
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής  
Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ)
2018/851
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ

30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗ-
ΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής 
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 3 Ορισµοί 
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων 
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 5 Υποπροϊόντα 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισµός αποβλήτων 

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων 
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
Διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού - Συστήµατα Ε-

ναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα

Προγράµµατα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
(ΠΔΕΠ) 

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-
στεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 10 Προγράµµατα Διευρυµένης Ευθύνης Παρα-

γωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της
παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΗ΄,  20 Ιουλίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ολοκληρωµένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωµάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριµµάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης

του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδοµικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθµίσεις



Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έ-
χει προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851
Άρθρο 12 Ρυθµίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ 
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ 
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 14 Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην

αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εµπί-
πτουν σε ΠΔΕΠ 

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-
στεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 15 ΕΜΠΑ - Διασύνδεση µε το ΓΕΜΗ και άλλα

µητρώα 
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί µε την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 
Πρόληψη - Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και

ανακύκλωση - Ανάκτηση - Διάθεση
Άρθρο 16 Προώθηση βιώσιµης παραγωγής και κατανά-

λωσης 
(Περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδη-

γίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.
10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 17 Υποχρέωση ενηµέρωσης περί επισκευάσι-

µων και αναβαθµίσιµων προϊόντων 
(Περ. β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδη-

γίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.
10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 18 Δηµιουργία Κέντρων Δηµιουργικής Επανα-

χρησιµοποίησης Υλικών 
(Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 19 Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων 
(Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 20 Απόβλητα τροφίµων 
(Περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του
άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 1 της Ο-
δηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρε-

ές µε σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - επαναχρη-
σιµοποίησης 

(Περ. δ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 22 Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών

στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων 
(Περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 23 Ανάκτηση αποβλήτων 
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-

τασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 24 Ανάκτηση – Απόβλητα µονάδων εντατικής ε-

κτροφής πουλερικών ή χοίρων 
(Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Ο-
δηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 25 Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και

ανακύκλωση 
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 26 Χωριστή συλλογή – Κατηγοριοποίηση µέσων

συλλογής αποβλήτων  
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 27 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχο-

λικές µονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης   
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδοµές για τη

συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων 
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 29 Πράσινα Σηµεία 
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατε-

δαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
(Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδη-

γίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄
της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 31 Αναβάθµιση της λειτουργίας των Κέντρων

Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 32 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος ανα-

βάθµισης των ΚΔΑΥ - Τροποποίηση του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 33 Κανόνες σχετικά µε τον υπολογισµό της επί-

τευξης των στόχων 
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί µε την παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 34 Διάθεση 
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-

τασταθεί µε την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 
Διαχείριση αποβλήτων
Άρθρο 35 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του

περιβάλλοντος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 36 Κόστος  
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-

τασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
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Άρθρο 37 Θέσπιση συστήµατος «πληρώνω όσο πε-
τάω» 

(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851
Άρθρο 38 Τέλος ταφής 
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 39 Κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης

ΦοΔΣΑ 
Άρθρο 40 Δίκτυο ενηµέρωσης 
Άρθρο 41 Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 42 Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 43 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων 
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 44 Απαγόρευση ανάµειξης επικίνδυνων απο-

βλήτων 
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 45 Σήµανση επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 46 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόµενα από νοι-

κοκυριά 
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-

τασταθεί µε την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 47 Απόβλητα έλαια 
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 48 Υποχρεώσεις συλλογής και µεταφοράς α-

µιάντου και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 49 Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης απο-

βλήτων 
Άρθρο 50 Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) 
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-

τασταθεί µε την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 51 Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: 
Άδειες και καταχωρήσεις
Άρθρο 52 Έκδοση αδειών 
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 53 Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλή-

των 
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: 
Σχέδια και προγράµµατα
Άρθρο 54 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, άρθρο 14
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 55 Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός Δια-

χείρισης Αποβλήτων 
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 56 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΤΣΔΑ) 
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 57 Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας

Αποβλήτων
(Άρθρο 29 της Οδηγίας όπως έχει τροποποιηθεί µε την

παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρ-
θρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 58 Συµµετοχή του κοινού
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 59 Συνεργασία 
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 60 Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: 
Επιθεωρήσεις και αρχεία
Άρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)
Άρθρο 62 Τήρηση αρχείων - µητρώων 
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 
Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης

των αποβλήτων
Άρθρο 63 Δηµιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής

Αξιοποίησης Αποβλήτων 
Άρθρο 64 Ειδικές ρυθµίσεις για τις µονάδες παρασκευ-

ής εδαφοβελτιωτικών / λιπάσµατος (κοµπόστ) 
Άρθρο 65 Κανονισµός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: 
Κυρώσεις
Άρθρο 66 Επιβολή της εφαρµογής και κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ. 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 68 Ποινικές κυρώσεις
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 69 Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει ο

Ε.Ο.ΑΝ. 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 70 Συνέπειες µη συµµόρφωσης µε την ευρω-

παϊκή νοµοθεσία 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: 
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 71 Υποβολή εκθέσεων 
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(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικα-
τασταθεί µε την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 72 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 73 Μεταβατικές διατάξεις 
Άρθρο 74 Καταργούµενες διατάξεις 
Άρθρο 75 Παραρτήµατα Μέρους Β΄
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ό-
πως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ

30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (L 150)
Άρθρο 76 Πεδίο εφαρµογής 
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιη-

θεί µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852 και άρθρο 2 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 77 Ορισµοί  
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιη-

θεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 78 Πρόληψη 
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακου-

λών µεταφοράς 
(Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 80 Μέτρα για τα πλαστικά µπουκάλια µε ετικέτα

από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 81 Επαναχρησιµοποίηση 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατα-

σταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 82 Ανάκτηση και ανακύκλωση 
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιη-

θεί µε την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 83 Κανόνες σχετικά µε τον υπολογισµό της επί-

τευξης των στόχων 
(Άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί

µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Άρθρο 84 Πρόγραµµα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγω-

γού συσκευασιών 
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατα-

σταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 85 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην

παραγωγή συσκευασίας 
(Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει

αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας
2004/12/ΕΚ)

Άρθρο 86 Συστήµατα επιστροφής, συλλογής και ανά-
κτησης 

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατα-
σταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 87 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση

των συσκευασιών 
(Άρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της Ο-

δηγίας 94/62/ΕΚ)
Άρθρο 88 Συστήµατα πληροφόρησης και υποβολή

στοιχείων 
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποι-

ηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 89 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική

διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών 
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατα-

σταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/852)
Άρθρο 90 Σήµανση συσκευασιών και σύστηµα αναγνώ-

ρισης 
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62 όπως έχει τροποποιηθεί

µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Άρθρο 91 Διοικητικές κυρώσεις 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 92 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 93 Καταργούµενες διατάξεις 
Άρθρο 94 Παραρτήµατα Μέρους Γ΄ 
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Άρθρο 95 Επωνυµία, σκοπός και αρµοδιότητες
Άρθρο 96 Όργανα διοίκησης 
Άρθρο 97 Διοικητικό Συµβούλιο 
Άρθρο 98 Πόροι του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύ-

κλωσης  
Άρθρο 99 Προγραµµατικές συµβάσεις - Μνηµόνια συ-

νεργασίας 
Άρθρο 100 Οργανωτική διάρθρωση 
Άρθρο 101 Γενικός Διευθυντής, Προϊστάµενοι Διευ-

θύνσεων και Τµηµάτων 
Άρθρο 102 Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του

Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης 
Άρθρο 103 Διαδικασία σύναψης συµβάσεων µίσθωσης

έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού
Οργανισµού Ανακύκλωσης  
Άρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 105 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 106 Ειδικότερη ρύθµιση θεµάτων για τη µείωση

κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - Τροποποίηση του
άρθρου 4 του ν. 4736/2020 
Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020

- Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 
Άρθρο 108 Καταργούµενες διατάξεις  
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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Άρθρο 109 Αγωγές του Ελληνικού Δηµοσίου – Τροπο-
ποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 
Άρθρο 110 Δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής

ενέργειας – Τροποποίηση της παρ. 3 άρθρου 45 του ν.
998/1979 
Άρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα µεταφοράς και διανοµής η-

λεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ.
3 άρθρου 53 του ν. 998/1979 
Άρθρο 112 Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και

Κλιµατικής Αλλαγής – Τροποποίηση του άρθρου 27 του
ν. 4685/2020 
Άρθρο 113 Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Φυσικού

Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής – Τροποποίηση
της παρ. 1  του άρθρου 28 του ν. 4685/2020 
Άρθρο 114 Οργανικές θέσεις του Οργανισµού Φυσικού

Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής – Τροποποίηση
της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32
του ν. 4685/2020  
Άρθρο 115 Ειδικότερα ζητήµατα του Οργανισµού Φυ-

σικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής – Τροπο-
ποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του
ν. 4685/2020 
Άρθρο 116 Γνωµοδοτική αρµοδιότητα του Κεντρικού

και Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4014/2011 
Άρθρο 117 Παράταση απόφασης επιβολής όρων και

περιορισµών επεµβάσεων σε περιοχές – Τροποποίηση
της παρ. 6  του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 118 Παρατάσεις προθεσµιών 
Άρθρο 119 Πολεοδοµικός Σχεδιασµός  
Άρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις

του ν. 4495/2017 
Άρθρο 121 Ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις 
Άρθρο 122 Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις

του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020 
Άρθρο 123 Επέκταση σε όµορο 
Άρθρο 124 Εγκατάσταση χώρων στάθµευσης οχηµά-

των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 
Άρθρο 125 Οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και

Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων 
Άρθρο 126 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 127 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 128 Ανάπτυξη υποδοµών δικτύου από τον Δια-

χειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - Τροποποίη-
ση της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128
και προσθήκη περ. θ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 140 και
παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011  
Άρθρο 129 Εταιρικός µετασχηµατισµός ΔΕΗ Α.Ε. –

Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων
122 και 124 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 130 Ρυθµίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθ-

µών ΑΠΕ και σταθµών ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας - Χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη και συµ-
µετοχή µονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και σε µηχανισµούς ισχύος 
Άρθρο 131 Προσδιορισµός κατανοµής εσόδων από

πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων ρύπων
για τα έτη 2021 έως 2030 – Τροποποίηση του άρθρου 25

του ν. 3468/2006 
Άρθρο 132 Προσδιορισµός περιθωρίου ισχύος σε κο-

ρεσµένα δίκτυα 
Άρθρο 133 Ρυθµίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και

εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων – Τροποποίηση της
παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του ν.
2289/1995 
Άρθρο 134 Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της αποτελε-

σµατικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανε-
ξαρτησίας της ΡΑΕ – Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45
του ν. 4001/2011 
Άρθρο 135 Θέσπιση Μηχανισµού Παρακολούθησης και

Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ – Τροποποίηση του άρ-
θρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν.
4425/2016 
Άρθρο 136 Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προ-

σφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήµατος –
Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006  
Άρθρο 137 Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγω-

γού – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4685/2020 
Άρθρο 138 Αναστολή προθεσµιών για Διασφάλιση Υ-

λοποίησης Ειδικών Έργων για σταθµούς γεωθερµίας –
Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
4685/2020 
Άρθρο 139 Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάµε-

σων πληρωµών στο Πρόγραµµα Στήριξης και Ανάπτυξης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταµείου 
Άρθρο 140 Αναβίωση oριστικών προσφορών σύνδεσης

µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών από Ο.Τ.Α. - Τροποποί-
ηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021 
Άρθρο 141 Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προ-

ώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 
Άρθρο 142 Αρµοδιότητες του Τµήµατος Ορυκτολογίας

και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πό-
ρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Τροποποίηση
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019 
Άρθρο 143 Ρύθµιση θεµάτων ορισµού ΡΑΕ ως αρµό-

διας αρχής για θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια εφοδια-
σµού - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 
Άρθρο 144 Θέµατα προσωπικού και διοίκησης των ε-

ταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των συνδεδεµένων αυτής  
Άρθρο 145 Κάλυψη οργανικών θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. –

Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019 
Άρθρο 146 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩ-

ΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 148 Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών,

δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των
περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση
της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
Άρθρο 149 Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της

ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρ-
θρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν.
998/1979 
Άρθρο 150 Επιτάχυνση της µελέτης και εκτέλεσης έρ-

γων προστασίας καµένων εκτάσεων µε δασικό χαρακτή-
ρα - Τροποποίηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25
του ν. 998/1979 
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Άρθρο 151 Επιτρεπτές επεµβάσεις σε πάρκα και άλση
- Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979  
Άρθρο 152 Ιδιοκτησιακές ρυθµίσεις για τις δασικού και

χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του
δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979  – Τρο-
ποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 
Άρθρο 153 Κατάτµηση µεικτών δασικών και µη δασι-

κών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρ-
θρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969  
Άρθρο 154 Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολο-

γητικών – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 155 Eιδικοί όροι για τη διαµόρφωση και ανά-

πλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑ-
ΚΗ – «ΛΙΝΤΟ») 
Άρθρο 156 Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστι-

κών αποβλήτων – Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου
21 του ν. 2742/1999 
Άρθρο 157 Τουριστικά καταλύµατα – Προσθήκη εδαφί-

ου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018 
Άρθρο 158 Συσκευασία και µεταποίηση αγροτικών και

κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου –
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980
προεδρικού διατάγµατος. 
Άρθρο 159 Εναρµόνιση του σχεδιασµού στο δοµηµένο

περιβάλλον – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6
του π.δ. της 30ης.11.1995 
Άρθρο 160 Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων στο ιστορι-

κό κέντρο του Δήµου Καβάλας και της Δηµοτικής Ενότη-
τας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 του
ν. 4313/2014 και εξίσωση µε εντός σχεδίου περιοχές των
γηπέδων ως χώρων στάθµευσης 
Άρθρο 161 Ζώνες Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) -

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του
ν. 1892/1990 
Άρθρο 162 Επιδιωκόµενος σκοπός διατάξεων για την

εκτός σχεδίου δόµηση – Τροποποίηση του άρθρου 31
του ν. 4759/2020 
Άρθρο 163 Εκτός σχεδίου δόµηση – Τροποποίηση του

άρθρου 32 του ν. 4759/2020 
Άρθρο 164 Όροι δόµησης – Τροποποίηση της παρ. 3

του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 
Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδί-

ου δόµηση – Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40
του ν. 4759/2020 
Άρθρο 166 Συνολικός σχεδιασµός, χαρακτηρισµός και

κύρωση οδικού δικτύου – Αντικατάσταση της παρ. 15 του
άρθρου 20 του ν. 3937/2011 
Άρθρο 167 Διαδικασία έγκρισης πολεοδοµικών ρυθµί-

σεων – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του
ν. 3937/2011 
Άρθρο 168 Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδοµι-

κού Σχεδίου και Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής 
Άρθρο 169 Μεταβατική ρύθµιση για τη λειτουργία

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
Άρθρο 170 Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεπο-

χωρίου 
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 171 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστά-

σεων εντός χερσαίας ζώνης λιµένος 
Άρθρο 172 Ρυθµίσεις για τους ναυαγοσώστες και την

παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκα-
ταστάσεις 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 1

της Οδηγίας (EΕ) 2018/851)

Με τον παρόντα θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη δια-
χείριση των αποβλήτων µε έµφαση στην πρόληψη, την
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και την ανακύ-
κλωσή τους. Θεσπίζονται µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας που αποσκο-
πούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη µεί-
ωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της
διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης,
τον περιορισµό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης
των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους µε
στόχο τη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία. Παράλλη-
λα, περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση
και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.), ενώ ρυθµίζονται και άλλα συναφή ζητήµατα.  

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ
ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής 

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος:
α) τα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατµόσφαι-

ρα,
β) τα επιτόπου εδάφη, που περιλαµβάνουν ρυπασµέ-

νες γαίες που δεν έχουν ακόµα εκσκαφθεί, και τα κτίρια
που συνδέονται µόνιµα µε εδάφη,
γ) µη ρυπασµένη γη και άλλα φυσικά υλικά που έχουν

εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστη-
ριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα χρη-
σιµοποιηθεί για την κατασκευή στη φυσική του κατάστα-
ση, στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,
δ) τα ραδιενεργά απόβλητα,
ε) τα αποχαρακτηρισµένα εκρηκτικά,
στ) τα περιττώµατα, εφόσον δεν καλύπτονται από την

περ. β΄ της παρ. 2, το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα
υλικά που προέρχονται από τη γεωργία ή τη δασοκοµία,
τα οποία χρησιµοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκοµία
ή για την παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα µε διαδικα-
σίες ή µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και
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δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.
2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρό-

ντος, µόνο εφόσον η διαχείρισή τους διέπεται από άλ-
λες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις ή εθνικές διατά-
ξεις που µεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έννοµη τάξη:
α) τα λύµατα,
β) τα ζωικά υποπροϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των

µεταποιηµένων προϊόντων που καλύπτονται από τον Κα-
νονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009
περί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανά-
λωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθµ. 1774/2002 (κανονισµός για τα ζωικά
υποπροϊόντα) (L 300), εκτός από εκείνα που προορίζο-
νται για αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή ή χρήση σε ε-
γκαταστάσεις βιοαερίου ή κοµποστοποίησης ή λιπασµα-
τοποίησης,
γ) τα πτώµατα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός

σφαγείων, συµπεριλαµβανοµένων ζώων που θανατώνο-
νται για την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύµφω-
να µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1069/2009,
δ) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευ-

νας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών
πόρων και από τις εργασίες εκµετάλλευσης λατοµείων
που καλύπτονται από την υπό στοιχεία
39624/2209/Ε103/25.9.2009 (Β΄ 2076) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
µοσίων Έργων [Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006,
σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτι-
κής βιοµηχανίας (L 102)],
ε) ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες

ζωοτροφών, όπως ορίζονται στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 767/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ι-
ουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
ζωοτροφών, την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) α-
ριθµ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, και την κατάργηση των Οδηγιών 79/373/Ε-
ΟΚ του Συµβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής,
82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συµβουλίου,
93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συµβουλίου,
96/25/ΕΚ του Συµβουλίου και της Απόφασης
2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (L 229) και δεν είναι ούτε
περιέχουν ζωικά παραπροϊόντα.

