. 827/1948. Θ χριςθ και 
διαχείριςθ τθσ προαναφερόμενθσ ζκταςθσ παραχωρείται ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΑΜΙΟΘΣΩΟ ΔΘΞΟΙΟΤ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ΕΣΑΔ ΑΕ). Θ διαχείριςθ τθσ εν λόγω ζκταςθσ, ςε 
περίπτωςθ παφςθσ τθσ εκμετάλλευςισ τθσ ςφμφωνα με τθν κατά προοριςμό χριςθ τθσ, 
επανζρχεται αυτοδικαίωσ ςτθν αρμόδια Δαςικι Τπθρεςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ 
νομοκεςίασ. Επί τθσ παραπάνω εκτάςεωσ επιτρζπονται, κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων, 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των εγκαταςτάςεων και 
βελτίωςθσ ζργων υποδομισ εξυπθρζτθςθσ των εγκαταςτάςεων μετά από τθν ζκδοςθ των κατά 
νόμο απαιτοφμενων αδειϊν. 
 
 
 

Άρθρο 54 
υθμίςεισ θεμάτων που αφοροφν την Ειδική Γραμματεία Επιθεϊρηςησ Ρεριβάλλοντοσ 

 
1. Οι κζςεισ προςωπικοφ που προβλζπονται για τθ ςτελζχωςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Επικεϊρθςθσ 
και Ματεδάφιςθσ Αυκαιρζτων (ΕΤΕΜΑ), ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 7 του ν. 3818/2010, 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 28 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), πλθρϊνονται με 
μετακίνθςθ μόνιμων ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου υπαλλιλουσ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ ι με απόςπαςθ ι μετάταξθ ςε κενι κζςθ και αν 
δεν υπάρχει κενι κζςθ με μεταφορά τθσ κζςθσ που κατζχουν, μόνιμων ι με ςχζςθ εργαςίασ 
αορίςτου χρόνου υπαλλιλων του Δθμόςιου ι Ο.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α., χωρίσ γνϊμθ Τπθρεςιακοφ 
υμβουλίου, κατόπιν Απόφαςθσ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ 
και του οικείου Τπουργοφ, μετά από πρόταςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ του ΤΠΕΜΑ. Θ μιςκοδοςία τουσ καλφπτεται από τον φορζα υποδοχισ (ΤΠΕΜΑ).   
2. Σο προςωπικό των Ειδικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ (ΕΓΕΠΕ) του ΤΠΕΜΑ κατανζμεται ςτουσ Σομείσ Οοτίου και Βορείου Ελλάδασ αυτϊν, με 
απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ του ΤΠΕΜΑ, μετά από 
ειςιγθςθ του Γενικοφ Επικεωρθτι τθσ, κατά περίπτωςθ Ειδικισ Τπθρεςίασ (Επικεωρθτϊν 
Περιβάλλοντοσ, Ματεδάφιςθσ Αυκαιρζτων, Ενζργειασ και Δόμθςθσ). 
3. Σο προςωπικό που ιδθ υπθρετεί με απόςπαςθ ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ ΕΓΕΠΕ μπορεί να 
μετατάςςεται ςτθν ΕΤΕΜΑ, μετά από ςχετικι αίτθςθ και κατά παρζκκλιςθ κάκε αντίκετθσ γενικισ ι 
ειδικισ διάταξθσ. 
4. τθν τζταρτθ ςειρά τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν. 4014/2011 (Αϋ 209) διαγράφεται θ 
λζξθ «επικεωρθτϊν». 
 
 

Άρθρο 55 
Τροποποίηςη διατάξεων του ν. 4014/2011 

 
1. τθν παράγραφο 4 του άρκρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’209), μετά το πρϊτο εδάφιο προςτίκεται 
το ακόλουκο  εδάφιο:  «Ο ζλεγχοσ που αςκοφν τα  Μ.Ε.Π.Π.Ε.  δεν περιορίηεται μόνο ςτα ζργα και 
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δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α’ ι Β’. Σα Μ.Ε.Π.Π.Ε είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ 
γενικά τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςτθν περιοχι τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ . 
2. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 13 του ν. 4014/2011 ( Α’209) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«2. α. υνιςτάται ςτθν ζδρα κάκε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εννιαμελζσ Περιφερειακό υμβοφλιο 
Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΠΕΠΑ) ςτο οποίο ςυμμετζχουν: 

 ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ωσ Πρόεδροσ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χωροταξικισ και Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Αγροτικϊν Τποκζςεων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ υντονιςμοφ και Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

  ο προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ 

 ο προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, 
Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ οικείασ Περιφζρειασ 

 εκπρόςωποσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ που ορίηεται με απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ εντόσ προκεςμίασ 20 
θμερϊν και επιλζγεται από τουσ προϊςταμζνουσ των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων των 
περιοχϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Αν θ προκεςμία αυτι 
παρζλκει άπρακτθ, το ΠΕΠΑ ςυγκροτείται από τα λοιπά μζλθ. 

Ωσ οικεία διεφκυνςθ κεωρείται θ διεφκυνςθ τθσ Περιφζρειασ ςτθν οποία εμπίπτει χωρικά το ζργο. 
ε περίπτωςθ που το ζργο ι θ δραςτθριότθτα εμπίπτει ςε άνω τθσ μίασ Περιφζρειεσ, ωσ οικεία 
ορίηεται θ Περιφζρεια εντόσ τθσ οποίασ χωροκετείται μεγαλφτερο τμιμα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ. 
β. Αντικείμενο του ΠΕΠΑ είναι τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 υποπαρ. γ, μετά από αίτθμα 
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, για ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ 
υποκατθγορίασ Α2. 
γ. Σο ΠΕΠΑ ςυγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, με τθν οποία ρυκμίηονται όλεσ οι αναγκαίεσ λεπττομζρειεσ που 
αφοροφν ςτθ ςφνκεςθ και λειτουργία του ΠΕΠΑ.» 
3. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 12 του ν. 4014/2011 (Α’209) αναδιατυπϊνεται 
ωσ εξισ: 
«Ξε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α 
και Β αντικακιςτάμενεσ από τθν ΑΕΠΟ ι τισ ΠΠΔ αντίςτοιχα: 
α. όλεσ οι άδειεσ και εγκρίςεισ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων, κατά τθν ζννοια τθσ παρ.1 του άρκρου 
11 τθσ Ενότθτασ Β του παρόντοσ, που προβλζπονται ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία,  
β. θ ζγκριςθ επζμβαςθσ κατά τθν ζννοια του ζκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Αϋ279), του άρκρου 
13 του ν.1734/87 (Α’189), ωσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και  
γ. θ άδεια διάκεςθσ λυμάτων ι βιομθχανικϊν αποβλιτων που προβλζπεται ςτο άρκρο 14 τθσ κ.υ.α. 
Ειβ. 221/65 (Βϋ 138), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 3 τθσ κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Βϋ 986).» 
 

 
Άρθρο 56 

Τροποποίηςη – Συμπλήρωςη διατάξεων του ν. 2742/1999 
 

1.Ξετά το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), όπωσ αυτό 
προςετζκθ με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: 
«τισ κατευκφνςεισ χωρικισ οργάνωςθσ και ςτα προγραμματικά πλαίςια των εγκεκριμζνων 
Περιφερειακϊν Πλαιςίων Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΠΠΧΑΑ) για τθ 
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βιϊςιμθ αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ των περιφερειϊν, με προτεραιότθτα ςτισ 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, που προβλζπονται  από το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 8 
του παρόντοσ νόμου, όπωσ αυτό προςετζκθ με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του Ο. 3851/2010 (Α’ 85) 
και ζωσ τθν κατά τισ διατάξεισ του Ο. 3199/2003 (Α’ 280) ζγκριςθ των υπό εκπόνθςθ χεδίων 
Διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν, περιλαμβάνονται ςαν ιδθ προγραμματιςμζνα ζργα, 
τα υδροθλεκτρικά ζργα που προβλζπονται ςε μελζτεσ για τθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων 
υδατικϊν διαμεριςμάτων, που είχαν εκπονθκεί πριν από τθν ζγκριςθ των ΠΠΧΑΑ και παραλθφκεί 
από το ΤΒΕΣ – ΤΠΑΟ, ακόμθ και αν δεν είχε περαιωκεί θ διαδικαςία εγκρίςεϊσ τουσ κατά τισ 
διατάξεισ του Ο. 1739/1987 (ΦΕΜ Α’ 201).» 
2.Σα τρία τελευταία εδάφια τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ο. 2742/1999, όπωσ προςτζκθκαν με το 
άρκρο 17 του Ο. 3851/2010 (Α 85), τροποποιοφνται ωσ εξισ: 
«Διοικθτικζσ άδειεσ που αφοροφν ςτθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, ςτθν άδεια παραγωγισ, ςτθν 
εγκατάςταςθ και ςτθ λειτουργία ζργων ΑΠΕ, και ακυρϊκθκαν, λόγω αντίκεςισ τουσ με τισ 
χωροταξικζσ κατευκφνςεισ και τισ χριςεισ γθσ ςφμφωνα με τθ χωροταξικι ι πολεοδομικι 
νομοκεςία που ίςχυε κατά το χρόνο ζκδοςισ τουσ, επανεξετάηονται αποκλειςτικά ωσ προσ τουσ 
λόγουσ αυτοφσ και επανεκδίδονται υποχρεωτικά εφόςον με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και τισ 
τροποποιιςεισ που ειςάγει, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ είναι πλζον ςυμβατζσ με τισ εν 
λόγω κατευκφνςεισ και τισ χριςεισ γθσ. Οι ενδιάμεςεσ εγκρίςεισ ι ςυναινζςεισ που αποτελοφςαν 
νόμιμθ βάςθ για τθν αρχικι ζκδοςι τουσ παραμζνουν ςε ιςχφ. Θ επανζκδοςθ των αδειϊν γίνεται 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν μετά από τθν αίτθςθ του ενδιαφερομζνου 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δϋ 
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 57 
Τροποποιήςεισ υφιςτάμενησ κανονιςτικήσ νομοθεςίασ 