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από άλλες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις ή εθνι-
κές διατάξεις που µεταφέρουν οδηγίες στην εθνική έν-
νοµη τάξη, τα ιζήµατα που επανατοποθετούνται σε επι-
φανειακά ύδατα µε σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και
των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πληµµυρών ή την ε-
κτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή τον µετριασµό των
επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες εξαιρούνται α-
πό το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, εφόσον αποδει-
χθεί ότι τα ιζήµατα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
τα πλοία που φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους της Ε.Ε.
και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2013 για την α-
νακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισµού

(ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ (L
330), µε την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 του Κανονισµού. 

Άρθρο 3
Ορισµοί 

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Στη διαχείριση των αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές
διατάξεις νόµου:

1. «Απόβλητα»: κάθε ουσία ή αντικείµενο, το οποίο ο
κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να
απορρίψει.

2. «Επικίνδυνα απόβλητα»: τα απόβλητα που εµφανί-
ζουν µία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες
που αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Μέρους Β΄.

2α. «Μη επικίνδυνα απόβλητα»: τα απόβλητα που δεν
καλύπτονται από την παρ. 2.

2β. «Αστικά απόβλητα (ΑΑ)»:
α) Τα ανάµεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλ-

λέγονται από τα νοικοκυριά, µεταξύ άλλων χαρτί και
χαρτόνι, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα,
ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απόβλητα συ-
σκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ-
τών και ογκώδη απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων
στρωµάτων και επίπλων.
β) Τα ανάµεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλ-

λέγονται χωριστά από άλλες πηγές, όταν είναι παρόµοια
ως προς τη φύση και τη σύνθεση µε τα οικιακά απόβλη-
τα.
Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαµβάνονται απόβλητα

παραγωγής, γεωργίας, δασοκοµίας, αλιείας, σηπτικών
δεξαµενών και απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και ε-
πεξεργασίας αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της ι-
λύος καθαρισµού λυµάτων, οχήµατα στο τέλος του κύ-
κλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και κατεδα-
φίσεις.
Ο ορισµός αυτός ισχύει µε την επιφύλαξη του καταµε-

ρισµού των ευθυνών για τη διαχείριση των αποβλήτων
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.

2γ. «Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων»: Τα α-
πόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και από κα-
τεδαφίσεις.

2δ. «Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφί-
σεων (ΑΕΚΚ)»: Τα απόβλητα που προέρχονται από εκ-
σκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

3. «Απόβλητα έλαια»: Τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά
λιπαντικά ή τα βιοµηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον
κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορί-
ζονταν, όπως τα χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων εσω-
τερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπα-
ντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έ-
λαια.

4. «Βιολογικά απόβλητα»: Τα βιοαποδοµήσιµα από-
βλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίµων και µα-
γειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεµπό-
ριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους
πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκα-
ταστάσεις µεταποίησης τροφίµων. 
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4α. «Απόβλητα τροφίµων»: Όλα τα τρόφιµα, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για
τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφί�ων και τον καθορισµό διαδικα-
σιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (L 31), τα ο-
ποία έχουν καταστεί απόβλητα.

5. «Παραγωγός αποβλήτων»: Κάθε πρόσωπο, του ο-
ποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα, δηλαδή
αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ή κάθε πρόσωπο που
πραγµατοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή
άλλες, οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της
σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

6. «Κάτοχος αποβλήτων»: Ο παραγωγός αποβλήτων ή
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου
ευρίσκονται τα απόβλητα.

7. «Έµπορος»: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενερ-
γεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώλη-
ση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των εµπόρων
που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.

8. «Μεσίτης»: Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργα-
νώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογα-
ριασµό τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µεσιτών που
δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.

9. «Διαχείριση αποβλήτων»: Η συλλογή, µεταφορά, α-
νάκτηση, συµπεριλαµβανοµένης της διαλογής, και διά-
θεση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων της εποπτείας
των εργασιών αυτών και της µετέπειτα φροντίδας των
χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες
προβαίνουν οι έµποροι ή οι µεσίτες.

10. «Συλλογή»: Η συγκέντρωση αποβλήτων, συµπερι-
λαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και της
προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη
µεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλή-
των.

11. «Χωριστή συλλογή»: Η συλλογή κατά την οποία
µια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά µε βάση τον τύ-
πο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργα-
σία.

12. «Πρόληψη»: Τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται προ-
τού µία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και
τα οποία µειώνουν:
α) την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµο-

ποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊό-
ντων,
β) τις αρνητικές συνέπειες των παραγόµενων αποβλή-

των στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε ε-

πικίνδυνες ουσίες. 
13. «Επαναχρησιµοποίηση»: Κάθε εργασία µε την ο-

ποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι από-
βλητα χρησιµοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για
τον οποίο σχεδιάστηκαν.

14. «Επεξεργασία»: Οι εργασίες ανάκτησης ή διάθε-
σης, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η προετοιµασία
πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.

15. «Ανάκτηση»: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το
κύριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν έναν
χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υ-

πό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για
την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης λειτουργίας, ή ότι
απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατο-
ποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση
είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονοµίας. Στο Παράρ-
τηµα II του Μέρους Β΄ παρατίθεται µη εξαντλητικός κα-
τάλογος των εργασιών ανάκτησης.

16. «Ανάκτηση υλικών»: Κάθε εργασία ανάκτησης, ε-
κτός από την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξερ-
γασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως
καύσιµα ή άλλα µέσα παραγωγής ενέργειας. Περιλαµβά-
νει, µεταξύ άλλων, την προετοιµασία για επαναχρησιµο-
ποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση.

17. «Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση»: Κάθε
εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισµό ή ε-
πισκευή, µε την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιµά-
ζονται, προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς
άλλη προεπεξεργασία.

18. «Ανακύκλωση»: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης
µε την οποία τα απόβλητα µετατρέπονται εκ νέου σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυ-
πηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους
σκοπούς. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία οργανι-
κών υλικών, αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την ε-
πανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιη-
θούν ως καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης.

19. «Επίχωση»: Διαδικασία ανάκτησης κατά την οποία
χρησιµοποιούνται κατάλληλα, µη επικίνδυνα απόβλητα
για σκοπούς αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν
πραγµατοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους µηχανικής
στην αρχιτεκτονική του τοπίου. Τα απόβλητα που χρησι-
µοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν µη α-
πόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφε-
ρόµενους σκοπούς και να περιορίζονται στην ποσότητα
που είναι αυστηρά αναγκαία για την επίτευξη των σκο-
πών αυτών.  

20. «Αναγέννηση αποβλήτων ελαίων»: Οποιαδήποτε
εργασία ανακύκλωσης µε την οποία µπορούν να παρα-
χθούν βασικά έλαια µε τη διύλιση αποβλήτων ελαίων, και
συγκεκριµένα µε την αφαίρεση των προσµίξεων των
προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχο-
νται στα έλαια αυτά.

21. «Διάθεση»: Οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συ-
νιστά ανάκτηση, ακόµη και στην περίπτωση που η εργα-
σία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών
ή ενέργειας. Στο Παράρτηµα Ι του Μέρους Β΄ παρατίθε-
ται µη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης.

22. «Βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές»: Οι βέλτιστες δια-
θέσιµες τεχνικές κατά την έννοια της παρ. 10 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/2013 (Β΄
1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

23. «Πρόγραµµα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
(ΠΔΕΠ)»: Δέσµη κανόνων, µε τους οποίους διασφαλίζε-
ται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονοµική
ευθύνη ή οικονοµική και οργανωτική ευθύνη για τη δια-
χείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος
που καθίσταται απόβλητο.

24. «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων»: Οι εργασίες
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συλλογής, στις οποίες περιλαµβάνεται και η εγγυοδοσία,
καθώς και οι εργασίες µεταφοράς, µεταφόρτωσης, απο-
θήκευσης, προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, ανα-
κύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιµο-
ποιηµένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των απο-
βλήτων των συσκευασιών και προϊόντων για τα οποία έχει
θεσπιστεί ΠΔΕΠ.

25. «Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: η ορ-
γάνωση, σε ατοµική ή συλλογική βάση, της εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο οικείο ΠΔΕΠ. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκο-
πούς δηµόσιου συµφέροντος.

26. «Φορέας Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)»: Το νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί
υπό τον τύπο ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµέ-
νης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή οµόρ-
ρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και
έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία
ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).

27. «Φορέας Ατοµικού Συστήµατος Εναλλακτικής Δια-
χείρισης ΣΕΔ»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι πα-
ραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλ-
λων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα από-
βλητά του ΣΕΔ σε ατοµική βάση (ΑΣΕΔ).

28. «Διαχειριστές ΑΕΚΚ»: Οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή
ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει α-
ναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

29. «Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)»:
Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε
µε το άρθρο 24 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) µε την επωνυµία
Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα-
σιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και µετονο-
µάστηκε σε Ε.Ο.ΑΝ. µε την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4042/2012 (Α΄ 24) µε σκοπό την εποπτεία των ΣΕΔ.

30. «Πλεονάσµατα τροφίµων»: Τα τελικά προϊόντα δια-
τροφής, συµπεριλαµβανοµένου του φρέσκου κρέατος,
των φρούτων και των λαχανικών, µερικώς επεξεργασµένα
προϊόντα ή συστατικά τροφίµων, τα οποία ενδέχεται να
προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παρα-
γωγής και διανοµής τροφίµων για διάφορους λόγους, ό-
πως τρόφιµα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του
παρασκευαστή ή του πελάτη και, συγκεκριµένα, διαφορο-
ποιούνται ως προς το χρώµα, το µέγεθος, το σχήµα, τη
σύσταση, έχουν αλλοιωµένη συσκευασία ή επισήµανση,
χωρίς ωστόσο να υποβαθµίζεται η ασφάλεια του τροφί-
µου ή η ενηµέρωση των καταναλωτών, φέρουν εσφαλµέ-
νη χρονική ένδειξη, όπως τα προϊόντα που προορίζονται
για συγκεκριµένη εορταστική περίοδο ή προωθητική ενέρ-
γεια, έχουν µικρό υπόλοιπο ζωής, έχει παρέλθει η ηµερο-
µηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, αλλά µπορούν ακόµη
να καταναλωθούν µε ασφάλεια κατ’ αναλογία προς την
υπ’ αριθµ. 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως εκάστοτε ισχύ-
ει, καθώς και πλεονάσµατα που δηµιουργούνται από ακυ-
ρώσεις παραγγελιών.

Άρθρο 4
Ιεράρχηση των αποβλήτων 

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και
τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα

η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας,

και
ε) διάθεση.
2. Κατά την εφαρµογή της παρ. 1 λαµβάνονται µέτρα,

τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που πα-
ράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως, α-
ποτέλεσµα. Για τον σκοπό αυτόν, ενδέχεται να απαιτεί-
ται η παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισµένα ειδικά
ρεύµατα αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
τον κύκλο ζωής των προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις
συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρι-
σής τους.

3. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι γενικές
αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύ-
λαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της
οικονοµικής βιωσιµότητας, της προστασίας των πόρων,
καθώς και ο συνολικός αντίκτυπος στο περιβάλλον, την
ανθρώπινη υγεία, την οικονοµία και την κοινωνία, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 1 και 35.

4. Η διαµόρφωση της νοµοθεσίας και της πολιτικής για
τα απόβλητα είναι διαδικασία απόλυτα διαφανής, τηρου-
µένης της υφιστάµενης εθνικής νοµοθεσίας που αφορά
στη διαβούλευση µε τους πολίτες και τους ενδιαφερόµε-
νους παράγοντες και τη συµµετοχή αυτών στη διαδικα-
σία.

Άρθρο 5
Υποπροϊόντα 

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Μια ουσία ή ένα αντικείµενο που προκύπτει από δια-
δικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας
δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω
αντικειµένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά
υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 
α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του α-

ντικειµένου,
β) η ουσία ή το αντικείµενο είναι δυνατόν να χρησιµο-

ποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της
συνήθους βιοµηχανικής πρακτικής,
γ) η ουσία ή το αντικείµενο παράγεται ως αναπόσπα-

στο µέρος µιας παραγωγικής διαδικασίας, και
δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννοµη, δηλαδή η ουσία ή

το αντικείµενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί
προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υ-
γείας για τη συγκεκριµένη χρήση και δεν πρόκειται να έ-
χει δυσµενείς συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπι-
νη υγεία.

2. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται για τα αναλυ-
τικά κριτήρια σχετικά µε την ενιαία εφαρµογή των όρων
της παρ. 1 σε συγκεκριµένες ουσίες ή αντικείµενα σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/98
(L 312), µπορούν αυτά να καθορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 72. 

3. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται ή αναλυτικά
κριτήρια σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2, η πλήρω-
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ση των όρων της παρ. 1 για κάποια συγκεκριµένη ουσία ή
αντικείµενο αξιολογείται ως ακολούθως: 
α) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υ-

πάγονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση αρχή κατά την υποβολή φακέλου Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον ενδιαφερόµε-
νο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειµένου, λαµβανο-
µένων υπόψη και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν γνωµοδότησης της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση αφορά στη συ-
γκεκριµένη ουσία ή αντικείµενο που προκύπτει αποκλει-
στικά από την εξεταζόµενη στη ΜΠΕ διαδικασία παρα-
γωγής υπό τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτήν
και τις προοριζόµενες χρήσεις που παρατίθενται. Εφό-
σον η συγκεκριµένη ουσία ή αντικείµενο θεωρηθεί ότι
συνιστά υποπροϊόν, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων τίθενται όροι και προϋποθέσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένου προγράµµατος παρακολούθησης, όπου
απαιτείται, προκειµένου να διασφαλίζεται η πλήρωση
των όρων της παρ. 1. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
και Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητήσει εισήγη-
ση από την επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση της
παρ.2 του άρθρου 72.
β) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υ-

πάγονται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011 η αξιολό-
γηση της παρούσας παραγράφου διεξάγεται κατ’ αναλο-
γία από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία περιβάλ-
λοντος της οικείας περιφέρειας, µετά από γνωµοδότηση
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν υποβολής
τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο πα-
ραγωγό της ουσίας ή του αντικειµένου. Εφόσον η συ-
γκεκριµένη ουσία ή αντικείµενο θεωρηθεί ότι συνιστά υ-
ποπροϊόν, µε απόφαση του περιφερειάρχη τίθενται όροι
και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµα-
τος παρακολούθησης, όπου απαιτείται, προκειµένου να
διασφαλίζεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1. 

4. Για την εφαρµογή της παρ. 3, της παρ. 3 του άρθρου
6, καθώς και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 συστήνεται
και συγκροτείται µε την απόφαση της παρ. 12 του άρ-
θρου 72 µη αµειβόµενη πενταµελής επιτροπή.

5. Οι φορείς ή εγκαταστάσεις που παράγουν υποπροϊ-
όντα υποχρεούνται για την υποβολή σχετικών στοιχείων
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρ-
θρου 53.

Άρθρο 6
Αποχαρακτηρισµός αποβλήτων 

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή
άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να
αποτελούν απόβλητα εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: 
α) η ουσία ή το αντικείµενο προορίζεται να χρησιµο-

ποιηθεί για συγκεκριµένους σκοπούς, 
β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριµένη ουσία

ή αντικείµενο,
γ) η ουσία ή το αντικείµενο πληροί τις τεχνικές απαιτή-

σεις για τους συγκεκριµένους σκοπούς και συµµορφώ-
νεται προς τη νοµοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για
τα προϊόντα, και
δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου δεν έχει δυ-

σµενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπό-

µενες στην παρ. 2 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2008/98 (L
312) εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε την ενιαία εφαρµογή των όρων της παρ. 1 σε
συγκεκριµένες ουσίες ή αντικείµενα, δύναται αυτοί να
καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 72. 

3. Αν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια αποχαρακτηρι-
σµού αποβλήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε ε-
θνικό επίπεδο σύµφωνα µε την παρ. 2, παρέχεται η δυ-
νατότητα στον εκάστοτε φορέα διαχείρισης ή παραγωγό
αποβλήτων να υποβάλει τεκµηριωµένο αίτηµα προς τη
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων,
µε το οποίο αναλύει, ανά κατηγορία αποβλήτου, την τή-
ρηση των προϋποθέσεων των περ. α) έως και δ) της παρ.
1, ακολούθως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση το
αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή σχετι-
κού αιτήµατος. Η σχετική απόφαση αναρτάται στο πρό-
γραµµα «Διαύγεια» και καθορίζει, κατά περίπτωση, αν ο-
ρισµένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα
µε βάση τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και, όπου είναι α-
ναγκαίο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των περ. α) έως και
ε) της παρ. 3 του άρθρου 72, λαµβάνοντας υπόψη τις ο-
ριακές τιµές ρυπαντών και κάθε άλλη πιθανή δυσµενή
συνέπεια για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων
δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συ-
στήνεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72. Η υ-
ποβολή αιτήµατος συνοδεύεται από παράβολο ύψους χι-
λίων (1000) ευρώ που καταβάλλεται από τον ενδιαφερό-
µενο σε λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διατίθεται για
την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Αποβλήτων αναφορικά µε τον αποχαρακτηρισµό απο-
βλήτων, από εµπειρογνώµονες. Η διάθεση του παράβο-
λου αυτού εξαιρείται του περιορισµού της παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που: 
α) χρησιµοποιεί, για πρώτη φορά, υλικό το οποίο έχει

παύσει να αποτελεί απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην
αγορά ή 
β) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά α-

φότου αποχαρακτηρίστηκε από απόβλητο, εξασφαλίζει
ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάµει της
νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες και τα προϊόντα. Εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παρ. 1, για το υλικό το οποίο έχει αποχαρακτηριστεί από
απόβλητο, ισχύει η νοµοθεσία για τις χηµικές ουσίες και
τα προϊόντα. 

5. Οι φορείς ή εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλη-
τα, τα οποία πληρούν κριτήρια αποχαρακτηρισµού, υπο-
χρεούνται για την υποβολή σχετικών στοιχείων στο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.
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Άρθρο 7
Κατάλογος αποβλήτων 

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο κατάλογος αποβλήτων που καταρτίστηκε µε την
Απόφαση 2000/532/ΕΚ (L 226) περιλαµβάνει τα επικίνδυ-
να απόβλητα και λαµβάνει υπόψη την προέλευση και τη
σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και, εφόσον απαιτείται,
τις οριακές τιµές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο
κατάλογος αποβλήτων είναι δεσµευτικός όσον αφορά
στον προσδιορισµό των αποβλήτων που θεωρούνται επι-
κίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση µίας ουσίας ή αντικει-
µένου στον κατάλογο δεν συνεπάγεται ότι συνιστά από-
βλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Μία ουσία ή αντικεί-
µενο θεωρούνται απόβλητα µόνο εφόσον ανταποκρίνο-
νται στον ορισµό της παρ. 1 του άρθρου 2. 

2. Δύνανται να θεωρούνται κάποια απόβλητα ως επι-
κίνδυνα, ακόµη και αν δεν περιλαµβάνονται ως τέτοια
στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εµφανίζουν µία ή
περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα III του Μέρους Β΄. Η Γενική Γραµµατεία Συ-
ντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τις περιπτώσεις
αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµελλητί µαζί µε όλα
τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Η Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων δύναται να ζητή-
σει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται µε την α-
πόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72.

3. Ο αποχαρακτηρισµός των επικίνδυνων αποβλήτων
δεν µπορεί να γίνεται µε αραίωση ή ανάµειξη για τη µεί-
ωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών
σε επίπεδο χαµηλότερο των οριακών τιµών για τον χα-
ρακτηρισµό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

4. Εφόσον διατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
ένα συγκεκριµένο απόβλητο, το οποίο περιλαµβάνεται
στον κατάλογο ως επικίνδυνο απόβλητο, δεν εµφανίζει
καµιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτη-
µα ΙΙΙ του Μέρους Β΄, τότε το εν λόγω απόβλητο µπορεί
να θεωρηθεί από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως µη επικίνδυνο απόβλη-
το. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τις περιπτώ-
σεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµελλητί και της
παρέχει όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Η Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων δύνα-
ται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή που συστήνε-
ται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ -

ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ)

Άρθρο 8
Διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού  

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 72, προκει-
µένου να ενισχυθούν η επαναχρησιµοποίηση και πρόλη-
ψη, η ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης απο-
βλήτων, µπορούν να λαµβάνονται µέτρα για να εξασφα-

λισθεί ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατ’ ε-
πάγγελµα παράγουν, αναπτύσσουν, παρασκευάζουν, µε-
ταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊό-
ντα, φέρουν διευρυµένη ευθύνη παραγωγού. 

2. Με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 72 µπορούν
να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προς τον σκοπό εν-
θάρρυνσης του σχεδιασµού των προϊόντων και των συ-
στατικών µερών των προϊόντων, κατά τρόπον ώστε να
µειώνονται ο αρνητικός αντίκτυπός τους στο περιβάλλον
και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παρα-
γωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων και
προς τον σκοπό εξασφάλισης ότι η ανάκτηση και η διά-
θεση των προϊόντων που έχουν καταστεί απόβλητα
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 35. 

3. Για την εφαρµογή της διευρυµένης ευθύνης παρα-
γωγού, λαµβάνονται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και το οι-
κονοµικώς βιώσιµο, καθώς και το σύνολο των επιπτώσε-
ων στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την κοινω-
νία και διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερι-
κής αγοράς.

4. Η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού εφαρµόζεται
µε την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των α-
ποβλήτων βάσει του άρθρου 41 και µε την επιφύλαξη της
ειδικότερης νοµοθεσίας για τις κατηγορίες αποβλήτων
και τα προϊόντα.

Άρθρο 9
Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 

τα Προγράµµατα Διευρυµένης 
Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) 

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 

στης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα Προγράµµατα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
(ΠΔΕΠ) που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 8 και το άρθρο 10, συµπεριλαµβανοµένων όσων έ-
χουν θεσπιστεί δυνάµει του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και
του ν. 4736/2020 (A΄ 200):
α) καθορίζουν µε σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υπο-

χρεώσεις των εµπλεκόµενων φορέων, συµπεριλαµβανο-
µένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά
στην αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υπο-
χρεώσεις διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονό-
µατός τους, των δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά
περίπτωση, των φορέων επαναχρησιµοποίησης και προ-
ετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και των επιχειρήσε-
ων της κοινωνικής οικονοµίας,
β) καθορίζουν στόχους διαχείρισης των αποβλήτων,

σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων, µε σκοπό
την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που
σχετίζονται µε ΠΔΕΠ, όπως ορίζονται στον παρόντα,
στον ν. 2939/2001, στον ν. 4736/2020, στο π.δ. 116/2004
(Α΄ 81), στην υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/28.09.2010
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 1625), στο π.δ. 82/2004 (Α΄ 64),
στο π.δ. 109/2004 (Α΄ 75) και στην υπό στοιχεία Η.Π.
23615/651/Ε.103/08.05.2014 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄
1184) και προβλέπουν άλλους ποσοτικούς και ποιοτι-
κούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί µε το ΠΔΕΠ,
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γ) καθιερώνουν σύστηµα υποβολής εκθέσεων για τη
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τα προϊόντα που
διατίθενται στην ελληνική αγορά από τους παραγωγούς
προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τη συλλογή
και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν α-
πό τα εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περί-
πτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και
άλλα στοιχεία σχετικά µε τους σκοπούς της περ. β΄,
δ) σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται

εµπόδια στο εµπόριο ή στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,
διασφαλίζουν τα δικαιώµατα βιοµηχανικού και εµπορι-
κού απορρήτου, καθώς και την ίση µεταχείριση των πα-
ραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή
το µέγεθός τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη διοι-
κητική επιβάρυνση στους παραγωγούς, συµπεριλαµβα-
νοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που πα-
ράγουν µικρές ποσότητες προϊόντων,
ε) διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους

οποίους απευθύνονται τα ΠΔΕΠ ενηµερώνονται σχετικά
µε τα µέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επα-
ναχρησιµοποίησης και προετοιµασίας για επαναχρησι-
µοποίηση, τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής απο-
βλήτων και την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων,
στ) περιλαµβάνουν µέτρα για την παροχή κινήτρων

στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να ανταποκρίνονται
στην υποχρέωσή τους να µεταφέρουν τα απόβλητά τους
σε συστήµατα χωριστής συλλογής, ιδίως µέσω οικονοµι-
κών κινήτρων ή κανονιστικών διατάξεων,
ζ) περιλαµβάνουν µέτρα ή κατευθύνσεις για την οργά-

νωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των απο-
βλήτων, όπως συστηµάτων επιστροφής ή χωριστής συλ-
λογής, σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων, συ-
µπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης σχεδιασµού, ορ-
γάνωσης και λειτουργίας Συστήµατος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΕΔ).   

2. Κάθε ΣΕΔ:
α) Διαθέτει σαφώς καθορισµένη κάλυψη σε γεωγραφι-

κό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών και δεν
περιορίζεται σε περιοχές, σε προϊόντα και σε υλικά όπου
η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι οι πε-
ρισσότερο επικερδείς. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για
τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές,
β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιµότητα συστηµάτων

συλλογής αποβλήτων στις περιοχές, στα προϊόντα και
τα υλικά που αναφέρονται στην περ. α΄,
γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονοµικά µέσα ή τα οικονο-

µικά και οργανωτικά µέσα για την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης
του παραγωγού,
δ) εφαρµόζει επαρκή µηχανισµό αυτοελέγχου που υ-

ποστηρίζεται, όπου είναι σκόπιµο, από τακτικούς ανε-
ξάρτητους ελέγχους για την ετήσια αξιολόγηση:
δα) της οικονοµικής του διαχείρισης, συµπεριλαµβανο-

µένης της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που ορίζο-
νται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3,
δβ) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και

υποβάλλονται σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1 και µε
τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων (L 190).
Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που υποστηρίζουν τους αυτο-

ελέγχους διενεργούνται από εγγεγραµµένο ορκωτό ε-
λεγκτή λογιστή ή εγγεγραµµένη ελεγκτική εταιρεία στο
δηµόσιο µητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7),
ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες στην ι-

στοσελίδα του σε ετήσια βάση σχετικά µε την επίτευξη
των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρο-
νται στην περ. β΄ της παρ. 1 και, σε περίπτωση συλλογι-
κής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυµένης ευθύνης
του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά µε:
εα) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα µέλη του, συµπε-

ριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων της περ. β΄
της παρ. 2 του άρθρου 12,
εβ) τις χρηµατικές εισφορές που καταβάλλουν οι υπό-

χρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11, 
εγ) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρι-

σης αποβλήτων, 
εδ) τα σηµεία επιστροφής ή και χωριστής συλλογής

των αποβλήτων,
εε) τις µεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρ-

µόζει, πληροφορίες για τις συνεργαζόµενες επιχειρή-
σεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως η επωνυµία, η γεω-
γραφική θέση, ο Αριθµός Ηλεκτρονικού Μητρώου Απο-
βλήτων (ΗΜΑ), το είδος των εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης που υλοποιεί,
εστ) τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού µε τους οποίους συνεργάζεται, όπου
αυτό έχει εφαρµογή, και
εζ) τα στοιχεία της παρ. 11 του άρθρου 12,
στ) διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων

που έχει στην κατοχή του όσον αφορά σε αποκλειστικές
πληροφορίες ή πληροφορίες που αποδίδονται απευθείας
σε µεµονωµένους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11.

3. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από τον
υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 11 στο ΣΣΕΔ, για τη
συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-
πό τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού:
α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα

προϊόντα ή τις συσκευασίες που ο υπόχρεος της παρ. 1
του άρθρου 11 διαθέτει στην αγορά:
αα) κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συ-

νακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλή-
των, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας που απαι-
τείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρι-
σης των αποβλήτων και κόστος της επίτευξης των άλ-
λων στόχων που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1,
λαµβανοµένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησι-
µοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών και
από µη απαιτηθέντα τέλη διάθεσης όπως το τέλος ταφής
και το κόστος διάθεσης, καθώς και το ποσοστό επί της
εισφοράς που αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισµό Α-
νακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύµφωνα µε το άρθρο 98,
αβ) κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους

κατόχους αποβλήτων σύµφωνα µε την παρ. 2,
αγ) κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκ-

θέσεων σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1,
αδ) κόστος ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των

πολιτών για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και τη
χωριστή συλλογή. Για πλαστικά προϊόντα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), το κό-
στος ευαισθητοποίησης περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 14 του ιδίου νόµου,
αε) το κόστος των αυτοελέγχων των ΣΣΕΔ, συµπερι-
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λαµβανοµένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που
υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, και 
αστ) το διοικητικό κόστος, 
β) αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης, όπου αυτό είναι

δυνατόν, για επιµέρους είδη συσκευασίας, προϊόντα ή ο-
µάδες παρόµοιων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη την
ανθεκτικότητα, την επισκευασιµότητα, τη δυνατότητα ε-
παναχρησιµοποίησης και την ανακυκλωσιµότητα, καθώς
και την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, υιοθετώντας µια
προσέγγιση κύκλου ζωής και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, και, στις περιπτώσεις που έχουν ορι-
σθεί, βάσει εναρµονισµένων κριτηρίων µε στόχο τη δια-
σφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγο-
ράς, και
γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παρο-

χή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οικονο-
µικά αποδοτικό. Το κόστος αυτό επιµερίζεται µε διαφά-
νεια µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων.

4. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως και
3 συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας των ΣΕΔ επο-
πτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εφαρµόζει κατάλ-
ληλο πλαίσιο παρακολούθησης, εποπτείας και επιβολής,
µε σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί προϊόντων
και τα ΣΕΔ εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο
πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, µετα-
ξύ άλλων στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως, ό-
τι τα χρηµατοδοτικά µέσα χρησιµοποιούνται µε δέοντα
τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που µετέχουν στην εφαρµο-
γή των ΠΔΕΠ υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν. 4736/2020, επιτρέπεται στους παραγωγούς προϊό-
ντων που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος
της Ε.Ε. και διαθέτουν προϊόντα στην Ελληνική Επικρά-
τεια να ορίζουν νοµικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστηµέ-
νο στην Ελληνική Επικράτεια ως εξουσιοδοτηµένο αντι-
πρόσωπο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υπο-
χρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ. Ο
ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου γίνεται
µε γραπτή εντολή.
Για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συµ-

µόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού του
προϊόντος σε σχέση µε ΠΔΕΠ, αυτά µπορούν να περι-
λαµβάνουν απαιτήσεις, όπως απαιτήσεις καταχώρισης,
ενηµέρωσης και υποβολής εκθέσεων, που πρέπει να
πληροί ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, προκειµένου να
οριστεί εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στην Ελληνική
Επικράτεια.

6. Α. Συστήνεται επιτροπή µη αµειβόµενη για τη δια-
βούλευση επί θεµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µε
τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελµατικούς
φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική δια-
χείριση αποβλήτων (Επιτροπή Διαβούλευσης), η οποία
αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραµµατέα Διαχείρισης
και Συντονισµού Αποβλήτων, ως πρόεδρο, β) τον Πρόε-
δρο του Ε.Ο.ΑΝ., γ) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Ο.ΑΝ., δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδος, στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους ΣΕΔ, οι
οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία, ζ) δύο (2) εκπροσώ-
πους των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης απο-

βλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η) έναν (1)
εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχα-
νιών, θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπον-
δίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, ι) έ-
ναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Ε-
µπορίου και Επιχειρηµατικότητας, ια) δύο (2) εκπροσώ-
πους οικολογικών οργανώσεων, ιβ) δύο (2) εκπροσώ-
πους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, και ιγ) δύο
(2) εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας
οικονοµίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται µε
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 72.
Αν δεν υφίσταται επαγγελµατική ένωση ή δευτερο-

βάθµια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν
τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναµίας ο-
ρισµού εκπροσώπου, οι φορείς συµµετέχουν εκ περιτρο-
πής κατ’ έτος στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Β. Όταν συζητείται θέµα που αφορά σε συγκεκριµένο

ρεύµα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχεί-
ριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των
ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύµα αποβλή-
των, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
Γ. Ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να ζητά τη γνωµοδότηση της Επι-

τροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.,
για θέµατα που αφορούν τη ρύθµιση, οργάνωση, λει-
τουργία και τα αποτελέσµατα της εναλλακτικής διαχείρι-
σης στο πλαίσιο του παρόντος.
Δ. Τα µέλη της επιτροπής προτείνονται από τους φο-

ρείς που εκπροσωπούν. Με την ίδια διαδικασία αντικαθί-
στανται τα µέλη της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται
κάθε τρεις (3) µήνες µε µέριµνα του προέδρου της ή ε-
κτάκτως εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος της επιτροπής ή
το ένα τρίτο (1/3) των µελών.

7. Τα υφιστάµενα ΣΕΔ, για τον σκοπό του παρόντος
τροποποιούν το επιχειρησιακό τους σχέδιο και τα υπό-
λοιπα στοιχεία του φακέλου έγκρισης, εφόσον απαιτεί-
ται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου και
ιδίως των άρθρων 9, 11, 12 και 13 έως την 1η Ιανουαρίου
2022. Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 εφαρµόζεται η
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13.

8. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό δυνάµει του πα-
ρόντος δεν θίγει το δικαίωµα προστασίας της εµπιστευ-
τικότητας των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών
σύµφωνα µε το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

9. Α. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 72, θε-
σπίζονται προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ
που προσιδιάζουν στα ΠΔΕΠ.
Β. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από

τον υπόχρεο διαχειριστή ΑΕΚΚ καλύπτουν:
α) το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων, λαµβανο-

µένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιµοποίη-
ση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς
και το ποσοστό επί της εισφοράς που αποδίδεται στον
Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο 98,
β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους

κατόχους αποβλήτων,
γ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής

εκθέσεων σύµφωνα µε την περ. γ΄ της υποπαρ. Α΄,
δ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των

πολιτών για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και τη
χωριστή συλλογή,
ε) το κόστος των αυτοελέγχων των ΣΣΕΔ, συµπερι-

13



λαµβανοµένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που
υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους,
στ) το διοικητικό κόστος.
Οι χρηµατικές εισφορές της παρούσας δεν υπερβαί-

νουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών δια-
χείρισης αποβλήτων µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό. Το
κόστος αυτό επιµερίζεται µε διαφάνεια µεταξύ των εν-
διαφερόµενων φορέων.

Άρθρο 10
Προγράµµατα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού 

για νέες κατηγορίες προϊόντων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της
παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 72 θεσπίζο-
νται Προγράµµατα Διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα γεωργικά πλα-
στικά όπως θερµοκηπιακά πλαστικά και σωλήνες άρδευ-
σης, τα φαρµακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οι-
κιακή κατανάλωση, τα στρώµατα ύπνου, τα είδη επίπλω-
σης, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισµό, τα ελα-
φριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήµατα κατά την έννοια του
ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατά
την έννοια της υποπερ. αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 2
του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) µε σκοπό την προώθηση της
ιεράρχησης των αποβλήτων το αργότερο έως την 3η Ια-
νουαρίου 2022. 

2. Το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2023, οι πα-
ραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 υποχρεούνται να
σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ για το σύνολο των
προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνω-
ση και λειτουργία των ΣΕΔ του παρόντος εφαρµόζονται
κατ’ αναλογία τα άρθρα 9 και 11 έως και 14. 

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις παραγωγών

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,

όπως έχει προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι «υπόχρεοι»:
α) παραγωγοί συσκευασίας της παρ. 2 του άρθρου 84, 
β) παραγωγοί προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η

λειτουργία Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
στο πλαίσιο του οικείου Προγράµµατος Διευρυµένης Ευ-
θύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ), καθώς και 
γ) διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), υποχρεούνται να σχεδιά-
ζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν ΣΕΔ σύµφωνα
µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της απόφασης της παρ. 1
του άρθρου 8, καθώς και του Μέρους Β΄ ως προς τις συ-
σκευασίες. 