1. Σροποποιοφνται τα ακόλουκα: 
α) 1. τθν παράγραφο 2β του άρκρου 8 τθσ υπ’ αρικμόν 50910/2727/2003 κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ καταργοφνται οι άδειεσ μεταφόρτωςθσ, προςωρινισ αποκικευςθσ και 
επεξεργαςίασ. 
β) τθν υπ’ αρικμόν 29407/3508/2002 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ τροποποιοφνται τα άρκρα 
9 και 10 και αντικακίςταται ο όροσ άδεια διάκεςθσ με τον όρο άδεια λειτουργίασ. Αρμόδια 
υπθρεςία για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΧΤΣΑ είναι θ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και 
Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Περιφζρειασ.  
γ)1. τθν υπ’ αρικμόν 13588/725/2006 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ αντικακίςταται ο οριςμόσ 
του επικινδφνου αποβλιτου από τον οριςμό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11, όπωσ αυτό 
ςυμπλθρϊνεται και με το άρκρο 13 του παρόντοσ νόμου. Επίςθσ καταργοφνται οι άδειεσ 
μεταφόρτωςθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ και διάκεςθσ επικινδφνων 
αποβλιτων. Επίςθσ θ «άδεια διαςυνοριακισ μεταφοράσ» των επικίνδυνων αποβλιτων 
αντικακίςταται από τθν φράςθ «ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ ςτθ διαςυνοριακι μεταφορά». 
γ)2. Οι διατάξεισ, περί «αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου», τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου Β.2.3 
του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμόν 13588/725/28.3.2006, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το εδάφιο γ) 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 τθσ ΜΤΑ 8668/28.2.2007 (Β 287), τροποποιοφνται ωσ εξισ: 
«α) Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο ςτο οποίο: 

- κα προςδιορίηεται ο αςφαλιηόμενοσ φορζασ διαχείριςθσ 
- κα προςδιορίηονται οι εργαςίεσ διαχείριςθσ που καλφπτονται  
- κα προςδιορίηονται τα χαρακτθριςτικά επικινδυνότθτασ (κλάςθ UN, αρικμόσ Θ και 

αντίςτοιχθ περιγραφι) των προσ διαχείριςθ αποβλιτων 
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- κα αναγράφεται ότι θ αςφαλιςτικι κάλυψθ αφορά ςε ηθμιζσ προσ τρίτουσ και τθν 
επαναφορά του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερθ κατάςταςθ, ςε περίπτωςθ ηθμιάσ 

- κα αναγράφεται ότι, ςε περίπτωςθ διαςυνοριακισ μεταφοράσ, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ 
αφορά ςτα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6 του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 (π.χ. τα 
ζξοδα μεταφοράσ και αξιοποίθςθσ ι διάκεςθσ, το κόςτοσ αποκικευςθσ για 90 θμζρεσ και 
τα ζξοδα που προκφπτουν, όταν θ μεταφορά ι θ αξιοποίθςθ ι θ διάκεςθ, δεν μπορεί να 
ολοκλθρωκεί όπωσ προβλεπόταν ι είναι παράνομθ) 

- κα αναγράφεται το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, το οποίο προςδιορίηεται, κατ’ 
ελάχιςτο, ωσ εξισ:  

 για εργαςίεσ διάκεςθσ (D1 ζωσ και D15), ανάκτθςθσ (R1 ζωσ και R13):  
α) 1 εκ. ευρϊ ετθςίωσ για τισ εγκαταςτάςεισ που κατατάςςονται ςτισ Α1 κατθγορία 

ςφμφωνα με τθν ΜΤΑ 15393/2332/5.8.2002 (Β 1022) 
β) 0,5 εκ. ευρϊ για τισ εγκαταςτάςεισ που κατατάςςονται ςτθν Α2 κατθγορία 

ςφμφωνα με τθν ΜΤΑ 15393/2332/5.8.2002 

 για τθν διαςυνοριακι μεταφορά: 1 εκ. ευρϊ ετθςίωσ 

 για τθν ςυλλογι και μεταφορά: 0,5 εκ. ευρϊ ετθςίωσ 
Αν ο οργανιςμόσ ι θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςε εργαςίεσ διάκεςθσ- ανάκτθςθσ, 
ςυλλογισ και μεταφοράσ και διαςυνοριακισ μεταφοράσ, το φψοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 
είναι ακροιςτικό. Σα παραπάνω ποςά μποροφν να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ των 
Τπουργϊν ΠΕΜΑ και Οικονομικϊν. Για κάκε επί μζρουσ εργαςία διαχείριςθσ, ο φορζασ 
διαχείριςθσ κα προςκομίηει ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, Βεβαίωςθ τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρίασ 
ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι θ εν λόγω εργαςία καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο. 
Επί αδυναμίασ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ των προαναφερόμενων εργαςιϊν, ο οργανιςμόσ ι θ 
επιχείρθςθ προςκομίηει ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, τουλάχιςτον ιςόποςθ, εγγυθτικι επιςτολι 
υπζρ του Δθμοςίου. 
Επί αδυναμίασ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ςυγκεκριμζνου αποβλιτου, κατά τθν ςυλλογι και 
μεταφορά (διαςυνοριακι ι μθ), ο οργανιςμόσ ι θ επιχείρθςθ μπορεί να προςκομίςει ςτθν 
αδειοδοτοφςα αρχι, εγγυθτικι επιςτολι υπζρ του Δθμοςίου, ίςθ με το ζνα πζμπτο (1/5) των 
αντίςτοιχων ωσ άνω ελαχίςτων ποςϊν. Σα ποςά αυτά καταπίπτουν, διατίκενται μζςω του 
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ 
Αλλαγισ, αποκλειςτικά, για τθν προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ. 
Ειδικότερα ο οργανιςμόσ ι θ επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτα ζργα και δραςτθριότθτεσ 
που απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ άδειασ διαχείριςθσ επικινδφνων 
αποβλιτων, υποχρεοφται να διακζτει, ςε ιςχφ, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ι ιςόποςθ 
εγγυθτικι επιςτολι, για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων, όπωσ 
περιγράφεται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, το οποίο, με τθν προαναφερόμενθ 
Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ και κάκε ανανζωςθ ι τροποποίθςθ αυτοφ, κα πρζπει να 
προςκομίηονται ςτθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. 
Για τον οργανιςμό ι τθν επιχείρθςθ νζου ζργου ι δραςτθριότθτασ που περιλαμβάνει 
διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων, θ ζκδοςθ του αςφαλιςτθρίου (ι τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ) αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ.». 

γ)3. Σροποποιείται και αντικακίςταται το εδάφιο β) τθσ παραγράφου Γ.1 του άρκρου 7 τθσ ΜΤΑ 
13588/725/28.3.2006 (Β 383), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το εδάφιο ε) τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 3 τθσ ΜΤΑ 8668/28.2.2007 (Β 287) ωσ εξισ: 
«β) ε περίπτωςθ εξαγωγϊν, ειςαγωγϊν, διαμετακόμιςθσ επικινδφνων αποβλιτων, απαιτείται 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Μλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμενου ςτον 
Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 εγγράφου κοινοποίθςθσ και διατυπϊνονται όροι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ». 
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γ)4. το εδάφιο β τθσ παραγράφου Β.2.3 του άρκρου 7 τθσ ΜΤΑ 13588/725/28.3.2006 (Β 383), 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν παράγραφο δ) του άρκρου 3 τθσ ΜΤΑ 8668/28.2.2007 (Β 287) 
(ςθμείο 5) αντικακίςταται θ αναφορά ςτθν «άδεια διαςυνοριακισ μεταφοράσ» με τον όρο 
«ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ ςτθ διαςυνοριακι μεταφορά». 
γ)5. Σο άρκρο 14 τθσ ΜΤΑ 13588/725/28.3.2006 (Β 383) τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 
Προςτίκεται θ παράγραφοσ 6 ωσ εξισ: 
«6. Για τθν διενζργεια ελζγχων, κατά τθ διαςυνοριακι μεταφορά αποβλιτων, αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ είναι οι Επικεωρθτζσ Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Μλιματικισ Αλλαγισ και οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ Σελωνειακζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου 
Οικονομικϊν.» 
γ)6. Σο άρκρο 17 τθσ ΜΤΑ 13588/725/28.3.2006 (Β 383) τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 
«1. ε οποιονδιποτε γίνεται υπαίτιοσ παράβαςθσ των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ με 
πράξθ ι παράλειψθ, επιβάλλονται οι ποινικζσ, αςτικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτα άρκρα 28, 29 και 30 αντίςτοιχα, του ν. 1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209). Οι κυρϊςεισ αυτζσ επιβάλλονται ανεξάρτθτα 
από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςε άλλεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ όπωσ ςτο 
άρκρο 20 του ν.2939/2001 (Α 179). 