2. α) Ως παραγωγός των προϊόντων της παρ. 1 νοείται: 
αα) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ ε-

πάγγελµα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, µεταποι-
εί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει τα είδη της παρ. 1 α-
νεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη τεχνική πώλησης,
συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως σύµβασης, ό-
πως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994
(Α΄ 191), και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά
για πρώτη φορά, 
αβ) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε

κράτος µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, το οποίο πωλεί
επαγγελµατικά τα προϊόντα της παρ. 1 στην Ελλάδα α-
πευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυ-
ριών, µέσω συµβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.
β) Με την επιφύλαξη της περ. γ΄, στην περίπτωση ει-

σαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς
την Ε.Ε. µε τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως
πλατφόρµα, διαδικτυακή πύλη ή παρόµοια µέσα, η ευθύ-
νη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού
που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φορολογικό α-
ντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον ν. 2859/2000 (Α΄ 248).
γ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών

µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας τα οποία εµπίπτουν σε
ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον
διαχειριστή της διαδικτυακής πλατφόρµας πώλησης ε-
κτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκοµίζει στη διαδι-
κτυακή πλατφόρµα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλ-
λων Προϊόντων (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρµα πώ-
λησης, µεταξύ άλλων:
γα) συµβάλλεται µε ΣΕΔ, 
γβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ,
γγ) καταβάλλει χρηµατοδοτική εισφορά σύµφωνα µε

τις προβλέψεις της σχετικής σύµβασης µε το ΣΕΔ. Η ει-
σφορά υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα, το είδος και
την κατηγορία των προϊόντων όπως εξειδικεύονται στο
οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα στοι-
χεία κόστους της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9.    

3. Αν το ΣΣΕΔ δεν περιλαµβάνει το σύνολο των κατη-
γοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή προϊόντος, οι υ-
πόχρεοι της παρ. 1 υποχρεούνται να συµµετέχουν και σε
άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό,
το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος
του προϊόντος, που δεν περιλαµβάνεται στο ΣΣΕΔ στο
οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το ΑΣΕΔ δεν περιλαµβάνει το
σύνολο των προϊόντων ή κατηγοριών ή υλικών ή ειδών
συσκευασίας, οι υπόχρεοι της παρ. 1 υποχρεούνται να
συµµετέχουν σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κα-
τηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατη-
γορία ή το είδος του προϊόντος, που δεν περιλαµβάνεται
στο ΑΣΕΔ που έχουν οργανώσει.

4. Η συµµετοχή των υποχρέων της παρ. 1 σε ΣΣΕΔ
πραγµατοποιείται µε την υπογραφή σχετικής σύµβασης
µε τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συµµετοχή σε ΣΣΕΔ: 
α) παρέχει το δικαίωµα στον υπόχρεο να χρησιµοποιεί

σήµανση µε την ένδειξη που περιγράφεται στη σύµβαση
ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, 
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β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της ε-
ναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή
προϊόντων.

5. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συ-
σκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο κα-
ταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1, οι λεπτοµέρειες
του οποίου ρυθµίζονται µε την απόφαση της παρ. 8 του
άρθρου 72. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο µη-
τρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ. 

6. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 3 και 5 απο-
τελεί ειδικό όρο εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα µε
το άρθρο 130 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

7. Οι υπόχρεοι της παρ. 1, εξαιρουµένων των διαχειρι-
στών ΑΕΚΚ, υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθµό
του ΕΜΠΑ στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέ-
ρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 

Άρθρο 12
Ρυθµίσεις για τους φορείς ΣΕΔ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την
οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριµένου από τον
Ε.Ο.ΑΝ.. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ε-
νός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των α-
ποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύµα αποβλήτων άλ-
λων προϊόντων. 

2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ µπορούν να είναι α-
ποκλειστικά: 
α) οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11 για τα προϊό-

ντα που αφορούν αυτό το ΣΣΕΔ, 
β) τα νοµικά πρόσωπα τα οποία οργανώνονται απο-

κλειστικά από υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11 µε
σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύ-
ουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και περιορισµοί των παρ. 3 έ-
ως 8 που ισχύουν για τους φορείς ΣΣΕΔ. Ειδικότερα για
τις συσκευασίες, στα νοµικά αυτά πρόσωπα µπορεί να
συµµετέχουν και νοµικά πρόσωπα τα οποία κατ΄ επάγ-
γελµα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, επεξεργάζονται,
µεταποιούν ή εισάγουν συσκευασίες,
γ) οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία µε

τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11, σε ποσοστό
µικρότερο του 50%. Οι φορείς της παρούσας περίπτω-
σης δεν επιτρέπεται να µετέχουν για τους σκοπούς της
παρούσας σε αστική εταιρεία.

3. Η ιδιότητα του µετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µετόχου, του µέλους
οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύ-
νης και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύ-
θυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργα-
σίας ή συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει ε-
ναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή προϊ-
όντων. Το ασυµβίβαστο δεν ισχύει: 
α) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και την ΚΕΔΕ, 
β) για τις περιπτώσεις µετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ,

στις οποίες το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης αφορά σε δραστηριότητες που τον καθι-
στούν υπόχρεο παραγωγό, 
γ) για τους συλλέκτες µεταφορείς ΑΕΚΚ.

4. Απαγορεύεται η κατοχή µετοχών ή µερίδων φορέα
ΣΣΕΔ από πρόσωπα που: 
α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστι-

κή διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βά-
ρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρι-
σης, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή
παρόµοια διαδικασία, 
β) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκηµα του άρ-

θρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001
(Α΄ 265) ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύ-
ουν από τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή προστατεύουν τον
ελεύθερο ανταγωνισµό ή για αδίκηµα της παρ. 1 του άρ-
θρου 37 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) ή του άρθρου 66 του
παρόντος νόµου ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160). 

5. Το ασυµβίβαστο της παρ. 3 και τα κωλύµατα της
περ. β΄ της παρ. 4 ισχύουν και για την ιδιότητα µέλους
του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης
ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται
σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα
ΣΣΕΔ. Το ασυµβίβαστο της παρ. 3 για µέλη διοικητικού
συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους
που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τµήµα, δι-
εύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και ό-
ταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή
και σε πλάγια γραµµή µέχρι και δευτέρου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού των ανωτέρω
προσώπων είναι και µέτοχος, µέλος οργάνου διοίκησης
ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε
τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η ο-
ποία αναλαµβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής
και µεταφοράς αποβλήτων. Το ασυµβίβαστο των παρ. 3
και 5 παρατείνεται για ένα (1) έτος µετά την αποχώρηση
από τον φορέα ΣΣΕΔ για οποιονδήποτε λόγο. Η εξαίρε-
ση της περ. β΄ της παρ. 3 δεν ισχύει για τα ασυµβίβαστα
της παρούσας. 

6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυµβίβαστα της παρ. 3
ή από τα κωλύµατα της παρ. 4 στο πρόσωπο µετόχου ή
εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να
µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχει σε
πρόσωπα των περ. α΄ ή β΄ της παρ. 2, τα οποία εκδηλώ-
νουν σχετικό ενδιαφέρον, µέσα σε τέσσερις (4) µήνες α-
πό τον χρόνο που γεννάται το ασυµβίβαστο ή το κώλυ-
µα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυµβίβαστα ή τα κωλύ-
µατα της παρ. 5 στο πρόσωπο µέλους διοικητικού συµ-
βουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στε-
λέχους ή στελέχους µε θέση ευθύνης που προΐσταται σε
τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο
φορέας ΣΣΕΔ οφείλει µέσα σε τρεις (3) µήνες να προβεί
στις αναγκαίες ενέργειες για τη συµµόρφωσή του µε τις
παρ. 3, 4 και 5. 

7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι
εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν
σχετικές για τον σκοπό αυτόν άδειες. Αν, εξαιτίας έλλει-
ψης επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθίσταται αδύνατη η συλ-
λογή και µεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέ-
λεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προη-
γούµενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δί-
νεται µε απόφαση του Δ.Σ. µέσα σε τρεις (3) µήνες από
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την υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος, µετά την άπρα-
κτη πάροδο της οποίας το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµέ-
νο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τα Κέντρα Συλλογής
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, τα οποία έχουν υλοποι-
ηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4496/2017
(Α΄170), καθώς και τα περιφερειακά κέντρα διαλογής
φιαλών που λειτουργούν στο πλαίσιο συστήµατος επι-
στροφής εγγύησης της παρ. 1 του άρθρου 86. 

8. Η διανοµή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους µε-
τόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται. 

9. Με την επιφύλαξη του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η προ-
µήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η α-
νάθεση έργων και µελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διε-
νεργούνται σύµφωνα µε Κανονισµό Προµηθειών, Υπηρε-
σιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτί-
ζεται σύµφωνα µε κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο
Ε.Ο.ΑΝ.. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ. και διέπονται από τις αρ-
χές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης µετα-
χείρισης των ενδιαφεροµένων. 
Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν

προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισµό Προµηθειών,
Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών, το αργότερο µέσα σε
δύο (2) µήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυ-
ντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική
τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται µε α-
πόφαση του διοικητικού συµβουλίου µέσα σε δύο (2) µή-
νες από την υποβολή του Κανονισµού Προµηθειών, Υπη-
ρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντή-
σει εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, ο
Κανονισµός θεωρείται εγκεκριµένος. 

10. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει ετησίως
στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση προγραµµατισµού
για τα επόµενα τρία (3) έτη, στην οποία περιλαµβάνονται
κατ’ ελάχιστο:
α) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισµός και σχέδιο

προϋπολογισµού των επόµενων τριών (3) ετών, 
β) προγραµµατισµός των εργασιών εναλλακτικής δια-

χείρισης, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΣΕΔ για
τα επόµενα τρία (3) έτη, µε αναφορά στη γεωγραφική α-
νάπτυξη, τις απαιτούµενες επενδύσεις και συνεργασίες
και τις εκτιµώµενες ανακτηθείσες ποσότητες,
γ) αναλυτικό ετήσιο πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης του κοινού, που περιλαµβάνει τουλάχι-
στον τις δράσεις, τον σκοπό, τα µέσα υλοποίησης και
τον προϋπολογισµό του κόστους. Στο πλαίσιο της αξιο-
λόγησης ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να αξιώσει την από κοινού
διεξαγωγή ενηµερωτικών δράσεων και προγραµµάτων
ευαισθητοποίησης µε άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις ενδεχόµενες συνέργειες ή επικαλύψεις
µε άλλα προγράµµατα ενηµέρωσης ή ευαισθητοποίησης. 
Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νο-

εµβρίου του προηγούµενου έτους. 
Το ειδικότερο περιεχόµενο της έκθεσης, ο τρόπος α-

ξιολόγησης και δηµοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας µπορεί να εξει-
δικεύονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.ΑΝ.. 

11. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον

Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτοµερή ετήσια απολογιστική
έκθεση κατ’ αντιστοιχία µε το εγκεκριµένο επιχειρησια-
κό σχέδιο, στην οποία περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο
στοιχεία σχετικά µε: 
α) τον φορέα ΣΕΔ, ιδίως αναφορικά µε τη µετοχική και

εταιρική του σύνθεση, αλλαγές στο καταστατικό, διαχεί-
ριση ασυµβιβάστων και κωλυµάτων, σχετική οργανωτική
διάρθρωση και στελέχωση,
β) τον βαθµό ανάπτυξης της εµβέλειας του ΣΕΔ σε

σχέση µε τα απόβλητα που διαχειρίζεται και τη γεωγρα-
φική του κάλυψη, 
γ) τις εφαρµοζόµενες µεθόδους εναλλακτικής διαχεί-

ρισης, τις σχετικές µε κάθε µέθοδο υφιστάµενες υποδο-
µές και τον εξοπλισµό και την απόδοση κάθε µεθόδου, ι-
δίως τις ποσότητες που ανακτώνται και συλλέγονται,
δ) την επίδοση του ΣΕΔ σε σχέση µε τους στόχους

που υποχρεούται να πετύχει και το µερίδιο συµµετοχής
των διαφορετικών µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης,
ανάλογα µε το µερίδιο ποσοτήτων των συµβεβληµένων
υπόχρεων ανά κατηγορία προϊόντος,
ε) τις εφαρµοζόµενες µεθόδους παρακολούθησης και

επιβεβαίωσης των δηλούµενων ποσοτήτων και τον τρό-
πο διασφάλισης της αξιοπιστίας αυτών,
στ) τους συµβεβληµένους υπόχρεους, 
ζ) τους συνεργάτες του φορέα ΣΕΔ για την εκτέλεση

των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ανά εργασία
και µέθοδο,
η) τις δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ανά

δράση, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το είδος της, το
κόστος υλοποίησης και την αποτελεσµατικότητά της, και
θ) τα οικονοµικά στοιχεία, ιδίως τα έσοδα από εισφο-

ρές υπόχρεων και από άλλες πηγές, το επενδυτικό και
λειτουργικό κόστος ανά µέθοδο εναλλακτικής διαχείρι-
σης, καθώς και το κόστος ανά τόνο ανακυκλούµενων α-
ποβλήτων (αποδοτικότητα), τις δανειακές υποχρεώσεις
τους, τα στοιχεία των αυτοελέγχων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρί-
ζουν τους αυτοελέγχους, το συνολικό κόστος ενηµέρω-
σης και ευαισθητοποίησης, το διοικητικό κόστος σύµφω-
να µε την παρ. 13, λοιπά έξοδα, καθώς και αποθεµατικό
στο οποίο δεν περιλαµβάνεται η διαφορά της τρέχουσας
αξίας των παγίων υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων από
την αναπόσβεστη αξία τους.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.

δύναται να καθορίζεται µέγιστο ποσοστό επιτρεπτού ει-
δικού αποθεµατικού για κάθε κατηγορία ΣΣΕΔ. Στην παρ.
1 του άρθρου του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) η παραποµπή
στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 αφορά τους
φορείς ΣΣΕΔ της παρ. 26 του άρθρου 3.
Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Α-

πριλίου του επόµενου έτους µε βάση τα έως τότε διαθέ-
σιµα οικονοµικά στοιχεία και αναρτάται αµελλητί, µε την
ένδειξη «υπό αξιολόγηση», στην ιστοσελίδα του φορέα
ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Με την οριστικο-
ποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του φορέα, υ-
ποβάλλονται αµελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονοµικά
αυτά στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
της έκθεσης, η αξιολόγηση αυτή αναρτάται αµελλητί
στην ιστοσελίδα του φορέα ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα
του Ε.Ο.ΑΝ..
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Το ειδικότερο περιεχόµενο της έκθεσης, ο τρόπος υ-
ποβολής, αξιολόγησης και δηµοσιοποίησής της και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας δύ-
ναται να εξειδικεύονται µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

12. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και
τεκµηριωµένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά µε τις
ποσότητες των αποβλήτων, ανά είδος και κατηγορία αυ-
τών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του, καθώς και τη µεθοδολογία συ-
γκέντρωσης των στοιχείων αυτών. 

13. Το διοικητικό κόστος των φορέων ΣΣΕΔ δεν υπερ-
βαίνει το αναγκαίο ποσό για την επίτευξη του σκοπού
τους µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει
και αξιολογεί το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φο-
ρέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους
σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τρο-
ποποίησης των ΣΣΕΔ και κατά την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων των φορέων και µπορεί να θέτει σχετικούς ό-
ρους στην απόφαση έγκρισης. 
Για την αξιολόγηση του διοικητικού κόστους, ο

Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να καθορίσει το εύλογο διοικητικό κό-
στος ή στοιχεία αυτού µε µελέτη που ανατίθεται σε εται-
ρία εγνωσµένου κύρους. 
Ως «διοικητικό κόστος» θεωρείται ιδίως:
α) το κόστος µισθοδοσίας, 
β) η αποζηµίωση µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, 
γ) τα µισθώµατα και τα κοινόχρηστα, 
δ) το κόστος αναλωσίµων, 
ε) τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, και
στ) το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως λο-

γιστικής υποστήριξης, νοµικών και συµβουλευτικών υπη-
ρεσιών, όπως και υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας. 
Στο διοικητικό κόστος δεν περιλαµβάνονται το έκτα-

κτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των
σχετικών δικηγορικών αµοιβών και το κόστος των αυτο-
ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των τακτικών ανεξάρ-
τητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους. 
Κατά την εξέταση του διοικητικού κόστους αξιολογού-

νται, ιδίως, η διάθεση χωρίς αιτιολογία υψηλών ποσών
σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες διοικητικού
κόστους και οι χωρίς αιτιολογία µεγάλες διακυµάνσεις
ανά κατηγορία κόστους µεταξύ των ετών. 
Τα ΣΣΕΔ είναι υποχρεωµένα να δηµοσιεύουν στην ι-

στοσελίδα τους τα στοιχεία (α) έως (στ) του διοικητικού
τους κόστους.

14. Σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου από φορέα
ΣΣΕΔ που έχει συµπληρώσει ένα (1) έτος λειτουργίας ό-
πως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας α-
πολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευ-
θύνει σύσταση συµµόρφωσης και, σε περίπτωση που ε-
ξακολουθεί η µη επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των
ποσοτικών στόχων της περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου
13 για πλέον του ενός πλήρους ηµερολογιακού έτους,
πρόστιµο αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. Ειδι-
κότερα, εφόσον η µη επίτευξη του στόχου συνεχίζεται
για δεύτερο συνεχόµενο έτος, επιβάλλεται πρόστιµο το
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηµατικών εισφο-
ρών της προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου
που ισούται µε το 20% της απόκλισης από τον στόχο. Ε-
φόσον η µη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο

συνεχόµενο έτος, επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο αντι-
στοιχεί σε ποσοστό των χρηµατικών εισφορών της
προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ι-
σούται µε το 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον
η µη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τέταρτο συ-
νεχόµενο έτος, επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο αντι-
στοιχεί σε ποσοστό των χρηµατικών εισφορών της
προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που ι-
σούται µε το 100% της απόκλισης από τον στόχο.
Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και

δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του ό-
πως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας α-
πολογιστικής του έκθεσης της παρ. 11, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακα-
λεί την έγκρισή του και προχωρεί σε κατάπτωση της εγ-
γυητικής επιστολής της παρ. 18. Εφόσον επιτυγχάνει ά-
νω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιµο το ο-
ποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό των χρηµατικών εισφορών
της προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που
ισούται µε το 100% της απόκλισης από τον στόχο.
Στους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους πο-

σοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύ-
χουν κατά το προηγούµενο πλήρες ηµερολογιακό έτος
όπως διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση της ετήσιας α-
πολογιστικής έκθεσης της παρ. 11 και οι οποίοι έχουν
συµπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, ο Ε.Ο.ΑΝ. απευ-
θύνει σύσταση συµµόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φο-
ρέας ΑΣΕΔ εξακολουθεί να µην επιτυγχάνει τον στόχο
του το επόµενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει πρόστιµο που
ισούται µε το 100% της απόκλισης από τον στόχο του
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Ως βάση υπολογι-
σµού θεωρείται το σύνολο των χρηµατικών εισφορών
της προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου α-
ντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων. Στην περί-
πτωση αυτή ανακαλείται η έγκριση του ΣΕΔ. Στην περί-
πτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αµελλητί
σε ΣΣΕΔ. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ακο-
λουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου
69.
Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την επι-

βολή των προστίµων της παρούσας χρησιµοποιούνται υ-
ποχρεωτικά για τη χρηµατοδότηση δράσεων που απο-
σκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ στο οποίο
επιβλήθηκε το πρόστιµο.

15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι
συµβεβληµένοι µε αυτούς παραγωγοί προϊόντων τηρούν
τους όρους των συµβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ. Για
τον σκοπό αυτόν προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ε-
νέργειες για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της
σύµβασης, ιδίως αυτών που αφορούν στις δηλωθείσες
ποσότητες και την έγκαιρη καταβολή των εισφορών. Οι
συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να δίνουν όλα τα πληρο-
φοριακά στοιχεία, όπως ισοζύγια αποθήκης και ποσότη-
τες πωληθέντων προϊόντων, θεωρηµένα από ορκωτό λο-
γιστή. 

16. Εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έ-
γκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέ-
ας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Στην περί-
πτωση αυτή, το ποσό που αποµένει, µετά από την εξό-
φληση των οφειλών του συστήµατος προς τρίτους, πε-
ριέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το δια-
θέσει για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Με απόφα-
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ση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται ο τρόπος κατανοµής του
ποσού της παρούσας µεταξύ των ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των επι-
δόσεων των υφιστάµενων ΣΣΕΔ και των ποσοτήτων των
συµβεβληµένων υπόχρεων. 

17. Οι φορείς ΣΣΕΔ διασφαλίζουν τη δυνατότητα συµ-
µετοχής στο ΣΕΔ των ενδιαφεροµένων παραγωγών ή
διαχειριστών, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαι-
τήσεις του συστήµατος, που απορρέουν από τον παρό-
ντα και την απόφαση έγκρισης του συστήµατος.

18. α. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει
χρηµατική εγγύηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων είτε να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ή να προ-
χωρήσει στο άνοιγµα ανέκκλητης τραπεζικής πίστωσης
υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. µε σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης
των στόχων του φορέα ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υ-
ποχρεώσεών του. 
β. Με την επιφύλαξη της περ. γ΄ το ύψος της εγγύη-

σης ορίζεται ως το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των
ετήσιων χρηµατικών εισφορών του προηγούµενου έ-
τους. 
γ. Για τα ΣΣΕΔ που δεν προβλέπουν χρηµατικές ει-

σφορές από υπόχρεους, για τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και για τα νέα
ΣΣΕΔ το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε τριάντα χιλιά-
δες (30.000) ευρώ. Για τα νέα ΣΣΕΔ που προβλέπουν
χρηµατικές εισφορές από υπόχρεους, το ύψος της εγ-
γύησης αναπροσαρµόζεται στο ένα εικοστό (1/20) του
συνόλου των ετήσιων χρηµατικών εισφορών του προη-
γούµενου έτους µετά τη συµπλήρωση του τρίτου έτους
λειτουργίας σύµφωνα µε την αντίστοιχη ετήσια απολογι-
στική έκθεση της παρ. 11.  
δ. Η εγγύηση καταπίπτει µε απλή έγγραφη αίτηση του

Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού
συµβουλίου του, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω
αίτηση, εφόσον στο τέλος της πενταετούς έγκρισης του
ΣΕΔ δεν επιτυγχάνεται έστω και ένας από τους στόχους
της περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13. Επί της εγγύησης
υποχρεωτικά αναφέρεται ότι η εγγύηση αυτή καταπίπτει
µε αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ.. 
ε. Η έκδοση της εγγυητικής επιστολής ή το άνοιγµα α-

νέκκλητης τραπεζικής πίστωσης υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. απο-
τελούν προϋπόθεση για την έγκριση του ΣΕΔ.
στ. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την

κατάπτωση της εγγύησης χρησιµοποιούνται υποχρεωτι-
κά για τη χρηµατοδότηση δράσεων που αποσκοπούν
στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ του οποίου κατέπε-
σε η χρηµατική εγγύηση.

Άρθρο 13
Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης οργάνωσης
και λειτουργίας ΣΕΔ, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στον
Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει: 
α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ και 
β) πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση

και λειτουργία του νέου ΣΕΔ. 
Το περιεχόµενο του φακέλου για την έγκριση οργάνω-

σης και λειτουργίας ΣΕΔ, µε εξαίρεση τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, κα-
θορίζεται στο Παράρτηµα Ι του Μέρους Γ΄ και τροποποι-
είται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθίσταται υ-
ποχρεωτική η υποβολή του φακέλου µε ψηφιακά µέσα,
καθώς και η συµπλήρωση αίτησης µε προκαθορισµένο
περιεχόµενο. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαίνεται επί του αιτήµατος
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του, µετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτηµα θεωρείται ε-
γκεκριµένο. 
Εάν κατά την εξέταση του φακέλου παρατηρηθούν ελ-

λείψεις ή απαιτηθούν διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόµενος
καλείται να απαντήσει το αργότερο εντός δύο (2) µηνών
από την έγγραφη ενηµέρωσή του και ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαί-
νεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή των συ-
µπληρώσεων ή διευκρινίσεων. Η διαδικασία δύναται να
επαναληφθεί άλλη µία φορά. Κατόπιν της ολοκλήρωσης
της εξέτασης του φακέλου και των συµπληρώσεων ή δι-
ευκρινίσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. απορρίπτει ή εγκρίνει αιτιολογη-
µένα το αίτηµα.
Η απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας

του νέου ΣΕΔ έχει πενταετή διάρκεια και τίθεται σε ισχύ
µε την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ». 
Β. Για την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λει-

τουργίας ΣΕΔ απαιτείται ο φορέας ΣΕΔ να έχει τηρήσει
τους όρους έγκρισης και λειτουργίας του ΣΕΔ χωρίς ου-
σιώδη απόκλιση, να τεκµηριώνονται επαρκώς οι µη ου-
σιώδεις αποκλίσεις και να τηρούνται τα άρθρα 9 και 12.
Τεκµαίρεται ότι συνιστά ουσιώδη απόκλιση η απόκλιση
που υπερβαίνει το 30% οιουδήποτε στόχου έχει τεθεί µε
την προηγούµενη απόφαση έγκρισης.
Για την απόδειξη της τήρησης αυτών, ο φορέας ΣΕΔ

καταθέτει στον Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, τουλάχιστον τρεις (3)
µήνες πριν τη λήξη της απόφασης έγκρισης, ο οποίος
περιλαµβάνει: 
α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ, 
β) συνοπτική αποτίµηση προηγούµενης περιόδου λει-

τουργίας του ΣΕΔ, αρχής γενοµένης από την ηµεροµη-
νία έναρξης ισχύος της προηγούµενης απόφασης έγκρι-
σής του και, 
γ) επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση και λει-

τουργία του κατά την αµέσως επόµενη πενταετή περίο-
δο.
Το περιεχόµενο του φακέλου για την έγκριση οργάνω-

σης και λειτουργίας ΣΕΔ, µε εξαίρεση τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, κα-
θορίζεται στο Παράρτηµα Ι του Μέρους Γ΄ και τροποποι-
είται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. Ως προς τη διαδικασία ανανέωσης έγκρισης
και τη διάρκεια της απόφασης έγκρισης εφαρµόζονται
τα προβλεπόµενα στην υποπαρ. Α΄. Μέχρι την έκδοση α-
πόφασης επί του αιτήµατος ανανέωσης έγκρισης, ο φο-
ρέας ΣΕΔ λειτουργεί µε βάση τους όρους της προηγού-
µενης απόφασης έγκρισης.
Γ. Για την εξέταση του αιτήµατος για την έγκριση ή

την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται καταβολή α-
πό τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύ-
ψος του οποίου ανέρχεται: 
α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση Α-

ΣΕΔ µε γεωγραφική κάλυψη µιας περιφέρειας και σε δε-
καοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε µεγαλύτερη γεωγρα-
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φική κάλυψη, 
β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτω-

ση ΣΣΕΔ µε γεωγραφική κάλυψη µιας περιφέρειας και
σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε µεγαλύτερη
γεωγραφική κάλυψη. 
Δ. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έ-

γκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έ-
γκρισης και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος, µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

2. Οι αποφάσεις έγκρισης των ΣΕΔ περιλαµβάνουν
κατ’ ελάχιστον όρους που αφορούν:
α) Στις συσκευασίες, τα ΑΕΚΚ ή τα προϊόντα που αφο-

ρούν το ΣΕΔ.
β) Σε ειδικά θέµατα συµµόρφωσης του φορέα ΣΕΔ, µε

βάση το άρθρο 12.
γ) Στη γεωγραφική εµβέλεια του ΣΕΔ.
δ) Στις εφαρµοζόµενες µεθόδους εναλλακτικής δια-

χείρισης, τους ποσοτικούς στόχους ανά είδος και κατη-
γορία αποβλήτου και ανά ακολουθούµενη µέθοδο εναλ-
λακτικής διαχείρισης, τον τρόπο καταγραφής και επαλή-
θευσης των ποσοτήτων και τις αντίστοιχες προθεσµίες
για την επίτευξή τους. Οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ κα-
θορίζονται κατ’ ελάχιστον µε αναγωγή των εθνικών στό-
χων στις ποσότητες ανά κατηγορία προϊόντος των υπο-
χρέων που είναι συµβεβληµένοι στο ΣΕΔ. Δύναται να υ-
περβαίνουν τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο για την ελαχιστοποίηση της πιθα-
νότητας µη επίτευξης του εθνικού στόχου. Στον υπολο-
γισµό των επιδόσεων του ΣΕΔ συνυπολογίζονται οι πο-
σότητες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται µε τις α-
κολουθούµενες µεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης του
ΣΕΔ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο επιχειρησιακό του σχέ-
διο, καθώς και οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων
που καταγράφονται από το ΣΕΔ και αντιστοιχούν στο
µερίδιο αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος που είναι συµ-
βεβληµένο µε αυτό.
ε) Στη συνεργασία µε τους υπόχρεους της παρ. 1 του

άρθρου 11, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατικών ει-
σφορών και της τυχόν αναπροσαρµογής τους για το
χρονικό διάστηµα εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδί-
ου.
στ) Στη συνεργασία µε φορείς διαχείρισης αποβλήτων

του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, όπως τους Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού.
ζ) Στη συνεργασία µε έτερους φορείς ΣΕΔ.
η) Στις δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.
θ) Στις υποχρεώσεις του φορέα ΣΕΔ προς τον

Ε.Ο.ΑΝ..
ι) Σε ειδικούς κατά περίπτωση όρους, όπως περιορι-

σµούς στο ανώτατο επιτρεπόµενο διοικητικό κόστος ή ε-
πιτρεπόµενες αποκλίσεις στα αποθεµατικά στο τέλος
της πενταετούς έγκρισης. 
ια) Στους συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους, η µη

επίτευξη των οποίων αποτελεί κριτήριο για τον έλεγχο
συµµόρφωσης και επιβολής προστίµου σύµφωνα µε την
παρ. 14 του άρθρου 12, 
ιβ) Στους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτυγ-

χάνει το ΣΕΔ σύµφωνα µε το οικείο ΠΔΕΠ ή την παρ. 6
του άρθρου 84, η µη επίτευξη των οποίων επισύρει την
κατάπτωση της χρηµατικής εγγύησης της παρ. 18 του
άρθρου 12.

3. α. Ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να τροποποιήσει τους όρους έ-

γκρισης του ΣΕΔ κατόπιν τεκµηρίωσης της σχετικής α-
ναγκαιότητας, όπως στην περίπτωση αλλαγών που επι-
βάλλονται από το θεσµικό πλαίσιο ή από σχέδιο συµµόρ-
φωσης, της ανάγκης βελτίωσης της αποδοτικότητας των
εισφορών και της εφαρµογής της περ. β΄. Προς τούτο, ο
Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να απαιτήσει υποβολή τροποποιηµένου
φακέλου από το ΣΕΔ εντός δύο (2) µηνών ή και να τρο-
ποποιήσει τους όρους έγκρισης ακόµα και αν δεν υπο-
βληθεί µετά την παρέλευση δύο (2) µηνών από το αίτηµα
του Ε.Ο.ΑΝ..
β. Σε περίπτωση λειτουργίας άνω του ενός ΣΣΕΔ για

το ίδιο ρεύµα προϊόντων ή συσκευασιών, τα εν λόγω
ΣΣΕΔ εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις διευρυµέ-
νης ευθύνης του παραγωγού µε συντονισµένο τρόπο.
Για τον σκοπό αυτόν, εφαρµόζεται η αρχή της αναλογι-
κής ανάληψης υποχρεώσεων από τα ΣΣΕΔ σε σχέση µε
τους συµβεβληµένους υπόχρεους, ώστε να διασφαλίζο-
νται η κάλυψη του συνόλου της Χώρας, η αποφυγή επι-
καλύψεων, ο δίκαιος διαµοιρασµός του κόστους εναλλα-
κτικής διαχείρισης, η βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων
πόρων και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού. Ο
Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να καθορίζει ελάχιστη τιµή εισφοράς
για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της εναλλακτικής δια-
χείρισης του εν λόγω αποβλήτου.

Άρθρο 14
Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά 

των συσκευασιών και των προϊόντων 
που εµπίπτουν σε ΠΔΕΠ

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει προστεθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Οι διακινητές συσκευασίας σύµφωνα µε την παρ. 8 του
άρθρου 77 και οι διακινητές προϊόντων για τα οποία έ-
χουν εγκριθεί ΠΔΕΠ υποχρεούνται να διακινούν µόνο τα
προϊόντα των παραγωγών, κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 11, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
των παρ. 3 και 5 του άρθρου 11.

Άρθρο 15
ΕΜΠΑ - Διασύνδεση µε το ΓΕΜΗ και άλλα µητρώα

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
προστεθεί µε την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στο πλαίσιο των άρθρων 91 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167) και 11 της υπ’ αριθµ. 181504/2016 (Β΄ 2454) α-
πόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει, το ΓΕΜΗ και το Ε-
ΜΠΑ διαλειτουργούν για την ανταλλαγή και διασταύρω-
ση στοιχείων, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, τηρουµένων των διατάξεων για την προστα-
σία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του ε-
µπορικού απορρήτου, του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

2. Ειδικά για τη δραστηριότητα της εισαγωγής µετα-
χειρισµένων οχηµάτων σε επαγγελµατική βάση, προϋ-
πόθεση για την εγγραφή και καταχώρηση των στοιχείων
στο «Μητρώο Μεταχειρισµένων Οχηµάτων» της παρ. 3
του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) είναι η ύπαρξη
αριθµού µητρώου ΕΜΠΑ.  
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3. Με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 72 εξειδι-
κεύεται η διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ µε το ΕΜΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-

ΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Άρθρο 16
Προώθηση βιώσιµης παραγωγής και κατανάλωσης 

(Περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προωθούνται και υποστηρίζονται µοντέλα βιώσιµης
παραγωγής και κατανάλωσης µέσω:
α) του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσε-

ων του άρθρου 18 του ν. 3855/2010 (Α΄ 95) µε την υιοθέ-
τηση κριτηρίων κυκλικότητας και καθορισµού ελάχιστων
ποσοτικών στόχων για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊ-
όντων και έργων τα οποία πληρούν τα σχετικά πρότυπα
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 και 87 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), 
β) της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονοµία,

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 81/17.4.2018 απόφαση του
Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής, και
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης - Οδικού Χάρτη Κυκλικής
Οικονοµίας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Οδικός Χάρτης
Κυκλικής Οικονοµίας εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργι-
κού Συµβουλίου, καλύπτει την περίοδο 2021-2025 και α-
ναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη,
γ) του συντονισµού για την εφαρµογή των ανωτέρω

σχεδίων από τη Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία για τον σκοπό αυτόν δύναται να συ-
γκροτεί επιτροπές και οµάδες έργου γνωµοδοτικού χα-
ρακτήρα για επιµέρους θέµατα που περιλαµβάνονται στο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Οδικό Χάρτη Κυκλικής Οικονο-
µίας.

Άρθρο 17
Υποχρέωση ενηµέρωσης περί επισκευάσιµων

και αναβαθµίσιµων προϊόντων 
(Περ. β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς επίπλων και ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού υποχρεούνται να
ενηµερώνουν εγγράφως τον πωλητή αναφορικά µε τη
διαθεσιµότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και το
χρονικό διάστηµα αυτής. Όταν δεν παρέχονται οι σχετι-
κές πληροφορίες, τα ανταλλακτικά θεωρείται ότι δεν εί-
ναι διαθέσιµα. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές
τις πληροφορίες στη διάθεση του αγοραστή, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο.

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων που περιέχουν λογι-
σµικό υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως τον πω-
λητή σχετικά µε το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα υ-
πάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις του
λογισµικού, προκειµένου αυτό να παραµείνει λειτουργι-
κό. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές τις πληροφο-
ρίες, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στη διάθεση του αγορα-
στή.

Άρθρο 18
Δηµιουργία Κέντρων Δηµιουργικής Επαναχρησιµοποί-

ησης Υλικών
(Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για τους σκοπούς της πρόληψης δηµιουργίας απο-
βλήτων, και ιδίως της προώθησης της επαναχρησιµοποί-
ησης: α) οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µεµονωµένα ή από κοινού
και, β) οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔ-
ΣΑ) σε συνεργασία µε τους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
δύνανται να δηµιουργούν Κέντρα Δηµιουργικής Επανα-
χρησιµοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Ως ΚΔΕΥ ορίζεται χώ-
ρος, ο οποίος είναι οριοθετηµένος και διαµορφωµένος,
ώστε οι πολίτες να αποθέτουν µεταχειρισµένα αντικεί-
µενα και για την κατασκευή και λειτουργία του οποίου
δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το ΚΔΕΥ α-
ποτελείται από µια απλή κτιριακή υποδοµή, όπου δηµι-
ουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόµηση, την επι-
διόρθωση και την αποθήκευση αντικειµένων. Τα ΚΔΕΥ
χωροθετούνται σε περιοχές:
α) γενικής κατοικίας κατά την έννοια του π.δ. 59/2018

(Α΄ 114) και του π.δ. 23.2.1987 (Δ΄ 166) και,
β) πολεοδοµικού κέντρου και παραγωγικών δραστη-

ριοτήτων κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 και του π.δ.
23.2.1987.   

2. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, για τους
σκοπούς της παρ. 1, µεταχειρισµένα αντικείµενα κάθε
είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋ-
φαντουργικά είδη. Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και του διοικητικού συµβουλί-
ου των ΦοΔΣΑ, κατά περίπτωση, καθορίζεται ο τρόπος
αξιοποίησης των µεταχειρισµένων αντικειµένων.

3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε πληθυσµό άνω των είκοσι χι-
λιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίη-
ση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το τέλος
του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ µεριµνούν για την υλοποίηση
και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειµένου να εξυπηρετούνται
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων µέσω προώθησης των διαδηµοτικών
συνεργασιών.  

Άρθρο 19
Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων

(Περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι διανοµείς κλω-
στοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρικού και ηλεκτρο-
νικού εξοπλισµού προϊόντων και οικιακών συσκευών,
προϊόντων καθηµερινής υγιεινής, υποδηµάτων και βι-
βλίων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, ιδίως
λόγω λαθών ή ελαττωµάτων ή ελλείψεων στη συσκευα-
σία, την επισήµανση ή το βάρος ή λόγω απόσυρσης από
την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ηµεροµηνία λή-
ξης, υποχρεούνται να τηρούν την παρ. 1 του άρθρου 4. Η
πρόληψη γίνεται ιδίως µέσω δωρεάς των προϊόντων της
παρούσας σε αρµόδια για τον σκοπό αυτόν δηµόσια νο-
µικά πρόσωπα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
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ου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί
νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφε-
λή σκοπό ή στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα των κλι-
µάτων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελ-
λάδα ή στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νοµικά πρό-
σωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) ή στο νο-
µικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) ή
στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή
στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω
φορείς, προκειµένου να διανεµηθούν από τα εν λόγω
πρόσωπα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανα-
κούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων χωρίς αντάλλαγ-
µα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δη-
µόσια υγεία.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1, εφόσον δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, ο-
δηγούνται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς, εισαγω-
γείς και διανοµείς προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 για την ιεράρχη-
ση των αποβλήτων. Μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η α-
νακύκλωση ή η ανάκτηση αυτών για λόγους τεχνικούς ή
και οικονοµικούς, τα ανωτέρω πρόσωπα διαχειρίζονται
τα προϊόντα της παρ. 1 µέσω διάθεσης σε χώρους υγειο-
νοµικής ταφής (ΧΥΤ). 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ΦοΔΣΑ και οι οργα-
νισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού ή τα
νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν
τις αρµοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του
ν. 4555/2018 (Α΄ 133), οι οποίοι διαχειρίζονται χώρους
υγειονοµικής ταφής, απαγορεύεται να αποδέχονται τα
προϊόντα της παρ. 1, χωρίς την πρότερη υποβολή ενώ-
πιόν τους από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανο-
µείς της παρ. 1, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί εξάντλησης της ιεράρχησης
των αποβλήτων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2.

Άρθρο 20
Απόβλητα τροφίµων 

(Περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α
του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί µε την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Σε εφαρµογή του άρθρου 4, στην πρόληψη και τη
διαχείριση των αποβλήτων τροφίµων ισχύει κατά προτε-
ραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση:
α) αποφυγή δηµιουργίας αποβλήτων τροφίµων όπως

µέσω της µείωσης:
αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή

τροφίµων ή 
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατα-

νάλωση ή επεξεργασία, 
β) χρήση απούλητων τροφίµων κατάλληλων για αν-

θρώπινη κατανάλωση µέσω δωρεών και αναδιανοµής ή
περαιτέρω επεξεργασίας τροφίµων για ανθρώπινη κατα-
νάλωση,
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου µεταποίηση σε προϊ-

όντα, συµπεριλαµβανοµένων των «πρώην τροφίµων», ό-
πως ορίζονται στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος Α΄ του

Κανονισµού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ια-
νουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτρο-
φών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,
δ) χρήση για λίπασµα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή

για παραγωγή ενέργειας µέσω βιοαερίου,
ε) αποτέφρωση µε ενεργειακή ανάκτηση,
στ) διάθεση, όπως µε αποτέφρωση ή υγειονοµική τα-

φή.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της πρόληψης δηµι-

ουργίας αποβλήτων τροφίµων, στο αντίστοιχο πρόγραµ-
µα µέτρων πρόληψης, το οποίο αποτελεί τµήµα του Ε-
θνικού Προγράµµατος Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλή-
των, λαµβάνονται µέτρα για: 
α) Μέχρι το 2030, τη µείωση των απωλειών τροφίµων

κατά µήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασµού.
β) Τη µείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση

µε τα παραγόµενα απόβλητα τροφίµων το έτος 2022 των
κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίµων σε επίπεδο λιανικής
πώλησης και καταναλωτή.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανεξε-

τάζει τον παρόντα ποσοτικό στόχο το αργότερο έως την
1η.1.2024.
γ) Την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανοµή

τροφίµων, µε προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή
έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου
µεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για δια-
τροφή.
Ο υπολογισµός των ποσοτήτων γίνεται µε βάση την α-

πόφαση (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της 3ης Μαΐου 2019, «για τη συµπλήρωση της οδη-
γίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά στη θέσπιση κοινής µεθοδολο-
γίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την οµοιό-
µορφη µέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίµων», ό-
πως εκάστοτε ισχύσει.

3. Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των µέτρων
που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρ. 2, µέσω της µέ-
τρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίµων. 

4. Από την 1η.1.2022:  
α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλο-

ντικά και παράγουν απόβλητα τροφίµων που ανήκουν
στην κατηγορία 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλή-
των (ΕΚΑ) όπως οι µονάδες επεξεργασίας και µεταποίη-
σης τροφίµων, 
β) οι αγορές που παράγουν απόβλητα τροφίµων που ε-

ντάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 20 03 02 όπως οι κρεατα-
γορές, οι ιχθυαγορές και οι λαχαναγορές,
γ) οι υπεραγορές τροφίµων (super market), όπως ορί-

ζονται στην παρ. 5.Γ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
47829/23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα άνω των εκατό

(100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ε) οι µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης, όπως νοσο-

κοµεία, κλινικές και θεραπευτήρια, κατηγορίας Α΄ του
ν. 4014/2011 (Α΄209), 
στ) οι ξενώνες, όπως νεότητας, ατόµων ειδικών οµά-

δων, γηροκοµεία, που ανήκουν στην κατηγορία Α΄ του
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ν. 4014/2011 και αποτελούν δραστηριότητα µε αύξοντα
αριθµό 12 της 6ης Οµάδας της υπ’ αριθµ. 37674/2016 α-
πόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
όπως εκάστοτε ισχύει,
ζ) οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έν-

νοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
47829/23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υ-
γείας όπως εκάστοτε ισχύει, µε ετήσιο κύκλο εργασιών
άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €), 
η) οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, κατά την έννοια

της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού
Υγείας (Β΄ 2161) όπως εκάστοτε ισχύει, µε ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000
€), ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων τροφί-
µων της παρ. 1. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες της
παρούσας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.
4014/2011 οι εργασίες και οι δράσεις που λαµβάνονται
σύµφωνα µε την παρ. 1 αποτυπώνονται στη ΜΠΕ και
στην ΑΕΠΟ της εγκατάστασης, εφόσον αυτή ανήκει
στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011, άλλως στις Πρότυ-
πες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ).
Οι φορείς των δραστηριοτήτων των περ. α) έως και η)

υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόµενα α-
πόβλητα τροφίµων, καθώς και τα πλεονάσµατα τροφί-
µων κατά την έννοια της παρ. 30 του άρθρου 3, τα οποία
διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα
της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 53. Η ηλεκτρονική
πλατφόρµα διαλειτουργεί µε την ηλεκτρονική βάση δε-
δοµένων του άρθρου 17 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

5. Για την καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρ-
µα της παρ. 4 λαµβάνεται υπόψη και η κατ’ εξουσιοδότη-
ση Απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής. Η καταχώρηση γίνεται ενιαία από τον φορέα
λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθ-
µό των εγκαταστάσεων ή καταστηµάτων που αυτός δια-
θέτει, για κάθε µία δραστηριότητα της παρ. 4.
Στην πλατφόρµα αυτή καταχωρούνται από τους φο-

ρείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίµων, συµπερι-
λαµβανοµένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κα-
τανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιµα»), ο κωδικός
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συµπεριλαµ-
βανοµένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20
03 02), ο προορισµός και η µέθοδος διαχείρισης.

6. Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανο-
µής τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση, µε προτεραι-
ότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υπο-
χρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελά-
χιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης
υγείας, ως εξής:
α) Τα πλεονάσµατα τροφίµων µπορούν να αναδιανέ-

µονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κα-
τανάλωση από τον άνθρωπο και συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίµων που προβλέπονται
στη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων
και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους κα-
ταναλωτές.
β) Οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέ-

τουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό (ΕΕ) 2021/382 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου
2021 «για την τροποποίηση των παραρτηµάτων του κα-
νονισµού (ΕΚ) αριθµ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου για την υγιεινή των τροφί-
µων όσον αφορά στη διαχείριση των αλλεργιογόνων
τροφίµων, την αναδιανοµή των τροφίµων και τη νοοτρο-
πία ασφάλειας των τροφίµων». Οι δωρεοδόχοι, ως τελι-
κοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντή-
ρηση, µεταφορά, αποθήκευση, διανοµή και διάθεση των
τροφίµων στους ωφελούµενους.

7. Επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανοµή τροφίµων που α-
ποτελούν προϊόν παραλαβής ή κατάσχεσης από τις αρ-
µόδιες αρχές για λόγους που δεν σχετίζονται µε την α-
σφάλεια των τροφίµων, για την εξυπηρέτηση ή την ανα-
κούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων χωρίς αντάλλαγ-
µα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δη-
µόσια υγεία.

8. Για την ενηµέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε
θέµατα πρόληψης δηµιουργίας των αποβλήτων τροφί-
µων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρ-
τίζει, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκπαιδευτικό υλικό για τους
µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης αναφορικά µε την πρόληψη της σπατάλης τροφί-
µων.

Άρθρο 21
Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές

µε σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης - 
επαναχρησιµοποίησης 

(Περ. δ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), Κώδικα Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας (ΦΠΑ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακό-
λουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά
περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών, από τα οποία έ-
χουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείµενο δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου:
α) η διάθεση αγαθών από υπαγόµενη στο φόρο δρα-

στηριότητα σε άλλη µη υπαγόµενη του ίδιου υποκειµέ-
νου,
β) η ανάληψη από υποκείµενο στον φόρο αγαθών της

επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του
προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθε-
ση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της ε-
πιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα µέχρι αξίας δέκα (10)
ευρώ και τα δείγµατα που διαθέτει ο υποκείµενος στον
φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής
του.
Στο πλαίσιο της πρόληψης της δηµιουργίας αποβλή-

των, της περιβαλλοντικής προστασίας, υπό την έννοια
της αποτροπής της διάθεσης των προϊόντων προς υγειο-
νοµική ταφή πριν αυτά καταστούν απόβλητα, καθώς και
της ανακούφισης των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων
οµάδων, ως δώρα, που επίσης εξαιρούνται, θεωρούνται:
αα) Τα τρόφιµα, φάρµακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην

εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλω-
σης που διατίθενται δωρεάν σε υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, καθώς και νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χα-
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ρακτήρα που έχουν συσταθεί νόµιµα στην Ελλάδα και έ-
χουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή σε οργανι-
σµούς τοπικούς αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στα εκκλησια-
στικά νοµικά πρόσωπα των κλιµάτων της Ανατολικής Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρησκευτικά και
εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του άρθρου 13 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223) ή στο νοµικό πρόσωπο του άρθρου
1 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) ή στα Βακούφια Ρόδου και
Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύ-
ονται από τους παραπάνω φορείς, προκειµένου να δια-
νεµηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανα-
κούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων χωρίς αντάλλαγ-
µα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δη-
µόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία
δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως
λόγω λαθών ή ελαττωµάτων ή ελλείψεων στη συσκευα-
σία, την επισήµανση ή το βάρος, ή λόγω απόσυρσης από
την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ηµεροµηνία λή-
ξης ή λόγω αστοχιών σε σχέση µε τις προδιαγραφές του
παρασκευαστή ή του πελάτη, ιδίως διαφοροποίηση ως
προς το χρώµα, το µέγεθος, το σχήµα και τη σύσταση. Ο
περιορισµός της παρούσας δεν ισχύει για την αντιµετώ-
πιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανά-
γκης πολιτικής προστασίας λόγω φυσικών καταστρο-
φών.
ββ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του

δηµόσιου τοµέα, στους Ο.Τ.Α., στα ν.π.δ.δ., όπως προσ-
διορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στα
εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα των κλιµάτων της Ανα-
τολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρη-
σκευτικά και εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του άρθρου
13 του ν. 4301/2014 ή στο νοµικό πρόσωπο του άρθρου 1
του ν. 3512/2006 ή στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς
και στα ν.π.ι.δ. ή τις οντότητες, που εποπτεύονται από
τους παραπάνω φορείς, προκειµένου να διατεθούν για
την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως
της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.
γγ) Τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να διανεµη-
θούν άνευ ανταλλάγµατος για την κάλυψη των αναγκών
σίτισης των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
δηµόσιας εκπαίδευσης.
δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του

δηµόσιου τοµέα, στους Ο.Τ.Α. και στα ν.π.δ.δ., όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, προκει-
µένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των
πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόµενα, ανεξαρτήτως
της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών,
γ) η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε µη φορολογητέα

δραστηριότητα του ιδίου υποκειµένου, η µίσθωση, η δω-
ρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιµοποίηση για ο-
ποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακι-
νήτων που προβλέπει το άρθρο 6,
δ) η ανάληψη µερίδας σε αγαθά από εταίρο, µέτοχο ή

κληρονόµο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύ-
σης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου. Η
διάταξη αυτή εφαρµόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοι-
νωνίας και συνεταιρισµού, καθώς και στην περίπτωση
κοινοπραξίας επιτηδευµατιών, για την οποία προβλέπει η

παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
του π.δ. 186/1992 (Α΄ 84),
ε) η περιέλευση στον υποκείµενο στον φόρο ή στους

κληρονόµους του αγαθών της επιχείρησής του, κατά την
παύση των εργασιών της ή κατά τον θάνατο του υποκει-
µένου. Προκειµένου για πάγια περιουσιακά στοιχεία του
υποκειµένου, όπως ορίζονται από το άρθρο 33, η παρού-
σα δεν εφαρµόζεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει η πεντα-
ετής περίοδος διακανονισµού του φόρου αυτών.»

2. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές 

1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά είκοσι τοις εκα-
τό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που
ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, ε-
φόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορο-
λογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνο-
λικό ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέ-
ντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται
οι φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή άλλα κράτη µέλη της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για τον σκοπό του
προσδιορισµού της µείωσης φόρου επί του ποσού των
χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών
κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαρια-
σµούς τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος  µέ-
λος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν
εφαρµογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαι-
ούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την περ. ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), δηλαδή
σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ή υπο-
ψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελ-
λήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά είκοσι τοις εκα-
τό (20%) επί των δωρεών τροφίµων προς τους δωρεοδό-
χους της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προκειµένου να διανεµηθούν α-
ποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευ-
παθών κοινωνικών οµάδων χωρίς αντάλλαγµα, εφόσον
τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.
Το συνολικό ποσό της µείωσης του φόρου εισοδήµατος
δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του
φορολογητέου εισοδήµατος.»

Άρθρο 22
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρω-

παϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων
(Περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 10
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 10 του
άρθρου 72, κάθε προµηθευτής αντικειµένου, όπως ορίζε-
ται στην περ. 33 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) α-
ριθµ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου (L 396) κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό Χηµικών Προϊόντων πληροφορίες, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισµού, χρησιµο-
ποιώντας τον µορφότυπο και το εργαλείο υποβολής που
παρέχονται από τον Οργανισµό γι’ αυτόν τον σκοπό. 

2. Ως εθνική αρµόδια αρχή για την εφαρµογή και τον
έλεγχο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕE) 1907/2006
(REACH, L 136), για την εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρ-
µογής της παρ. 1, καθώς και για την επιβολή των κυρώ-
σεων της παρ. 3, ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιο-
µηχανικών και Χηµικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου
του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ). 

3. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ.
1 από τους υπόχρεους προµηθευτές επιβάλλονται από
την αρµόδια αρχή της παρ. 2 οι κυρώσεις που προβλέπο-
νται στην υπ’ αριθµ. 82/2009 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 581) για την παράβαση
του άρθρου 33 του Κανονισµού (ΕΕ) 1907/2006, όπως ε-
κάστοτε ισχύει.

Άρθρο 23
Ανάκτηση αποβλήτων  

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο παράγωγος ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλ-
λει τα απόβλητα σε εργασίες προετοιµασίας για επανα-
χρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτη-
σης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 35.

2. Εφόσον απαιτείται για τη συµµόρφωση προς την
παρ. 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προε-
τοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, της ανακύκλωσης
και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγο-
νται χωριστά και δεν αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα ή
µε άλλα υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες.

3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την
παρ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον
ένας από τους ακόλουθους όρους:
α) η κοινή συγκέντρωση ορισµένων τύπων αποβλήτων

δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή
άλλες εργασίες ανάκτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 και
το αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται µε τις εργασίες αυτές
είναι συγκρίσιµης ποιότητας µε εκείνο που επιτυγχάνε-
ται µε τη χωριστή συλλογή,
β) η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνα-

τά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα λαµβανοµένων υπόψη
των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχεί-
ρισης των σχετικών ροών αποβλήτων,
γ) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο

πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλή-
των,
δ) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονοµικό

κόστος, λαµβανοµένων υπόψη του κόστους από τις επι-
πτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάµικτων απο-
βλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτή-
των για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της συλλο-
γής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις
πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από

την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού.