2. Οι προαναφερόμενεσ κυρϊςεισ επιβάλλονται και ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ: 
α) των διατάξεων του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2006 για τισ μεταφορζσ των αποβλιτων, 
β) των διατάξεων του Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2008 για τθν απαγόρευςθ των εξαγωγϊν μεταλλικοφ 
υδραργφρου και οριςμζνων ενϊςεων και μειγμάτων υδραργφρου και για τθν αςφαλι 
αποκικευςθ του μεταλλικοφ υδραργφρου (ΕΕ L 304/14.11.2008/ςελ. 75)». 
δ) Σροποποιείται θ πρϊτθ παράγραφοσ του Άρκρου 1 τθσ υπ’ αρ. 3009634/1937/20.2.2007 (Β 
774) κοινισ απόφαςθσ υφυπουργϊν ωσ εξισ: 
«Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, Γενικι Διεφκυνςθ 
Προγραμματιςμοφ και Ζργων, το Σμιμα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων και ΕΟΜ, ορίηεται ωσ 
αρμόδιοσ φορζασ, ο οποίοσ ςυντονίηει τα ςυναρμόδια Τπουργεία και φορείσ του δθμόςιου 
τομζα, κατά λόγον αρμοδιότθτασ:» 
Σα λοιπά ιςχφουν ωσ ζχουν. 
ε) 1. Σροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του Άρκρου 14 τθσ ΜΤΑ 22912/1117/1.6.2005 (Β 759) ωσ 
εξισ: 
«1. Θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ και Θορφβου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ ςυντάςςει 
ζκκεςθ, με τθ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ οδθγίασ 91/692/ΕΟΜ του υμβουλίου τθσ 23θσ 
Δεκεμβρίου 1991 για τθν τυποποίθςθ και τον εξορκολογιςμό των εκκζςεων που αφοροφν τθν 
εφαρμογι οριςμζνων οδθγιϊν για το περιβάλλον (EE L 377/48/31.12.1991), ςχετικά με τθν 
εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Θ ζκκεςθ αυτι αποςτζλλεται ςτθν Επιτροπι Ε.Μ. Θ πρϊτθ 
ζκκεςθ κα ςυμμορφϊνεται με τισ περιόδουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 17 τθσ οδθγίασ 
94/67/ΕΜ του υμβουλίου, τθσ 16θσ  Δεκεμβρίου 1994 για τθν αποτζφρωςθ των επικίνδυνων 
αποβλιτων (EE L 365/34/31.12.1994)». 
Σα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ που ρυκμίηονται από τισ παραγράφουσ 1 και 3 του παρόντοσ 
άρκρου, υποχρεοφνται να ςυμμορφωκοφν με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ εντόσ τριετίασ 
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

3. Οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που παράγουν ι επεξεργάηονται ηωικά υποπροϊόντα 
υπόκεινται ςτθν αδειοδότθςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 41 του παρόντοσ νόμου. Θ 
διαχείριςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων διζπεται από τον Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 1069/2009 περί 
υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίηονται 
για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο, και αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι αυτϊν είναι οι κτθνιατρικζσ 
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υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν. Σα μεταποιθμζνα-αδρανοποιθμζνα ηωικά υποπροϊόντα 
κεωροφνται μθ επικίνδυνα απόβλθτα και θ διαχείριςθ αυτϊν διζπεται από τον παρόντα νόμο. 

4. α) Όπου ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο αναφζρεται ο όροσ «απορρίμματα» αντικακίςταται με τον 
όρο «απόβλθτα». 
β) Όπου ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο αναφζρεται ο όροσ «αξιοποίθςθ» αντικακίςταται με τον 
όρο «ανάκτθςθ». 
γ) Όπου ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο αναφζρεται ο όροσ «απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων» 
αντικακίςταται με τον όρο «απόβλθτα ζλαια». 

5. το άρκρο 10 τθσ Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ Θ.Π.50910/2727/2003 (Β 1909) προςτίκεται 
παράγραφοσ 3 ωσ ακολοφκωσ: «Προκειμζνου να παφςει άμεςα θ λειτουργία χϊρων 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων, που εξακολουκοφν να λειτουργοφν μετά τθν πάροδο 
τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ςε Διαχειριςτικζσ Ενότθτεσ Περιφερειϊν ςτισ 
οποίεσ δεν υπάρχει εν λειτουργία ΧΤΣΑ προβλεπόμενοσ από τον αντίςτοιχο Περιφερειακό 
χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕ..Δ.Α.), οφτε εν λειτουργία χϊροσ αποκικευςθσ κατά τθ 
παράγραφο (θ) του άρκρου 2 τθσ υπ. αρ. 29407/3508/2002 Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β 
1572), μπορεί να κακορίηεται για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τθν τριετία,  με Μοινι 
Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, ο 
τρόποσ διαχείριςθσ των αποβλιτων (ΑΑ) των Διμων τθσ αντίςτοιχθσ διαχειριςτικισ ενότθτασ, 
κατά παρζκκλιςθ των υφιςταμζνων και εγκεκριμζνων ΠΕ..Δ.Α. λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρχισ 
τθσ εγγφτθτασ και τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των εν λειτουργία εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ 
ΑΑ.». 

6. ε όλα τα ιςχφοντα νομοκετιματα, με τα οποία ρυκμίηονται Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) ςε 
περιοχζσ τθσ χϊρασ και ςτα οποία δεν ζχει προβλεφκεί θ καταςκευι και λειτουργία των 
παρακάτω υποδομϊν, οι διατάξεισ τουσ που αφοροφν ςτισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ, 
ςυμπλθρϊνονται ωσ εξισ: 
«Μτίρια και εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ, επεξεργαςίασ νεροφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ αφαλάτωςθσ (μετά από πλιρθ διαχειριςτικι μελζτθ και ειδικότερα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 
αφαλάτωςθσ νεροφ και απαιτοφμενθσ ενζργειασ), εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αςτικϊν 
λυμάτων κακϊσ και εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ Χϊροι Τγειονομικισ Σαφισ 
(ΧΤΣ), τακμοί Ξεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΞΑ), Μζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν 
(ΜΔΑΤ), εγκαταςτάςεισ ανάκτθςθσ και προετοιμαςίασ για ανάκτθςθ κλπ., ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα και ςε εφαρμογι  του Περιφερειακοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ) 
(βάςθ κριτθρίων απόςταςθσ από οικιςτικζσ, ευαίςκθτεσ οικολογικά, αρχαιολογικζσ περιοχζσ 
και τυχόν άλλεσ με ιδιαίτερο κακεςτϊσ, υποβάκρου περατϊν ςτρωμάτων, υδροφόρου 
ορίηοντα, υπογείων και επιφανειακϊν γειτνιαηόντων νερϊν) μποροφν να χωροκετοφνται, 
φςτερα από τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ που προβλζπεται ςτο ν.1650/1986, 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3010/2003 (Α 91) και το ν.4014/2011 (Α 209) κακϊσ και ςφμφωνα 
με τα ιςχφοντα για τθν περιοχι Χωροταξικά Πλαίςια.». 

7. Θ παράγραφοσ 29 τθσ ενότθτασ Σ’ «Ζργων - Χωροταξίασ – Περιβάλλοντοσ) του ΙΙ μζρουσ του 
άρκρου 186 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το ν.4014/2011 (Α 209) 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 «29. Θ ζγκριςθ και ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων (ΠΕΔΑ), ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων.» 

 
 

Άρκρο 58 
Μεταβατικζσ  διατάξεισ 

1. Θ πρϊτθ τριετισ ζκκεςθ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 
2008/98/ΕΜ και του παρόντοσ νόμου υποβάλλεται μζχρι τισ 12 Δεκεμβρίου 2014. 
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2. Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ εκπονεί μζχρι τισ 12 
Δεκεμβρίου 2013, προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

3. Ξζχρι τθν ζκδοςθ των, κατ’ εξουςιοδότθςθ του παρόντοσ νόμου, κανονιςτικϊν πράξεων,  
εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι ιδθ υφιςτάμενεσ. 

 
 

Άρκρο 59 
Καταργοφμενεσ  διατάξεισ 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται:  
1. θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 12 του ν. 1650/1986 (Α 160). 
2. θ Τ.Δ. Ε1β/221/1965 απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν κα Τγιεινισ «Περί διακζςεωσ 

λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων» και οι μεταγενζςτερεσ υγειονομικζσ διατάξεισ 
τροποποίθςισ τθσ, κακόςον αφορά τα απόβλθτα που περιλαμβάνονται ςτον Ευρωπαϊκό 
Ματάλογο Αποβλιτων (ΕΜΑ), που καταρτίςτθκε με τθν απόφαςθ 2000/532/ΕΜ (EE L 
204/37/21.7.1998), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ αποφάςεισ 2001/118/ΕΜ (EE L 
47/1/16.2.2001), 2001/119/ΕΜ (EE L47/32/16.2.2001) και 2001/573/ΕΜ (EE L 203/18/28.7.2001) 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, (Β 138). 

3. θ ΤΑ Ε1β/301/1964) περί ςυλλογισ, αποκομιδισ και διακζςεωσ απορριμμάτων, (Β 63). 
4. θ ΜΤΑ 49541/1424/1986 «τερεά Απόβλθτα ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 75/442/ΕΟΜ», (Β 

444). 
5. θ άδεια διαχείριςθσ μθ επικινδφνων αποβλιτων κατά τθν ζννοια του άρκρου 8 τθσ ΜΤΑ 

50910/2727/22.12.2003 (B 1909) κακϊσ και θ άδεια διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 7 τθσ ΜΤΑ 13588/725/28.3.2006 (B 383). 

6. θ άδεια προςωρινισ αποκικευςθσ ιατρικϊν αποβλιτων κατά τθν ζννοια του άρκρου 10 τθσ 
ΜΤΑ 37591/2031/2003 (Β 1419). 

7. κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ, θ οποία είναι αντίκετθ προσ τισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ. 

 

 
Άρκρο 60 

Ραραρτήματα 

1. Προςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ νόμου τα παραρτιματα A και B που 
αντιςτοιχοφν ςτθν Ενότθτα Αϋ και τα παραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αντιςτοιχοφν ςτθν Ενότθτα Β του 
νόμου.  

2. Tα ανωτζρω παραρτιματα τροποποιοφνται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου Τπουργοφ ςφμφωνα με τα 
εκάςτοτε ιςχφοντα ςτο κοινοτικό δίκαιο. 

3. Προςαρτάται, επίςθσ, ςτο παρόν το παράρτθμα 1 και το παράρτθμα 2 που αναφζρονται, αντιςτοίχωσ, 
ςτθν παράγραφο 6 α) του άρκρου 51 και ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 53 τθσ Ενότθτασ Γϋ του 
παρόντοσ. 