4. Απαγορεύεται η αποτέφρωση αποβλήτων που έ-
χουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιµασία για επανα-
χρησιµοποίηση και για ανακύκλωση σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 25 και την παρ. 1 του άρθρου 50, µε ε-
ξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από µεταγενέ-
στερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόµενων απο-
βλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτε-
ρα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε
το άρθρο 4.

5. Εφόσον απαιτείται συµµόρφωση προς την παρ. 1 και
για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, οι πα-
ραγωγοί και κάτοχοι αποβλήτων λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα, πριν από ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για
την αποµάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσµί-
ξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων, µε σκο-
πό την επεξεργασία τους σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 35.
Για την εφαρµογή της παρούσας, η υποχρέωση λήψης α-
ναγκαίων µέτρων τίθεται προς τους παραγωγούς και κα-
τόχους αποβλήτων από το αρµόδιο κατά περίπτωση όρ-
γανο µε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα είναι κατηγορίας Α1
ή Α2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

6. Έως τις 31 Δεκεµβρίου 2021, η Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων όσον αφορά στα
αστικά απόβλητα και τα βιολογικά απόβλητα, µεταξύ άλ-
λων σχετικά µε την υλική και εδαφική κάλυψη της χωρι-
στής συλλογής και τις εξαιρέσεις δυνάµει της παρ. 3.

Άρθρο 24
Ανάκτηση - Απόβλητα µονάδων εντατικής εκτροφής

πουλερικών ή χοίρων
(Παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, έ-
ως την 1η.1.2022, οι µονάδες εντατικής εκτροφής που-
λερικών ή χοίρων, οι οποίες εµπίπτουν στο Παράρτηµα Ι
της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 (Β΄ 1450)
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ε-
κάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα ορ-
γανικά τους απόβλητα µε αναερόβια ή αερόβια χώνευση
για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσµατος και εδαφο-
βελτιωτικού ή µε άλλου είδους εργασία ανάκτησης, λαµ-
βανοµένης υπόψη της Εκτελεστικής Απόφασης
2017/302 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για
τη θέσπιση των συµπερασµάτων σχετικά µε τις βέλτι-
στες διαθέσιµες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (L 334), όσον αφορά την εντατική εκτροφή που-
λερικών ή χοίρων. 

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται οι ανω-
τέρω µονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων
εφόσον δεν υπάρχει κατάλληλη µονάδα υποδοχής:
α) στην οικεία περιφερειακή ενότητα ή, 
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β) στην περίπτωση που η µονάδα εντατικής εκτροφής
πουλερικών ή χοίρων είναι εγκατεστηµένη σε νησί, στο
οικείο νησί. 

Άρθρο 25
Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 

και ανακύκλωση
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαµβά-
νει τα κατάλληλα µέτρα για την προώθηση των δραστη-
ριοτήτων προετοιµασίας προς επαναχρησιµοποίηση, εν-
θαρρύνοντας ιδίως τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων
επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονοµι-
κών µέσων, κριτηρίων προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή
άλλων µέτρων. Λαµβάνει επίσης µέτρα όπως αυτά των
άρθρων 26 έως 29 για την προώθηση ανακύκλωσης υψη-
λής ποιότητας και για τον σκοπό αυτό, µε την επιφύλαξη
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, καθιερώνει χωριστή
συλλογή αποβλήτων. 
Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23:
α) εφαρµόζεται χωριστή συλλογή τουλάχιστον για

χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί και
β) έως την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή

των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µεριµνούν για την εφαρµογή της

περ. α΄ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριµένου Περι-
φερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος και τη
µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία, µε υψηλό επίπεδο α-
ποδοτικότητας των πόρων, τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 
α) η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και

την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι του-
λάχιστον το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί
από τα νοικοκυριά και ενδεχοµένως άλλης προέλευσης,
στον βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα
απόβλητα των νοικοκυριών, κατ’ ελάχιστον 50% κατά
βάρος,
β), η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, η α-

νακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συµπεριλαµ-
βανοµένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση
αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, µη επι-
κίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, ε-
ξαιρουµένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και
τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλό-
γου αποβλήτων, κατ’ ελάχιστον 70% κατά βάρος,
γ) έως το τέλος του 2025, η προετοιµασία για επανα-

χρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλή-
των αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βά-
ρος,
δ) έως το τέλος του 2030, η προετοιµασία για επανα-

χρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλή-
των αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βά-
ρος,
ε) έως το τέλος του 2035, η προετοιµασία για επανα-

χρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλή-
των αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βά-
ρος.

Άρθρο 26
Χωριστή συλλογή - Κατηγοριοποίηση

µέσων συλλογής αποβλήτων 
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Για τη χωριστή συλλογή των υλικών, σύµφωνα µε τον
παρόντα, χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά κάδοι ή µέσα
συλλογής διαφορετικού χρώµατος. Οι προδιαγραφές
των χρωµάτων και των συµβόλων για κάθε υλικό καθορί-
ζονται στο Παράρτηµα V του Μέρους Β΄.

Άρθρο 27
Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές
µονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από 1ης.9.2022 κάθε δηµόσια και ιδιωτική σχολική
µονάδα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, µε την επιφύλαξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56, διαθέτει κάδους ή
περιέκτες σε συγκεκριµένα σηµεία του σχολικού συ-
γκροτήµατος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των α-
κόλουθων ρευµάτων, µε σκοπό την ανακύκλωση:
α) έντυπου χαρτιού και αποβλήτων συσκευασιών, σύµ-

φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 86,
β) αποβλήτων τροφίµων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει

εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαπο-
βλήτων από τον οικείο δήµο,
γ) φορητών ηλεκτρικών στηλών.
Αρµόδιοι για την προµήθεια και τοποθέτηση των κά-

δων και περιεκτών στις δηµόσιες σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι τα
οικεία ΣΣΕΔ, µε την εξαίρεση της περ. β΄ για την οποία
είναι αρµόδιοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ενώ για τις αντίστοι-
χες ιδιωτικές σχολικές µονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών.
Αρµόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων της παρ. 1 εί-
ναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και τα οικεία ΣΕΔ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Από 1ης.1.2022, οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης
οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, µε σκοπό την
ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται
ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν
την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί πα-
ραδίδεται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες. 

Άρθρο 28
Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδοµές για τη συλλογή

και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων
(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία υποβάλλεται προ-
έγκριση οικοδοµικής άδειας ή οικοδοµική άδεια κατηγο-
ρίας 3 κατόπιν βεβαίωσης όρων δόµησης µετά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, εξασφαλίζεται κατάλληλος χώ-
ρος, ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, για
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τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσι-
µος από τον δρόµο για την αποκοµιδή.

2. Ο χώρος της παρ. 1 είναι επαρκούς χωρητικότητας,
ώστε να αποθηκεύει σε κατάλληλους περιέκτες τουλάχι-
στον τέσσερα (4) ρεύµατα αποβλήτων, τα οποία παράγο-
νται από τους χρήστες του κτιρίου.

Άρθρο 29
Πράσινα Σηµεία

(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως
έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της παρ. 12 
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Πράσινο Σηµείο (ΠΣ) ορίζεται χώρος οργανωµέ-
νος από έναν ή από περισσότερους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού α-
πό κοινού ή από ΦοΔΣΑ κατόπιν σύµφωνης γνώµης των
οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ο οποίος είναι οριοθετηµένος
και διαµορφωµένος µε την κατάλληλη υποδοµή και εξο-
πλισµό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. να
αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιµα απόβλη-
τα ή χρησιµοποιηµένα αντικείµενα µε σκοπό την περαι-
τέρω διαχείρισή τους σύµφωνα µε το άρθρο 4. Αποτε-
λούν υπαίθριους και περιφραγµένους χώρους και εγκα-
θίστανται σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που
του παραχωρούνται για τον σκοπό αυτόν. Εντός του
Πράσινου Σηµείου δύναται να λαµβάνουν χώρα δράσεις
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθω-
σης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων, καθώς
και δράσεις εκπαίδευσης.
Όπου στην νοµοθεσία αναφέρεται «Μικρό Πράσινο

Σηµείο» ή «Μεγάλο Πράσινο Σηµείο» νοείται εφεξής το
«Πράσινο Σηµείο», σύµφωνα µε τους όρους και περιορι-
σµούς του παραρτήµατος VI.

2. Ως Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής
στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ορίζεται το Πράσινο Σηµείο που
οργανώνεται από φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικο-
νοµίας, µε τη σύµφωνη γνώµη του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για
το οποίο ισχύουν όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σηµεία.

3. Ως Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) ορίζεται δηµόσιος ή ι-
διωτικός χώρος πολύ µικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη
ή οποιεσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν
χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιµα αστικά απόβλητα ή
χρησιµοποιηµένα αντικείµενα, σε κατάλληλους περιέ-
κτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού για επαναχρησιµοποίηση, προετοιµασία για ε-
παναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση.

4. Ως Κινητό Πράσινο Σηµείο (ΚΙΠΣ) ορίζεται το αυτο-
κινούµενο ή ρυµουλκούµενο όχηµα, το οποίο διαθέτει
ξεχωριστά µέσα συλλογής, όπως κάδο ή κιβώτιο
(container) για κάθε επιµέρους υλικό που συλλέγεται. Τα
ΚΙΠΣ εντάσσονται στον εξοπλισµό συλλογής και µετα-
φοράς αποβλήτων του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Λειτουργούν
βάσει προγράµµατος της υπηρεσίας καθαριότητας των
Ο.Τ.Α., το οποίο κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες.

5. Τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, οι ΓΑ και τα ΚΙΠΣ, στοχεύουν:
α) στην προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των

αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιµοποίησης, της
προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και της ανακύ-
κλωσης µε διαλογή στην πηγή,
β) στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας

ως αποτέλεσµα της χωριστής συλλογής,
γ) στην προώθηση των πρωτοβουλιών των Ο.Τ.Α. και

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στον τοµέα
του περιβάλλοντος και
δ) στην ευαισθητοποίηση των πολιτών µε την άµεση

συµµετοχή τους και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευ-
ση.

6. Ο καθορισµός των κατηγοριών των χρησιµοποιηµέ-
νων αντικειµένων και των ανακυκλώσιµων αποβλήτων
που γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ, ΚΑΕΔΙΣΠ, ΓΑ και ΚΙΠΣ,
βασίζεται στην εξασφάλιση της περαιτέρω διαχείρισής
τους προς επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αντί-
στοιχα µε την εξαίρεση των επικινδύνων αστικών απο-
βλήτων του Παραρτήµατος VΙ του Μέρους Β΄.

7. Οι αποδεκτές κατηγορίες ανακυκλώσιµων αστικών
αποβλήτων και εξειδικεύσεις επί της χωροθέτησης, της
λειτουργίας, των υποδοµών και του εξοπλισµού αναφέ-
ρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήµατος VΙ του Μέρους
Β΄ για τα ΠΣ και τα ΚΑΕΔΙΣΠ και στον πίνακα 2 του Πα-
ραρτήµατος VΙ του Μέρους Β΄ για τις ΓΑ. Οι κατηγορίες
των αποδεκτών ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων
στα ΚΙΠΣ είναι αντίστοιχες µε αυτές των ΓΑ.

8. Η εγκατάσταση Πράσινων Σηµείων σε περιοχές ε-
κτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών γίνεται κατά πα-
ρέκκλιση της αρτιότητας και των όρων και περιορισµών
δόµησης της περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις
του ΠΣ απέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση
τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, µε την επιφύλαξη τήρη-
σης ειδικότερων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορ-
ρέουν από την εφαρµογή διατάξεων για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς και την υπεραστική συγκοινωνία. Σε κάθε περίπτω-
ση, τεχνικοί κανονισµοί κτιριοδοµικού περιεχοµένου που
σχετίζονται µε την ασφάλεια της εγκατάστασης και την
προσβασιµότητά της, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 30
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
(Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. β΄ της

παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για την προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης, προ-
κειµένου να καταστεί δυνατή η αποµάκρυνση και ο ασφα-
λής χειρισµός των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και να διευ-
κολυνθούν η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση υ-
ψηλής ποιότητας µε την επιλεκτική αφαίρεση υλικών κα-
θιερώνονται η επιλεκτική κατεδάφιση πάσης φύσεως κα-
τασκευών και η διαλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
ξύλο, ανόργανα κλάσµατα, όπως σκυρόδεµα, τούβλα,
πλακάκια και κεραµικά, πέτρα, µέταλλα, γυαλί, πλαστικά
και γύψος. Η υποχρέωση χωριστής συλλογής των ανωτέ-
ρω υλικών περιλαµβάνει και τα απόβλητα κατασκευών. Τα
ανωτέρω µέτρα αποτυπώνονται στα Στοιχεία για τη Δια-
χείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) της υπό στοιχεία
36259/1757/Ε103/23.8.2010 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Β΄ 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων
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ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) αποσκοπεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 4, στη µέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανά-
γκες του έργου, ακολουθεί τα προβλεπόµενα στην παρ. 1
και γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του χώρου του έρ-
γου, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις της οικείας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΜΠΕ). Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών
µε κωδικό ΕΚΑ 17 05 04 (υλικά εκσκαφών τα οποία διαχει-
ρίζονται εκτός εργοταξίου) γίνεται σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό-
ρων (ΑΕΠΟ) του οικείου έργου. Για τα ανωτέρω υλικά εκ-
σκαφών, καθώς και για τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζονται εντός
του εργοταξίου, δεν απαιτείται σύµβαση µε ΣΣΕΔ ή δηµι-
ουργία ΑΣΕΔ εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σχετική Α-
ΕΠΟ και µε την επιφύλαξη της παρ. 3. Ο φορέας του έρ-
γου υποχρεούται να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53 τα σχετικά στοιχεία, ό-
πως και τα στοιχεία που αφορούν στα απόβλητα κατα-
σκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ
17 05 04) που αξιοποιούνται εντός του εργοταξίου.  
Ο επιβλέπων µηχανικός για την κατασκευή του έργου

φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των προβλέψεων της
ΑΕΠΟ αναφορικά µε τη διαχείριση των παραγόµενων Α-
ΕΚΚ κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.

3. Για τα ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04, η δια-
χείριση των οποίων γίνεται εκτός του εργοταξίου, ο φο-
ρέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να
συνάπτει σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο ΣΣΕΔ ως
διαχειριστής ΑΕΚΚ. Ο φορέας έργου ή δραστηριότητας υ-
ποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011 υποχρεούται να συνά-
πτει σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο ΣΣΕΔ ως δια-
χειριστής ΑΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ, συµπεριλαµβα-
νοµένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.
Η ΜΠΕ και οι όροι και προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ ακολου-

θούν όσα προβλέπονται στην παρ. 1 και στην παρούσα. 
4. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα δεν ανήκει στην

κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου ή
της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύµβαση
συνεργασίας µε εγκεκριµένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής Α-
ΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ που παράγει, συµπεριλαµ-
βανοµένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04.

5. Εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.) αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα µέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η διαδι-
κασία έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ.

6. Το οικονοµικό αντάλλαγµα που καταβάλλεται από
ΣΕΔ ΑΕΚΚ στις συνεργαζόµενες µε αυτό µονάδες επε-
ξεργασίας ΑΕΚΚ προβλέπεται στη σχετική σύµβαση συ-
νεργασίας και προσδιορίζεται ανάλογα µε την απαιτού-
µενη επεξεργασία των εισερχοµένων στην εγκατάσταση
ΑΕΚΚ, το είδος και την ποσότητα των ανακτηµένων υλι-
κών που διατίθενται από την εγκατάσταση επεξεργασίας
ΑΕΚΚ στην αγορά ή σε περαιτέρω εργασίες διαχείρισης.
Σε περίπτωση συνεργασίας της εγκατάστασης µε άνω
του ενός ΣΕΔ, το οικονοµικό αντάλλαγµα καθορίζεται µε
ενιαίο τρόπο για όλα τα συνεργαζόµενα ΣΕΔ. 

7. Τα υφιστάµενα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υποχρεούνται να συµ-
µορφωθούν εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος

του παρόντος, µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο
και να τροποποιήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο
σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 13. 

8. Από 1ης.1.2023, το σύστηµα παρακολούθησης, δια-
χείρισης και καταγραφής ζυγίσεων κάθε εγκατάστασης
επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ διαθέτει:
α) ζυγιστικό µηχάνηµα που να έχει λάβει Πιστοποιητι-

κό Έγκρισης του συστήµατος ποιότητας του κατασκευα-
στή κατά Ενότητα Δ΄ (Module D) σύµφωνα µε την υπό
στοιχεία Οικ. ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Β΄ 1230), όπως εκάστοτε ισχύει,
β) καταγραφικό που να έχει Πιστοποιητικό Εξέτασης

Τύπου κατά Ενότητα Β΄ (Module B) (Type Examination
Certificate-TEC) σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Οικ.
ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υ-
φυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού
Τουρισµού, όπως εκάστοτε ισχύει και
γ) λογισµικό καταγραφής των δεδοµένων, το οποίο έ-

χει τη δυνατότητα ιχνηλασιµότητας των αλλαγών (audit
trail).

9. Από 1ης.1.2023 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρο-
νικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) σε όλα τα ο-
δικά µέσα µεταφοράς ΑΕΚΚ, στο οποίο έχουν πρόσβαση
οι αρµόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 61. Ο συλλέκτης
µεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία για διά-
στηµα ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστον.

10. Η επιχείρηση συλλογής και µεταφοράς ΑΕΚΚ κα-
ταχωρεί κάθε κάδο συλλογής µε τα ειδικά χαρακτηριστι-
κά του σε αρχείο που τηρεί και του αποδίδει µοναδικό α-
ριθµό. Κάθε κάδος συλλογής ΑΕΚΚ φέρει σε ευκρινές
σηµείο κατ’ ελάχιστον την επωνυµία, το τηλέφωνο επι-
κοινωνίας, τον αριθµό καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων της εταιρείας συλλογής και µετα-
φοράς και τον µοναδικό αριθµό καταχώρισης του πρώ-
του εδαφίου.