 
 

 
Άρκρο 61 

Ζναρξη ιςχφοσ 
Θ ιςχφσ του νόμου αυτοφ, υπό τθν επιφφλαξθ των άρκρων 49 παράγραφοσ 3 και 52 παράγραφοσ 6, 
αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ. 
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 ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αϋ 
ΡΑΑΤΗΜΑ Α 

 
Κατάλογοσ τησ εθνικήσ νομοθεςίασ, που εκδόθηκε ςε ςυμμόρφωςη με κοινοτικζσ οδηγίεσ, και 
των Κανονιςμϊν (ΕΚ), που εκδόθηκαν δυνάμει τησ Συνθήκησ ΕΚ,  η παράβαςη των οποίων –όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφουν– ςυνιςτά παράνομη ςυμπεριφορά ςφμφωνα με την περίπτωςη (αα)  τησ 
παραγράφου α του άρθρου 2.  
 
Ο κατάλογοσ των παρακάτω εκνικϊν νομοκετθμάτων, που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με 
αντίςτοιχεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ και των Μανονιςμϊν (ΕΜ), που εκδόκθκαν δυνάμει τθσ υνκικθσ ΕΜ, 
ακολουκεί τθ ςειρά του καταλόγου των αντίςτοιχων κοινοτικϊν νομοκετθμάτων (οδθγιϊν και 
Μανονιςμϊν) που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Α τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΜ.  

Περιεχόμενο καταλόγου:  

 
-  Θ  12651/1984 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «υμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
70/220/ΕΟΜ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων….«για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν κατά τθσ ρφπανςθσ του αζρα από 
τισ εκπομπζσ των οχθμάτων με κινθτιρα», όπωσ τροποποιικθκε από τισ οδθγίεσ 74/290/ΕΟΜ, 
77/102/ΕΟΜ, 78/655/ΕΟΜ και 83/35/ΕΟΜ»  (Βϋ679) 
 
- Θ  13736/1985 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ  
72/306/ΕΟΜ οδθγίασ του υμβουλίου, τθσ 2ασ Αυγοφςτου 1972, για τθν προςζγγιςθ των 
νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν που αφοροφν τα μζτρα κατά των εκπομπϊν μολυνόντων αερίων 
που  προκαλοφνται από τισ εκπομπζσ των πετρελαιοκινθτιρων που προορίηονται για τθν προϊκθςθ 
οχθμάτων» (Βϋ304) 
 
-  To π.δ.  82/2004 «Αντικατάςταςθ τθσ υπ. αρικμ. 98012/2001/1996 ΜΤΑ «Μακοριςμόσ μζτρων  και 
όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» (Β’40).” Ξζτρα, όροι και πρόγραμμα 
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Aποβλιτων Νιπαντικϊν Ελαίων.» (Αϋ64) που εκδόκθκε ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 75/439/ΕΟΜ και 87/101/ΕΟΜ «περί διακζςεωσ των χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων» 
 
 
- Σο π.δ.  445/1983  «Περιοριςμοί κζςθσ ςε κυκλοφορία και χριςθσ μερικϊν επικίνδυνων ουςιϊν 
και παραςκευαςμάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 76/769/ΕΟΜ  και 79/663/ΕΟΜ» (Αϋ166). 
 
- Θ  259987/1984 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προχποκζςεισ ζγκριςθσ τφπου και κυκλοφορίασ 
διαξονικϊν γεωργικϊν ι δαςικϊν ελκυςτιρων κατά ΕΟΜ» (Βϋ377) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ 
προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 77/537/ΕΟΜ του υμβουλίου, τθσ 28θσ Ιουνίου 1977.  
 
- Θ  92477/1987 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Απαγόρευςθ τθσ κζςθσ ςε κυκλοφορία και τθσ 
χρθςιμοποιιςεωσ των φυτοφαρμακευτικϊν προϊόντων που περιζχουν οριςμζνεσ δραςτικζσ 
ουςίεσ» (Βϋ436), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικ. 60902/1988 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ 
8) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 87/181/ΕΟΜ. 
 
- Θ  37338/1807/2010 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ 
διατιρθςθ τθσ  άγριασ ορνικοπανίδασ και των οικοτόπων/ενδιαιτθμάτων τθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΜ, «Περί διατθριςεωσ των άγριων πτθνϊν», του Ευρωπαϊκοφ 
υμβουλίου τθσ 2ασ Απριλίου 1979, όπωσ κωδικοποιικθκε με τθν οδθγία 2009/147/ΕΜ» (Βϋ1495).  
 



 47 

- Οι ακόλουκεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ: 
α) Θ 144/1987 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου «Προςταςία υδάτινου περιβάλλοντοσ από τθ 
ρφπανςθ που προκαλείται από επικίνδυνεσ ουςίεσ που εκχζονται ςτο υδάτινο περιβάλλον» (Αϋ197) 
και  
β) θ 18186/271/1988 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και περιοριςμοί για τθν προςταςία του 
υδάτινου περιβάλλοντοσ από απορρίψεισ  υδραργφρου από τον βιομθχανικό τομζα τθσ 
θλεκτρολφςεωσ των χλωριοφχων αλάτων αλκαλίων,  καδμίου , υδραργφρου ςε τομείσ άλλουσ εκτόσ 
του τομζα τθσ θλεκτρολφςεωσ των χλωριοφχων αλάτων των αλκαλίων και  εξαχλωροκυκλοεξανίου» 
(Βϋ126), 
που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ  82/176/ΕΟΜ «περί των οριακϊν τιμϊν και των 
ποιοτικϊν ςτόχων για τισ απορρίψεισ υδραργφρου από τον βιομθχανικό τομζα τθσ θλεκτρολφςεωσ 
των χλωριοφχων αλάτων αλκαλίων», 83/513/ΕΟΜ « για τισ οριακζσ τιμζσ και τουσ ποιοτικοφσ 
ςτόχουσ για τισ απορρίψεισ καδμίου»,  84/156/ΕΟΜ «για τισ οριακζσ τιμζσ και τουσ ποιοτικοφσ 
ςτόχουσ όςον αφορά τισ απορρίψεισ υδραργφρου ςε τομείσ άλλουσ εκτόσ του τομζα τθσ 
θλεκτρολφςεωσ των χλωριοφχων αλάτων των αλκαλίων» και  84/491/ΕΟΜ «ςχετικά με τισ οριακζσ 
τιμζσ και τουσ ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τισ απορρίψεισ εξαχλωροκυκλοεξανίου» 
 
- Θ  80568/4225/1991 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζκοδοι, όροι και περιοριςμοί για τθ 
χρθςιμοποίθςθ ςτθ γεωργία τθσ ιλφοσ από επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων» (Βϋ641) που εκδόκθκε 
ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 86/278/ΕΟΜ «ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
ιδίωσ του εδάφουσ κατά τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ γεωργία» 
 
- Θ 73/1990 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου  «Μακοριςμόσ των οριακϊν και κατευκυντιριων τιμϊν 
ποιότθτασ των νερϊν από απορρίψεισ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν» (Αϋ90) και τθν  
55648/2210/1991 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και περιοριςμοί για τθν προςταςία του 
υδάτινου περιβάλλοντοσ και ειδικότερα κακοριςμόσ οριακϊν τιμϊν οριςμζνων  επικίνδυνων 
ουςιϊν ςτα υγρά απόβλθτα» (Βϋ323) που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 86/280/ΕΟΜ 
«ςχετικά με τισ οριακζσ τιμζσ και τουσ ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τισ απορρίψεισ οριςμζνων 
επικινδφνων ουςιϊν που υπάγονται ςτον κατάλογο Ι του παραρτιματοσ τθσ οδθγίασ 76/464/ΕΟΜ» 
 
- Θ 2/2001 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου  «Μακοριςμόσ των οριακϊν και κατευκυντιριων τιμϊν 
ποιότθτασ των νερϊν από απορρίψεισ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν που υπάγονται ςτο 
κατάλογο ΙΙ τθσ οδθγίασ 76/464/ΕΟΜ» (Αϋ15) και τθν  4859/726/2001 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
«Ξζτρα και περιοριςμοί για τθν προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ και ειδικότερα 
κακοριςμόσ οριακϊν τιμϊν οριςμζνων  επικίνδυνων ουςιϊν που υπάγονται ςτο κατάλογο ΙΙ τθσ 
οδθγίασ 76/464/ΕΟΜ» (Βϋ253), που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 76/464/ΕΟΜ, όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν υπ. αρικ. 50388/2704/2003 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ1866).  
 
- Θ  8243/1113/1991 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και μεκόδων για τθν 
πρόλθψθ και μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από εκπομπζσ αμιάντου» (Βϋ138) που 
εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 87/217/ΕΟΜ «ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθ μείωςθ τθσ 
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τον αμίαντο» 
 
- Θ 11642/1943/2002  Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν 
περιοριςμζνθ χριςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων μικροοργανιςμϊν (ΓΣΞ)» (Βϋ831) που εκδόκθκε ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/219/ΕΟΜ « για τθν περιοριςμζνθ χριςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων 
μικροοργανιςμϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 98/81/ΕΜ 
 
- Θ  5673/400/1997  Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία αςτικϊν 
λυμάτων» που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία  91/271/ΕΟΜ «για τθν επεξεργαςία των 
αςτικϊν λυμάτων» 
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- Σο  π.δ.  115/1997 «Ζγκριςθ, διάκεςθ ςτθν αγορά και ζλεγχοσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 91/414/ΕΟΜ «ςχετικά με τθ διάκεςθ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων» (Αϋ104).  

 
- Θ 16190/1335/1997 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τθν προςταςία των νερϊν 
από τθ νιτρορφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ» (Βϋ 519), κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικμ. 
19652/1906/1999 Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ «Προςδιοριςμόσ των νερϊν που υφίςτανται 
νιτρορφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ-Ματάλογοσ ευπρόςβλθτων ηωνϊν ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 1 και 2 αντίςτοιχα του άρκρου 4 τθσ 16190/1335/1997 Μοινισ Τπουργικισ 
Απόφαςθσ» (Βϋ1575), όπωσ ιςχφει, που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
91/676/ΕΟΜ «για τθν προςταςία των υδάτων από τθ νιτρορρφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ»  
 
- Θ  13588/2006 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ « Ξζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΜ «για τα 
επικίνδυνα απόβλθτα» του υμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάςταςθ τθσ  
19396/1546/1997 ΜΤΑ «Ξζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων» (Βϋ604)» 
(Βϋ383)  
 
- Θ 33318/3028/1998 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθ 
διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ» 
(Β’ 1289), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 14849/853 /08 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 645), οι οποίεσ 
εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/43/ΕΟΜ «για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων 
κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ» 
 
- Θ  4841/7/1997 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν 
Οδθγία 94/25/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 16θσ Ιουνίου 1994, για 
τθν προςζγγιςθ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων οι οποίεσ αφοροφν τα 
ςκάφθ αναψυχισ» (Βϋ111) όπωσ τροποποιικθκε με τθν  4113.183/2004 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
(Βϋ1613) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2003/44/ΕΜ  
 
- Ο Ο. 2939/2001 «υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων- Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ179) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
οδθγία  94/62/ΕΜ «για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ» και τροποποιικθκε με 
το Ο. 3854/2010 (Αϋ94). 
 
- Θ  10245/713/1997 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τον ζλεγχο των εκπομπϊν 
οργανικϊν ουςιϊν (VOC) που προζρχονται από αποκικευςθ βενηίνθσ και τθ διάκεςι τθσ από τισ 
τερματικζσ εγκαταςτάςεισ ςτουσ ςτακμοφσ διανομισ καυςίμων» (Βϋ311), που εκδόκθκε ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 94/63/ΕΜ « για τον ζλεγχο των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ουςιϊν 
(VOC) που προζρχονται από τθν αποκικευςθ βενηίνθσ και τθ διάκεςι τθσ από τισ τερματικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςτουσ ςτακμοφσ διανομισ καυςίμων» 
 
- Θ  Φ.4.2/73358/5309/2002 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ Φ 
4.2/18960/1446/2001 Μοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τθν εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 
2000/62/ΕΜ» (Β’ 240), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 96/49/ΕΜ «ςχετικά με τισ 
ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων» 
 
- Θ 7589/731/2000 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» (Βϋ 514), που εκδόκθκε ςε 
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ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 96/59/ΕΜ «για τθ διάκεςθ των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» 
 

- Θ 3277/209/2000 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ γενικϊν αρχϊν και αρμόδιων 
υπθρεςιϊν για τθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ» (Β’180), 
που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία  96/62/ΕΜ «για τθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ 
ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ» 

 
- Θ  12044/613/2007 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν 
αντιμετϊπιςθ κινδφνων από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε εγκαταςτάςεισ ι μονάδεσ, λόγω τθσ 
φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/105/ΕΜ « για 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 96/82/ΕΜ του υμβουλίου για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων μεγάλων 
ατυχθμάτων ςχετιηομζνων με επικίνδυνεσ ουςίεσ» του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάςταςθ τθσ  5697/590/2000 ΜΤΑ ( Βϋ405)»(Βϋ 376) 
που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 96/82/ΕΜ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν οδθγία 
2003/105/ΕΜ «για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων μεγάλων ατυχθμάτων ςχετιηόμενων με 
επικίνδυνεσ ουςίεσ» 
 
- Θ  Δ13ε/9321/1998 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα κατά τθσ εκπομπισ αερίων και 
ςωματιδιακϊν ρφπων προερχόμενων από κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ που τοποκετοφνται ςε μθ 
οδικά κινθτά μθχανιματα» (Βϋ1218), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
97/68/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 1997.  
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 338/97 του υμβουλίου, τθσ 9θσ Δεκεμβρίου 1996, για τθν προςταςία 
των ειδϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ με τον ζλεγχο του εμπορίου τουσ· 
 

- Σο π.δ.  205/2001 «Ζγκριςθ, διάκεςθ ςτθν αγορά και ζλεγχοσ βιοκτόνων προϊόντων, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 98/8/ΕΜ «για τθ διάκεςθ βιοκτόνων ςτθν αγορά (Αϋ160). 

 
- Θ  291/2003/2004 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ προσ τθν 
Οδθγία 98/70/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Οκτωβρίου 1998 
όςον αφορά τθν ποιότθτα των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ» (Βϋ332), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει 
 
- Θ  Τ2/2600/2001 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» 
(Βϋ892) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 98/83/ΕΜ «ςχετικά με τθν ποιότθτα του 
νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» 
 
- Θ  11641/1942/2002 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ « Ξζτρα και όροι για τον περιοριςμό των 
εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (ΠΟΕ) που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε 
οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ» (Βϋ832) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
οδθγία 1999/13/ΕΜ « για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που 
οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και εγκαταςτάςεισ» 
 
- Θ 34/2002 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου  «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ 
ατμόςφαιρασ ςε διοξείδιο του κείου, διοξείδιο του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων 
και μολφβδου» (Αϋ125), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/30/ΕΜ «ςχετικά με τισ 
οριακζσ τιμζσ διοξειδίου του κείου, διοξειδίου του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων 
και μολφβδου, ςτον αζρα του περιβάλλοντοσ» 
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- Θ 29407/3508/2002 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των 
αποβλιτων» (Βϋ 1572), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/31/ΕΜ «περί 
υγειονομικισ ταφισ των αποβλιτων» 
 
 
- Θ  340/2001 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 
1999/32/ΕΜ του υμβουλίου, τθσ 26θσ Απριλίου 1999, ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ 
οριςμζνων υγρϊν καυςίμων ςε κείο και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 93/12/ΕΟΜ» (Βϋ222). 
 
- Σο π.δ. 116/2004 «Ξζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο 
τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των 
απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2000/53/ΕΜ «για τα οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ» του υμβουλίου τθσ 18θσ 
επτεμβρίου 2000.» (Αϋ81)  
 
- Ο Ο. 3199/2003 «Προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2000/60/ΕΜ 
του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000»’ (Α’ 280) και το Π.Δ. 
υπ. αρικ. 51/2007 «Μακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία και 
διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΜ για τθ κζςπιςθ 
πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων» (Αϋ54). 
 
- Θ  9238/332/2004 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ 
ατμόςφαιρασ ςε βενηόλιο και μονοξείδιο του άνκρακα» (Βϋ405) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία   2000/69/ΕΜ «για οριακζσ τιμζσ βενηολίου και μονοξειδίου του άνκρακα ςτον αζρα του 
περιβάλλοντοσ» 
 
- Θ  22912/1117/2005 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ και τον 
περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ  από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων» (Βϋ759) που 
εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία  2000/76/ΕΜ «για τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων» 
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 29θσ 
Ιουνίου 2000, για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ  
 
- Θ  38639/2017/2005 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ ςκόπιμθ 
ελευκζρωςθ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν ςτο περιβάλλον ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2001/18 «για τθ ςκόπιμθ ελευκζρωςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων 
οργανιςμϊν ςτο περιβάλλον και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 90/220/ΕΟΜ» του υμβουλίου τθσ 12θσ 
Ξαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων» (Βϋ1334). 

          -  Θ 29457/1511/2005 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ μζτρων και όρων για τον περιοριςμό 
των εκπομπϊν ςτθν ατμόςφαιρα οριςμζνων ρφπων που προζρχονται από μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ 
καφςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2001/80/ΕΜ  «για τον περιοριςμό των 
εκπομπϊν ςτθν ατμόςφαιρα οριςμζνων ρφπων από μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ», του υμβουλίου τθσ 
23θσ Οκτωβρίου 2001» (Bϋ992). 

 
- Θ 38638/2016/2005 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Oριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ για τισ 
ςυγκεντρϊςεισ όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
2002/3/ΕΜ «ςχετικά με το όηον ςτον ατμοςφαιρικό αζρα» του υμβουλίου τθσ 12θσ Φεβρουαρίου 
2002 των Ευρωπαίκϊν  Μοινοτιτων.» (Bϋ 1334) 
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- Σο π.δ.  117/2004 «Ξζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2002/95 
"ςχετικά με τον περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε είδθ θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ" και 2002/96 "ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ" του υμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003» (Αϋ82), όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 15/2006 
(Αϋ12) . 

- Θ  22306/1075/2007 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ τιμϊν-ςτόχων και ορίων εκτίμθςθσ 
των ςυγκεντρϊςεων του αρςενικοφ, του καδμίου, του υδραργφρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/107/ΕΜ «ςχετικά με το αρςενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικζλιο 
και τουσ πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα» του 
υμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκϊν  Μοινοτιτων» (Βϋ920).  

 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 648/2004 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 31θσ 
Ξαρτίου 2004, ςχετικά με τα απορρυπαντικά · 
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 850/2004 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 29θσ 
Απριλίου 2004, για τουσ ζμμονουσ οργανικοφσ ρφπουσ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 
79/117/ΕΟΜ· 
 
- Θ  37353/2375/2007 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2005/553/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 28θσ 
επτεμβρίου 2005 "περί προςεγγίςεωσ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζτρα 
που πρζπει να λθφκοφν κατά των εκπομπϊν αερίων και ςωματιδιακϊν ρφπων από τουσ κινθτιρεσ 
ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ που χρθςιμοποιοφνται ςε οχιματα, κακϊσ και κατά των εκπομπϊν αερίων 
ρφπων από κινθτιρεσ επιβαλλόμενθσ ανάφλεξθσ που τροφοδοτοφνται με φυςικό αζριο ι υγραζριο 
και χρθςιμοποιοφνται ςε οχιματα", κακϊσ και των Οδθγιϊν 2005/78/ΕΜ τθσ Επιτροπισ τθσ 14θσ 
Οοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI τθσ Οδθγίασ 2005/55/ΕΜ και 
2006/51/ΕΜ τθσ 6θσ Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 2005/55/ΕΜ και το 
παράρτθμα IV τθσ Οδθγίασ 2005/78/ΕΜ» (Βϋ543). 
 
- Θ  8600/416/2009 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ « Ποιότθτα και μζτρα διαχείριςθσ των υδάτων 
κολφμβθςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2006/7/ΕΜ « ςχετικά με τθν διαχείριςθ 
τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 76/160/ΕΟΜ», (Βϋ356)  
 
 
- Θ 50910/2727/2003 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα και Όροι για τθ Διαχείριςθ τερεϊν 
Αποβλιτων. Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ» (Βϋ1909), που εκδόκθκε ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 75/442/ΕΟΜ, όπωσ ιςχφει με τθν κωδικοποιθμζνθ ζκδοςι τθσ, τθν 
οδθγία 2006/12/ΕΜ «περί των ςτερεϊν αποβλιτων» 
 
- Θ  39624/2209/2009 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ 
των αποβλιτων τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
2006/21/ΕΜ τθσ 15θσ Ξαρτίου 2006 «ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ εξορυκτικισ 
βιομθχανίασ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2004/35/ΕΜ» (Βϋ2076).  
 
- Θ  41535/2678/2006 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/40/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ 
Ξαΐου 2006, για τισ εκπομπζσ των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και για 
τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 70/156/ΕΟΜ» (Βϋ724). 
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- Θ  41624/2057/2010 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ξζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των αποβλιτων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ 
των  οδθγιϊν, 2006/66/ΕΜ «ςχετικά με τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα 
απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν και με τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 91/157/ΕΟΜ» 
και 2008/103/ΕΜ «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2006/66/ΕΜ ςχετικά με τισ θλεκτρικζσ ςτιλεσ 
και τουσ ςυςςωρευτζσ και τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, όςο αφορά τθν 
τοποκζτθςθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν ςτθν αγορά», του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου 
και του υμβουλίου» (Βϋ1625). 
 
- Θ  39626/2208/2009 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Kακοριςμόσ μζτρων για τθν προςταςία των 
υπόγειων νερϊν από τθν ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 2006/118/ΕΜ «ςχετικά με τθν προςταςία των υπόγειων υδάτων από τθν ρφπανςθ και τθν 
υποβάκμιςθ» (Βϋ2075).  
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 842/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ 
Ξαΐου 2006, για οριςμζνα φκοριοφχα αζρια κερμοκθπίου  
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 14θσ 
Ιουνίου 2006, για τισ μεταφορζσ αποβλιτων  
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 715/2007 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 20ισ 
Ιουνίου 2007, που αφορά τθν ζγκριςθ τφπου μθχανοκινιτων οχθμάτων όςον αφορά εκπομπζσ από 
ελαφρά επιβατθγά και εμπορικά οχιματα (ευρϊ 5 και ευρϊ 6) και ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε 
πλθροφορίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων · 
 
- Ο Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 1418/2007 τθσ Επιτροπισ, τθσ 29θσ Οοεμβρίου 2007, ςχετικά με τθν 
εξαγωγι για αξιοποίθςθ οριςμζνων αποβλιτων που περιζχονται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ ι ΙΙΙΑ του 
κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου προσ 
οριςμζνεσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δεν εφαρμόηεται θ απόφαςθ του ΟΟΑ για τον ζλεγχο των 
διαςυνοριακϊν διακινιςεων αποβλιτων  
 
 -Οι ακόλουκεσ Μοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ: 
α) Θ 15393/2332/2002 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ματάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και 
δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρ. 3 του Ο.1650/86, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 
άρ. 1 του Ο. 3010/2002 ...» (Βϋ 1022). 
 
β) Θ 11014/703/104/2003 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία Προκαταρκτικισ 
Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (Π.Π.Ε.Α.) και Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων 
(Ε.Π.Ο.) ςφμφωνα με το άρ. 4 του Ο. 1650/1986, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρ. 2 του Ο. 
3010/2002 ...» (Βϋ 332), 
 
γ) Θ 37111/2021/2003 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μακοριςμόσ τρόπου ενθμζρωςθσ και 
ςυμμετοχισ του κοινοφ κατά τθν διαδικαςία ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων των ζργων και 
δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 5 του Ο.1650/86, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 
τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 3 του Ο. 3010/2002» (Βϋ 1391), 
 
που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 96/61/ΕΟΜ και 85/337/ΕΟΜ, όπωσ κωδικοποιικθκαν 
με τθν οδθγία  2008/1/ΕΜ « ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ» 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β 

Κατάλογοσ τησ εθνικήσ νομοθεςίασ, που εκδόθηκε ςε ςυμμόρφωςη με κοινοτικζσ οδηγίεσ, οι 
οποίεσ εκδόθηκαν  δυνάμει τησ ςυνθήκησ Ευρατόμ,  η παράβαςη τησ οποίασ –όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει– ςυνιςτά παράνομη ςυμπεριφορά ςφμφωνα με την περίπτωςη (αβ)  τησ παραγράφου α 
του άρθρου 2.  
 
Ο κατάλογοσ των παρακάτω εκνικϊν νομοκετθμάτων που εκδόκθκαν ςε ςυμμόρφωςθ με 
αντίςτοιχεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ, ακολουκεί τθ ςειρά του καταλόγου των αντίςτοιχων κοινοτικϊν 
οδθγιϊν που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Β τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΜ.  
   

Περιεχόμενο καταλόγου: 

 

- Θ  1014(ΦΟΡ) 94/2001 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ Μανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ» 
(Βϋ216), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 96/29/Ευρατόμ του υμβουλίου, τθσ 
13θσ Ξαΐου 1996, για τον κακοριςμό των βαςικϊν κανόνων αςφάλειασ για τθν προςταςία τθσ 
υγείασ των εργαηομζνων και του πλθκυςμοφ από τουσ κινδφνουσ που προκφπτουν από 
ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ (ΕΕ L 159/1996) 

 

- Θ  10828/ΕΦΑ(1897)/2006 Μοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ζλεγχοσ των κλειςτϊν πθγϊν υψθλισ 
ραδιενζργειασ και των ζκκετων πθγϊν» (Βϋ859), που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία  
2003/122/Ευρατόμ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2003(ΕΕ L 346/2003) 

 

- Σο π.δ. 83/2010 « Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν  Οδθγία 
2006/117/Ευρατόμ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Οοεμβρίου 2006, ςχετικά με τθν επιτιρθςθ και 
τον ζλεγχο των αποςτολϊν ραδιενεργϊν αποβλιτων και αναλωμζνου πυρθνικοφ καυςίμου» 
(Αϋ147) 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Βϋ 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

D1 Εναπόκεςθ εντόσ ι επί του εδάφουσ (π.χ. χϊροσ υγειονομικισ ταφισ, κλπ.) 
D2 Επεξεργαςία ςε χερςαίο χϊρο (π.χ. βιοαποδόμθςθ υγρϊν αποβλιτων ι απόρριψθ ιλφοσ 

ςτο ζδαφοσ κλπ.) 
D3  Ζγχυςθ ςε βάκοσ (π.χ. ζγχυςθ αντλιςιμων αποβλιτων ςε φρζατα, ςε κόλουσ άλατοσ, ι ςε 

φυςικά γεωλογικά ριγματα κλπ.) 
D4 Σελμάτωςθ (π.χ. ζκχυςθ υγρϊν αποβλιτων ι ιλφων ςε φρζατα, μικρζσ λίμνεσ ι λεκάνεσ 

κλπ.) 
D5 Ειδικά διευκετθμζνοι χϊροι υγειονομικισ ταφισ (π.χ. τοποκζτθςθ ςε χωριςτζσ ςτεγανζσ 

κυψελοειδείσ καταςκευζσ, επικαλυμμζνεσ και ςτεγανοποιθμζνεσ τόςο μεταξφ τουσ όςο και 
ςε ςχζςθ με το περιβάλλον κλπ.) 

D6 Απόρριψθ ςε υδάτινο ςϊμα εκτόσ από κάλαςςα/ωκεανό 
D7 Απόρριψθ ςε κάλαςςα/ωκεανό ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ταφισ ςτο καλάςςιο βυκό 
D8 Βιολογικι επεξεργαςία που δεν προςδιορίηεται ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ 

Παραρτιματοσ, από τθν οποία προκφπτουν τελικζσ ενϊςεισ ι μίγματα που διατίκενται με 
κάποια από τισ εργαςίεσ D 1 ωσ D 12 

D9 Φυςικοχθμικι επεξεργαςία που δεν προςδιορίηεται ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ 
Παραρτιματοσ, από τθν οποία προκφπτουν ενϊςεισ ι μίγματα που διατίκενται με κάποια 
από τισ εργαςίεσ D 1 ωσ D 12 (π.χ. εξάτμιςθ, ξιρανςθ, αποτζφρωςθ κλπ.) 

D10 Αποτζφρωςθ ςτθν ξθρά 
D11 Αποτζφρωςθ ςτθ κάλαςςα (*) 
D12 Ξόνιμθ αποκικευςθ (π.χ. τοποκζτθςθ κιβωτίων ςε ορυχείο κλπ.) 
D13 Ανάδευςθ ι ανάμιξθ πριν από τθν υποβολι ςε κάποια από τισ εργαςίεσ D 1 ωσ D 12  (**) 
D14 Αναςυςκευαςία πριν από τθν υποβολι ςε κάποια από τισ εργαςίεσ D 1 ωσ D 13 
D15 Αποκικευςθ εν αναμονι υποβολισ ςε μια από τισ εργαςίεσ D 1 ωσ D 14 (εκτόσ από 

προςωρινι αποκικευςθ, εν αναμονι ςυλλογισ, ςτον τόπο παραγωγισ των αποβλιτων) (***) 

                                                 
(*)

 Η δξαζηεξηόηεηα απηή απαγνξεύεηαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. 
(**)

 Εάλ δελ ππάξρεη άιινο θαηάιιεινο θσδηθόο D, ζην ζεκείν απηό κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη 

πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πξηλ από ηε δηάζεζε, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνεπεμεξγαζία, όπσο, 
κεηαμύ άιισλ, ε δηαινγή, ε ζύλζιηςε, ε ζπκπαγνπνίεζε, ε θνθθνπνίεζε, ε απνμήξαλζε, ην μέθηηζκα, ε 
επαλαζπζθεπαζία ή ν δηαρσξηζκόο πξηλ από ηελ ππνβνιή ζε νηαδήπνηε από ηηο εξγαζίεο D1 έσο D12. 

(***)  Ωο πξνζσξηλή απνζήθεπζε λνείηαη ε πξνθαηαξθηηθή απνζήθεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, ζεκείν 10. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

 
R1 Χριςθ κυρίωσ ωσ καφςιμο ι ωσ άλλο μζςο παραγωγισ ενζργειασ (*) 
R2 Ανάκτθςθ/αποκατάςταςθ διαλυτϊν 
R3 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ οργανικϊν ουςιϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ διαλφτεσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ και άλλων διαδικαςιϊν βιολογικοφ 
μεταςχθματιςμοφ) (**) 

R4 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ μετάλλων και μεταλλικϊν ενϊςεων 
R5 Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ άλλων ανόργανων υλικϊν (***) 
R6 Αναγζννθςθ οξζων ι βάςεων 
R7 Ανάκτθςθ προϊόντων που χρθςιμεφουν για τθ δζςμευςθ των ρφπων 
R8 Ανάκτθςθ προϊόντων από καταλφτεσ 
R9 Επαναδιφλιςθ πετρελαίου ι άλλου είδουσ επαναχρθςιμοποίθςθ 
R10 Επεξεργαςία ςε χερςαίο χϊρο από τθν οποία προκφπτει όφελοσ για τθ γεωργία ι 

οικολογικζσ βελτιϊςεισ 
R11 Χριςθ αποβλιτων που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ R1 ωσ R10 
R12 Ανταλλαγι αποβλιτων για να υποβλθκοφν ςε κάποια από τισ εργαςίεσ R1 ωσ R11 (****) 
R13 Αποκικευςθ αποβλιτων εν αναμονι υποβολισ ςε κάποια από τισ εργαςίεσ R1 ωσ R12 

(εκτόσ από προςωρινι αποκικευςθ, εν αναμονι ςυλλογισ, ςτον τόπο παραγωγισ των 
αποβλιτων) (*****) 

 

                                                 
(*) Πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ζηεξεώλ αζηηθώλ 

απνβιήησλ κόλνλ εθόζνλ ε ελεξγεηαθή ηνπο απόδνζε ηζνύηαη ή ππεξβαίλεη: 

- 0,60 για εγκαταστάσεις ποσ λειτοσργούν και επιτρέπονται σύμυωνα με την ιστύοσσα κοινοτική νομοθεσία πριν από 

την 1η Ιανοσαρίοσ 2009, 

- το 0,65 για εγκαταστάσεις ποσ επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίοσ 2008, 

θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 
 
 EfwE0,97

iEfEpE
ΑπόδνζεΕλ εξγεηαθή




 , όπνπ 

Ep είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη εηεζίσο ππό κνξθή ζεξκόηεηαο ή ειεθηξηζκνύ. Υπνινγίδεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ελέξγεηα ππό κνξθή ειεθηξηζκνύ κε 2,6 θαη ηελ ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη γηα εκπνξηθή 
ρξήζε κε 1,1 (GJ/έηνο). 
Ef είλαη ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη εηεζίσο ην ζύζηεκα από θαύζηκα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή αηκνύ (GJ/έηνο). 
Ew είλαη ε εηήζηα ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα θαηεξγαζκέλα απόβιεηα θαη ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηεο θαζαξήο 

ζεξκνγόλνπ αμίαο ησλ απνβιήησλ (GJ/έηνο). 
Ei είλαη ε εηήζηα ελέξγεηα πνπ εηζάγεηαη εθηόο από ηελ Ew θαη ηελ Ef (GJ/έηνο). 
0,97 είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο ελεξγεηαθέο απώιεηεο ιόγσ ηέθξαο ππζκέλα θαη 

αθηηλνβνιίαο. 

Ο ηύπνο απηόο εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ην έγγξαθν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζηνλ 
ηνκέα ηεο απνηέθξσζεο απνβιήησλ. 
(**) Πεξηιακβάλεη ηελ αεξηνπνίεζε θαη ηελ ππξόιπζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπζηαηηθά σο ρεκηθέο νπζίεο. 
(***)

Πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ εδάθνπο πνπ νδεγεί ζε αλάθηεζε εδάθνπο θαη ηελ αλαθύθισζε αλόξγαλσλ 

νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 
(****)

 Εάλ δελ ππάξρεη άιινο θαηάιιεινο θσδηθόο R, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πξηλ από 

ηελ αλάθηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεπεμεξγαζίαο, όπσο, κεηαμύ άιισλ, ηελ απνζπλαξκνιόγεζε, 
ηε δηαινγή, ηε ζύλζιηςε, ηε ζπκπαγνπνίεζε, ηελ θνθθνπνίεζε, ηελ απνμήξαλζε, ην μέθηηζκα, ηελ 
αλαζπζθεπαζία, ην δηαρσξηζκό, ηελ αλάδεπζε ή ηελ αλάκεημε πξηλ από ηελ πξνώζεζή ηνπο γηα νηαδήπνηε 
από ηηο εξγαζίεο R1 έσο R11. 

(*****)
 Ωο πξνζσξηλή απνζήθεπζε λνείηαη ε πξνθαηαξθηηθή απνζήθεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, ζεκείν 10). 



 57 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΡΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ 

 
H1 «Εκρθκτικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα που μποροφν να εκραγοφν όταν ζλκουν ςε 

επαφι με φλόγα ι που είναι περιςςότερο ευαίςκθτεσ ςτισ κροφςεισ και τισ τριβζσ από το 
δινιτροβενηόλιο. 

H2 «Οξειδωτικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα τα οποία, όταν ζλκουν ςε επαφι με άλλεσ 
ουςίεσ, ιδίωσ εφφλεκτεσ ουςίεσ, παρουςιάηουν ιςχυρι εξϊκερμο αντίδραςθ. 

H3-A «Πολφ εφφλεκτο»: 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε υγρι κατάςταςθ, των οποίων το ςθμείο ανάφλεξθσ 
είναι κατϊτερο των 21 °C 

- (ςυμπεριλαμβανομζνων εξαιρετικά εφφλεκτων υγρϊν), ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα που μπορεί να κερμανκοφν και τελικά να αναφλεγοφν 
ςτον αζρα ςε κανονικι 

- κερμοκραςία χωρίσ ζξωκεν παροχι ενζργειασ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε ςτερεά κατάςταςθ, που μποροφν να αναφλεγοφν 
εφκολα μετά από ςφντομθ 

- επίδραςθ πθγισ ανάφλεξθσ και που εξακολουκοφν να φλζγονται ι να καίονται μετά 
τθν απόςυρςθ τθσ πθγισ 

- ανάφλεξθσ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα ςε αζρια κατάςταςθ που αναφλζγονται ςτον αζρα υπό 
ςυνικθ πίεςθ, ι 

- ουςίεσ και παραςκευάςματα που, όταν ζλκουν ςε επαφι με το νερό ι με υγρό αζρα, 
παράγουν εξαιρετικά 

- αναφλζξιμα αζρια ςε επικίνδυνεσ ποςότθτεσ. 
 

H3-B «Εφφλεκτο»: υγρζσ ουςίεσ και παραςκευάςματα των οποίων το ςθμείο ανάφλεξθσ είναι 
τουλάχιςτον 21 °C και δεν υπερβαίνει τουσ 55 °C. 

H4 «Ερεκιςτικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα μθ διαβρωτικά που ερχόμενα ςε άμεςθ επαφι 
παρατεταμζνθ ι επαναλαμβανόμενθ με το δζρμα ι τουσ βλεννογόνουσ δφνανται να 
προκαλζςουν φλεγμονι. 

H5 «Επιβλαβζσ»: ουςίεσ και παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 
ςτο δζρμα είναι δυνατόν να ςυνεπάγεται περιοριςμζνουσ κινδφνουσ. 

H6 «Σοξικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα (περιλαμβανομζνων πολφ τοξικϊν ουςιϊν και 
παραςκευαςμάτων) των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα είναι 
δυνατόν να ςυνεπάγεται ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν υγεία, παροδικοφ ι χρόνιου 
χαρακτιρα, ι ακόμθ και το κάνατο. 

H7 «Μαρκινογόνο»: ουςίεσ ι παραςκευάςματα οι οποίεσ, με ειςπνοι, κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ 
ςτο δζρμα μποροφν να προκαλζςουν καρκίνο ι να αυξιςουν τθ ςυχνότθτά του. 

H8 H8 «Διαβρωτικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα οι οποίεσ, όταν ζλκουν ςε επαφι με 
ηωντανοφσ ιςτοφσ, μποροφν να τουσ καταςτρζψουν. 

H9 «Ξολυςματικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα που περιζχουν ανκεκτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ ι τισ τοξίνεσ τουσ, οi οποίοι είναι γνωςτό ι υπάρχουν ςοβαροί λόγοι να 
πιςτεφεται ότι προκαλοφν αςκζνειεσ ςτον άνκρωπο ι ςε άλλουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ. 

H10 «Σοξικό για τθν αναπαραγωγι»: ουςίεσ ι παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, 
κατάποςθ ι ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα, μπορεί να προκαλζςει μθ κλθρονομικζσ ςυγγενείσ 
δυςμορφίεσ ι να αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ. 

H11 «Ξεταλλαξογόνο»: ουςίεσ ι παραςκευάςματα των οποίων θ ειςπνοι, κατάποςθ ι 
ειςχϊρθςθ ςτο δζρμα, μπορεί να προκαλζςει κλθρονομικά γενετικά ελαττϊματα ι να 
αυξιςει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ. 
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H12 Απόβλθτα που εκλφουν τοξικό ι πολφ τοξικό αζριο, όταν ζλκουν ςε επαφι με το νερό, τον 
αζρα ι με ζνα οξφ. 

H13 (*)«Ευαιςκθτοποιθτικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα τα οποία διά τθσ ειςπνοισ, 
κατάποςθσ ι απορρόφθςθσ μζςω του δζρματοσ, μποροφν να προκαλζςουν αντίδραςθ του 
οργανιςμοφ (υπερευαιςκθτοποίθςθ) τζτοια ϊςτε, με περαιτζρω ζκκεςθ ςε αυτι τθν ουςία 
ι το παραςκεφαςμα, να προκαλοφνται χαρακτθριςτικζσ επιβλαβείσ αντιδράςεισ. 

H14 «Οικοτοξικό»: απόβλθτα που παρουςιάηουν ι είναι δυνατόν να παρουςιάςουν άμεςο ι 
μελλοντικό κίνδυνο για ζναν ι περιςςότερουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ. 

H15 Απόβλθτα ικανά μετά από διάκεςθ, να δθμιουργιςουν, με οποιοδιποτε μζςο, άλλθ ουςία, 
π.χ. προϊόν ζκπλυςθσ, το οποίο ζχει ζνα από τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ανωτζρω. 

 
Σημειώςεισ 

1. Οι χαρακτθριςμοί «τοξικό» (και «πολφ τοξικό»), «επιβλαβζσ», «διαβρωτικό», «ερεκιςτικό», 
«καρκινογόνο», «τοξικό για τθν αναπαραγωγι», «μεταλλαξογόνο» και «οικοτοξικό» 
αποδίδονται ςφμφωνα με τα κριτιρια που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα VΙ τθσ οδθγίασ 
67/548/ΕΟΜ του υμβουλίου, τθσ 27θσ Ιουνίου 1967, περί προςεγγίςεωσ των νομοκετικϊν, 
κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και 
επιςιμανςθ των επικίνδυνων ουςιϊν (1). 

2. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, εφαρμόηονται οι οριακζσ τιμζσ που αναφζρονται ςτα 
Παραρτιματα ΙΙ και ΙΙΙ τθσ οδθγίασ 99/45/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 31θσ Ξαΐου 1999, και διοικθτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν που 
αφοροφν τθν ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ των επικίνδυνων παραςκευαςμάτων 
(2). 

 
Μζθοδοι δοκιμών 
Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι μζκοδοι που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα V τθσ οδθγίασ 
67/548/ΕΟΜ και ςε άλλα ςυναφι ςθμειϊματα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Συποποίθςθσ (CEN) 

                                                 
(*)

 Εφόςον υπάρχουν μζκοδοι δοκιμισ. 
(1)

 ΕΕ 196 τθσ 16.8.1967, ς. 1. 
(2)

 ΕΕ L 200 τθσ 30.7.1999 ς. 1. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΩΝ ΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

Μζτρα που μπορεί να επηρεάςουν τισ προχποθζςεισ-πλαίςια ςχετικά με την παραγωγή 
αποβλήτων 

1. Χριςθ μζτρων ςχεδιαςμοφ ι άλλα οικονομικά μζςα που προάγουν τθν αποτελεςματικι 
χριςθ των πόρων. 

2. Προαγωγι τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ επίτευξθσ κακαρότερων προϊόντων 
και τεχνολογιϊν που παράγουν λιγότερα απόβλθτα κακϊσ και διανομι και χριςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ εν λόγω ζρευνασ και ανάπτυξθσ. 

3. Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν και χριςιμων δεικτϊν για τισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ που 
ςυνδζονται με τθν παραγωγι αποβλιτων με ςτόχο τθ ςυμβολι ςτθν πρόλθψθ παραγωγισ 
αποβλιτων ςε όλα τα επίπεδα, από τισ ςυγκρίςεισ προϊόντων ςε κοινοτικό επίπεδο μζχρι 
δράςεισ που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίεσ των τοπικϊν αρχϊν και μζτρα ςε εκνικό 
επίπεδο. 

Μζτρα που μπορεί να επηρεάςουν τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, παραγωγήσ και διανομήσ 

4. Προαγωγι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ (ςυςτθματικι ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν 
μελθμάτων ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων με ςτόχο τθ βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιδόςεων του προϊόντοσ κακ’ όλο τον κφκλο τθσ ηωισ του). 

5. Παροχι πλθροφοριϊν για τεχνικζσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων προκειμζνου να 
διευκολυνκεί θ εφαρμογι των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν από τθ βιομθχανία. 

6. Οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των αρμόδιων αρχϊν όςον αφορά τθν ειςαγωγι των 
απαιτιςεων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτισ άδειεσ που εκδίδονται δυνάμει τθσ 
παροφςασ οδθγίασ και τθσ οδθγίασ 96/61/ΕΜ. 

7. Ζνταξθ μζτρων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςε εγκαταςτάςεισ που δεν υπάγονται 
ςτθν οδθγία 96/61/ΕΜ. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςτα μζτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται και αξιολογιςεισ ι ςχζδια πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

8. Προςφυγι ςε εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ι παροχι ςτιριξθσ ςτισ επιχειριςεισ με 
οικονομικά, ςυμβουλευτικά ι άλλα μζςα. Σα μζτρα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεςματικά ςτισ περιπτϊςεισ που αφοροφν μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και λειτουργοφν 
μζςω κακιερωμζνων δικτφων επιχειριςεων. 

9. Προςφυγι ςε εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ, επιτροπζσ καταναλωτϊν/παραγωγϊν, ι τομεακζσ 
διαπραγματεφςεισ ζτςι ϊςτε οι ςχετικζσ επιχειριςεισ ι βιομθχανικοί κλάδοι να καταρτίςουν 
τα δικά τουσ ςχζδια ι ςτόχουσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ι να διορκϊςουν τα 
προϊόντα ι τισ ςυςκευαςίεσ που παράγουν απόβλθτα. 

10. Προαγωγι αξιόπιςτων ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του EMAS και του ISO 14001. 

Μζτρα που μπορεί να επηρεάςουν τισ φάςεισ κατανάλωςησ και χρήςησ 

11. Οικονομικά μζςα, όπωσ κίνθτρα για κακαρζσ προμικειεσ ι κακιζρωςθ υποχρεωτικισ 
πλθρωμισ από τουσ καταναλωτζσ για ςυγκεκριμζνα αντικείμενα ι ςτοιχεία ςυςκευαςίασ 
που κα μποροφςαν αλλιϊσ να διατίκενται δωρεάν. 

12. Προςφυγι ςε εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και παροχισ πλθροφοριϊν που απευκφνονται 
ςτο ευρφ κοινό ι ςε ειδικζσ ομάδεσ καταναλωτϊν. 

13. Προαγωγι αξιόπιςτων οικολογικϊν ςθμάτων. 
14. υμφωνίεσ με τθ βιομθχανία, όπωσ θ χριςθ επιτροπϊν προϊόντων όπωσ εκείνεσ που 

ςυγκροτοφνται ςτο πλαίςιο των Ολοκλθρωμζνων Πολιτικϊν Προϊόντων ι με λιανοπωλθτζσ, 
για τθ διάκεςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και με 
προϊόντα που ζχουν λιγότερεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

15. το πλαίςιο δθμόςιων και εταιρικϊν προμθκειϊν, ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν 
κριτθρίων και των κριτθρίων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε δθμοπραςίεσ και 
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ςυμβάςεισ, ςφμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικζσ Δθμόςιεσ Προμικειεσ που 
δθμοςίευςε θ Επιτροπι ςτισ 29 Οκτωβρίου 2004. 

16. Προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ ι/και επιδιόρκωςθσ κατάλλθλων απορριφκζντων 
προϊόντων ι των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τουσ, ιδίωσ μζςω τθσ χριςθσ εκπαιδευτικϊν ι 
οικονομικϊν μζτρων, μζτρων εφοδιαςτικισ ι άλλων μζτρων, όπωσ θ παροχι ςτιριξθσ ςε 
διαπιςτευμζνα δίκτυα επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ ι ςτθ ςφςταςι τουσ, ιδίωσ ςε 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γϋ 
ΡΑΑΤΗΜΑ 1 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γϋ 
ΡΑΑΤΗΜΑ 2 
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ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 
 
 
 

ΔΘΞΘΣΡΘ ΡΕΠΠΑ                                                
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΕΤΑΓΓΕΝΟ ΒΕΟΙΗΕΝΟ 
 
 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΜΩΟΣΑΟΣΙΟΟΤ 
 
 

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ                    
 
 
 
 

ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΟ ΜΑΟΔΑΝΙΔΘ 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΞΙΝΣΙΑΔΘ ΠΑΠΑΛΩΑΟΟΟΤ 

       
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

 
       
 
 

ΑΟΑΣΑΙΟ ΓΙΑΟΟΙΣΘ  
 
 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
 
 

ΞΙΧΑΝΘ ΧΡΤΟΧΟΙΔΘ 
 
 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
 
 
 

ΞΑΤΡΟΤΔΘ Χ. ΒΟΡΙΔΘ 
 
 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
 
 
 

ΑΟΔΡΕΑ ΝΟΒΕΡΔΟ 
 
 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 

ΠΑΤΝΟ ΓΕΡΟΤΝΑΟΟ 
           

 
 

 

 