Άρθρο 31
Αναβάθµιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ)
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η κατηγοριοποίηση των Κέντρων Διαλογής Ανακυ-
κλώσι�ων Υλικών (ΚΔΑΥ) και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
εξοπλισµό περιλαµβάνονται στo Τµήµα Α΄ του Παραρτή-
µατος VII του Μέρους Β΄. Οι φορείς λειτουργίας των
ΚΔΑΥ υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις απαιτή-
σεις του Τµήµατος Α΄ του Παραρτήµατος VII του Μέ-
ρους Β΄ έως την 1η.1.2024. Για τις απαιτούµενες πρό-
σθετες επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τις α-
παιτήσεις του Τµήµατος Α΄ του Παραρτήµατος VII του
Μέρους Β΄ εφαρµόζεται η περ. α΄ της παρ. 10 του άρ-
θρου 24 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης, απαγορεύεται η συνεργασία των ΣΕΔ µε
τους ανωτέρω φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ.

2. Με σκοπό την επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιό-
τητας, τα ανακτώµενα υλικά από τα ΚΔΑΥ είναι υψηλής
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καθαρότητας. Το είδος των ανακτώµενων υλικών και οι
προδιαγραφές αυτών προσδιορίζονται αντιστοίχως στα
Τµήµατα Β΄ και Γ΄ του Παραρτήµατος VΙΙ του Μέρους
Β΄.

3. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ
υποχρεούνται να υπολογίζουν την ποσότητα των απο-
βλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώµενων υλι-
κών που συλλέγονται χωριστά, µετά τη διαλογή ανά
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και τις αντίστοιχες προσµίξεις
(υπόλειµµα), χρησιµοποιώντας ενιαία µέθοδο δειγµατο-
ληψίας, στο ρεύµα των εισερχοµένων αποβλήτων και α-
νάλυσης, η οποία θεσπίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότε-
ρο έως την 1η.10.2021.

4. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ
δύνανται να αρνούνται την αποδοχή των εισερχόµενων
αποβλήτων, εφόσον τα απόβλητα είναι σύµµεικτα σε πο-
σοστό άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) κατά βάρος
της συνολικής ποσότητας των εισερχόµενων αποβλή-
των από κάθε απορριµµατοφόρο. Το ανωτέρω ποσοστό
µειώνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) από την 1η.1.2025.

5. Από την 1η.1.2022, η διαχείριση της συνολικής πο-
σότητας των προσµίξεων, δηλαδή, του υπολείµµατος, α-
πό τα ΚΔΑΥ εµπίπτει στην αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού και λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 4 στις εγκαταστάσεις αρµοδιότητας των ΦοΔΣΑ,
ή λοιπές εγκαταστάσεις της επιλογής των Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού το κόστος, δε, της διαχείρισης βαρύνει τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού.

Άρθρο 32
Φορολογικές αποσβέσεις 

για το κόστος αναβάθµισης των ΚΔΑΥ
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013

(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Αντικαθίσταται η περ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 24
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και η παρ. 10 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«10.α. Το κόστος που είναι συναφές µε την αναβάθµι-
ση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσι�ων Υλικών
(ΚΔΑΥ), µε την ενεργειακή απόδοση ή µε την εξοικονό-
µηση νερού, αποσβέννυται µε τους συντελεστές του πί-
νακα της παρ. 4, προσαυξηµένους κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντε-
λεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό
(10%), ο προσαυξηµένος συντελεστής δεν δύναται να υ-
περβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες.
β. Η περ. α΄ δεν καταλαµβάνει τις κατηγορίες ενεργη-

τικού επιχείρησης σχετικές µε: "Αεροσκάφη, σιδηροδρο-
µικούς συρµούς, πλοία και σκάφη", "Μέσα µεταφοράς α-
τόµων" και "Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων".
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 33
Κανόνες σχετικά µε τον υπολογισµό 

της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

όπως έχει προστεθεί µε την παρ. 13 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι που ορίζονται στις περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 25, υπολογίζονται:
α) το βάρος των αστικών αποβλήτων που παρήχθησαν

και προετοιµάσθηκαν για επαναχρησιµοποίηση ή ανακυ-
κλώθηκαν σε ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος,
β) το βάρος των αστικών αποβλήτων που προετοιµά-

ζονται για επαναχρησιµοποίηση ως το βάρος των προϊό-
ντων ή των συστατικών των προϊόντων που έχουν κατα-
στεί αστικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις ανα-
γκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισµού και επισκευής, µε
σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιµοποίηση χωρίς
περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία,
γ) το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνο-

νται, ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβλη-
θούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλο-
γής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την
αποµάκρυνση των υλικών αποβλήτων που δεν αποτε-
λούν αντικείµενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας
και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, υ-
ποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά
αποβλήτων µετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες.

2. Για τους σκοπούς της περ. γ΄ της παρ. 1, το βάρος
των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται µετράται
κατά την εισροή τους στη διεργασία ανακύκλωσης.
Κατ’ εξαίρεση, η µέτρηση των ανακυκλωµένων αστι-

κών αποβλήτων µπορεί να γίνει στην εκροή της διεργα-
σίας διαλογής, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) αυτές οι εκροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συ-

νέχεια σε ανακύκλωση,
β) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται

από περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργα-
σίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια, δεν ανακυκλώνο-
νται, δεν περιλαµβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που
αναφέρονται ως ανακυκλωµένα.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια-
σφαλίζει την τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάµει
της περ. γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 µέσω συστήµατος
ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιµότητας των αστικών α-
ποβλήτων. Προκειµένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία
και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά
µε τα ανακυκλωµένα απόβλητα, το σύστηµα µπορεί να
συνίσταται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του
άρθρου 53, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις
ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε δια-
λογή ή σε µέσα ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που
έχουν περάσει από διαλογή για τους διάφορους τύπους
αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων, αντιστοίχως. Τα µέσα ποσοστά απωλειών
χρησιµοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν
είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν µε άλλον τρόπο αξιόπι-
στα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπο-
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λογισµού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρ-
θρου 11α της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98 (L 312).

4. Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι που ορίζονται στις περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 25, η ποσότητα βιοαποδοµήσιµων αστικών
αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξερ-
γασία, µπορεί να λογίζεται ως ανακυκλωµένη, όταν η εν
λόγω επεξεργασία παράγει λίπασµα (compost), χώνευµα
ή άλλο υλικό µε παρεµφερή ποσότητα ανακυκλωµένου
περιεχοµένου σε σχέση µε την εισροή, το οποίο πρόκει-
ται να χρησιµοποιηθεί ως ανακυκλωµένο προϊόν, υλικό ή
ουσία. Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται επί του εδάφους,
δύναται να υπολογίζεται ως ανακυκλωµένο µόνο αν α-
ποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.
Από την 1η.1.2027 δύναται να υπολογίζονται τα αστι-

κά βιολογικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή
αναερόβια επεξεργασία ως ανακυκλωµένα µόνο αν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 50, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν
διαχωρισθεί στην πηγή.

5. Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι που ορίζονται στις περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 25, τα υλικά απόβλητα που έχουν αποχαρα-
κτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσµα προπαρασκευα-
στικής εργασίας και προτού υποβληθούν σε επανεπε-
ξεργασία, θεωρούνται ανακυκλωµένα, εφόσον προορί-
ζονται για να µετατραπούν µε επακόλουθη επανεπεξερ-
γασία σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλον σκοπό.
Ειδικά τα υλικά από αποχαρακτηρισµένα απόβλητα που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή ως άλλο
µέσο παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επί-
χωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής, δεν
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επίτευξης
των στόχων ανακύκλωσης.

6. Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι που ορίζονται στις περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 25, λαµβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των υ-
λικών που έχουν διαχωρισθεί µετά από την αποτέφρωση
των αστικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα α-
νακυκλωµένα µέταλλα πληρούν ορισµένα κριτήρια ποιό-
τητας, τα οποία καθορίζονται στην Εκτελεστική Απόφα-
ση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019
«για τη θέσπιση κανόνων µε σκοπό τον υπολογισµό, την
επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά µε τα α-
πόβλητα σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και για την
κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C (2012) 2384
της Επιτροπής» (L 163). 

7. Απόβλητα που αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέ-
λος της Ε.Ε. µε σκοπό την προετοιµασία για επαναχρη-
σιµοποίηση, την ανακύκλωση ή την επίχωση στο κράτος
µέλος αυτό, συνυπολογίζονται µόνο για την επίτευξη
των στόχων της παρ. 2 του άρθρου 25.

8. Τα απόβλητα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση για προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση ή α-
νακύκλωση συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στό-
χων της παρ. 2 του άρθρου 25 µόνον εφόσον πληρού-
νται οι απαιτήσεις της παρ. 3 και αν, σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), ο εξαγωγέας είναι σε
θέση να αποδείξει ότι η µεταφορά αποβλήτων συνάδει
µε τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισµού και ότι η επε-

ξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης έλαβε χώ-
ρα υπό συνθήκες εν γένει ισοδύναµες προς τις απαιτή-
σεις της σχετικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένω-
σης.

Άρθρο 34
Διάθεση

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 14 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά
δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 23, υποχρεούται να τα υποβάλλει
σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης σύµφωνα µε το άρθρο
35 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του πε-
ριβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 35
Προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και του περιβάλλοντος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς
να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να
βλάπτεται το περιβάλλον και, ιδίως:
α) χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέ-

ρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές

και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσµενώς το τοπίο ή οι τοπο-

θεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Με τις αποφάσεις των παρ. 12 έως 14 του άρθρου 72

δύναται να εξειδικεύονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, όροι
και προϋποθέσεις για την τήρηση του παρόντος για τα ε-
πικίνδυνα απόβλητα, τα µη επικίνδυνα απόβλητα και τα
ιατρικά απόβλητα, αντιστοίχως.

Άρθρο 36
Κόστος 

(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κό-
στος διαχείρισης των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του κόστους της απαιτούµενης υποδοµής και της
λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των απο-
βλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούµενους κατό-
χους αποβλήτων.

Άρθρο 37
Θέσπιση συστήµατος «πληρώνω όσο πετάω»
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ.
15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως σύστηµα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύ-
στηµα µε το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται
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µε βάση την πραγµατική ποσότητα των παραγόµενων α-
πό αυτούς αποβλήτων. 
Σε εφαρµογή του συστήµατος αυτού, ο υπολογισµός

του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φω-
τισµού του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄74) µπορεί να γί-
νεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοι-
κοκυριό ή κτιριακό συγκρότηµα, επαγγελµατική δραστη-
ριότητα, πολεοδοµική ή δηµοτική ενότητα, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού διαθέτει σύστη-
µα µέτρησης των παραγοµένων αποβλήτων ή για κάποιο
από τα ρεύµατα των παραγόµενων αποβλήτων. 
Προς τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του δηµοτικού

συµβουλίου του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, επιλέγεται η εφαρµο-
γή του συστήµατος της παρούσας και καθορίζονται, πέ-
ραν των συντελεστών του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τα ε-
ξής:
α) τα ρεύµατα των αποβλήτων για τα οποία εφαρµόζε-

ται το σύστηµα της παρούσας,
β) ο καθορισµός των υποχρέων προς απόδοση του τέ-

λους,
γ) οι µονάδες µέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντί-

στοιχη τιµή µονάδος, η οποία µπορεί να διαφοροποιείται
ανά κατηγορίες αποβλήτων,
δ) η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογί-

ζονται κατά το άρθρο 1 σε σχέση µε αυτά που εντάσσο-
νται στο παρόν, 
ε) οι τρόποι υπολογισµού, είσπραξης ή επιστροφής

του µέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των πα-
ραγόµενων αποβλήτων και
στ) κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του συστήµα-

τος της παρούσας. 
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε

πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υ-
πό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ
που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, υποχρεού-
νται να εφαρµόσουν το σύστηµα της παρ. 1 για τα βιολο-
γικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς της
παρ. 2 του άρθρου 50, σύµφωνα µε την παρ. 1. Για την ε-
φαρµογή του εν λόγω συστήµατος, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού:
α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστηµα µέτρησης των

παραγοµένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς
της παρ. 2 του άρθρου 50 και
β) καθορίζουν, µε την απόφαση της παρ. 1, τα προβλε-

πόµενα στις περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε

πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υ-
ποχρεούνται να εφαρµόσουν το σύστηµα της παρ. 1 για
τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα κύρια ξενο-
δοχειακά καταλύµατα άνω των εκατό (100) κλινών της
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), καθώς και από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
που λειτουργούν εντός των ορίων της αρµοδιότητάς
τους, οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υ-
πόχρεοι για την απόδοση του τέλους, σύµφωνα µε την
παρ. 1. Στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις συµπεριλαµβά-
νονται και οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για
την εφαρµογή του εν λόγω συστήµατος, οι Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού:
α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστηµα µέτρησης των

παραγοµένων αστικών αποβλήτων από τους φορείς της
παρούσας και

β) καθορίζουν, µε την απόφαση της παρ. 1, τα προβλε-
πόµενα στις περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε
πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων
υποχρεούνται να εφαρµόσουν το σύστηµα της παρ. 1. 

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε
πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων υ-
ποχρεούνται να εφαρµόσουν το σύστηµα της παρ. 1. 

Άρθρο 38
Τέλος ταφής

(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος τα-
φής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων µε Κωδικούς
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 (αστικά α-
πόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των χωριστά συλλεγέ-
ντων µερών) και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα,
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων α-
στικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότη-
τες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλο-
γής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επε-
ξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) µε αερόβια ή
αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογι-
κής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), τις µονάδες αποτέφρωσης α-
στικών αποβλήτων µε κωδικούς ΕΚΑ 19 12 12 [άλλα α-
πόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων υλικών)
από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιµα από-
βλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα)], 19 05
(απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών απο-
βλήτων), 19 06 (απόβλητα από την αναερόβια επεξεργα-
σία αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονοµι-
κής Ταφής (ΧΥΤ).
Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔ-

ΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή τα νοµικά πρόσωπα που α-
νήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρµοδιότητες ΦοΔ-
ΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).

2. Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τό-
νο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευ-
ρώ ανά τόνο και έως την τιµή των τριάντα πέντε (35) ευ-
ρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος τα-
φής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο απο-
βλήτων και αυξάνεται στην τιµή των πενήντα πέντε (55)
ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και
παραµένει σταθερή για τα επόµενα έτη.

3. Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους
της παρ. 1, σε ειδικό λογαριασµό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί
για τον σκοπό αυτόν και διατίθεται, µε βάση τα ειδικά
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που εκπονεί και τα οποία
εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Με τα προγράµµατα αυτά µπορεί να χρηµατοδο-
τούνται δράσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των ΦοΔΣΑ µε
σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλ-
λογής και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων για την επί-
τευξη των στόχων του άρθρου 25, καθώς και την εν γέ-
νει αναβάθµιση του περιβάλλοντος, να καλύπτεται µέ-
ρος του κόστους λειτουργίας των υποδοµών ανακύκλω-
σης ΑΑ µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικεί-
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ων ΣΣΕΔ και να χρηµατοδοτούνται έργα έρευνας και τε-
χνολογίας καθώς και ανάπτυξης/ωρίµανσης εφαρµογής
νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση και εν γένει για
τη διαχείριση των αποβλήτων.  

4. Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάµηνο µε βάση
τις πραγµατικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν
στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι
υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως
τις 30 Σεπτεµβρίου στοιχεία σχετικά µε τον υπολογισµό
του τέλους ταφής για το β΄ και α΄ εξάµηνο αντίστοιχα
και αποδίδουν το οφειλόµενο ποσό έως τις 30 Απριλίου
και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β΄ και α΄ εξάµηνο αντί-
στοιχα. 

5. Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτι-
ση του κανονισµού τιµολόγησης των ΦοΔΣΑ, συµπερι-
λαµβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κα-
τανέµεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α.. α΄ βαθµού, σύµφωνα
µε τον κανονισµό τιµολόγησης. Στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού ή των νοµικών προσώπων αυτών που ασκούν
αρµοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του
ν. 4555/2018 (Α΄ 133), το ποσό της παρ. 2 συµπεριλαµ-
βάνεται στους προϋπολογισµούς αυτών.

6. Για την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 ευ-
θύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστι-
κά και µη εκτελεστικά µέλη των διοικητικών συµβουλίων
των υπόχρεων της παρ. 1 και, στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού που ασκούν αρµοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύµφωνα µε
το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, η οικονοµική επιτροπή
και ο δήµαρχος.

7. Η περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσε-
ων κυκλικής οικονοµίας σύµφωνα µε το άρθρο 43 του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24) δεν καταβάλλεται στο Πράσινο Τα-
µείο για τα έτη 2020 και 2021. Στην περίπτωση που έχει
ήδη συµπεριληφθεί στην τιµολόγηση των ΦοΔΣΑ, αυτή
επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ή συµψη-
φίζεται µε άλλες οφειλές των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προς
τους ΦοΔΣΑ.

8. Με την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 72 δύναται
να επιβάλλεται τέλος ταφής σε πρόσθετα ρεύµατα απο-
βλήτων και να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβο-
λή του τέλους ταφής της παρ. 1 σε περιπτώσεις που συ-
ντρέχουν λόγοι επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, κα-
θώς και σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυ-
σικές καταστροφές.

9. Από την καταβολή του τέλους ταφής εξαιρούνται τα
νησιά που έχουν πληθυσµό µικρότερο από χίλιους
(1.000) µόνιµους κατοίκους.

Άρθρο 39
Κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης ΦοΔΣΑ

Οι ΦοΔΣΑ, κατά τη διαµόρφωση του κανονισµού τιµο-
λόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται α-
πό τους Ο.Τ.Α. ανά παρεχόµενη υπηρεσία σε συνάρτηση
µε την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή
οργανικών αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή, τη
συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την
πραγµατοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση µε τους
στόχους ανά Ο.Τ.Α., όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει
του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ. Η τιµολό-
γηση αποσκοπεί στην πλήρη ανάκτηση του κόστους ό-
πως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 72.

Άρθρο 40
Δίκτυο ενηµέρωσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνει
δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενηµέρωσης για
ζητήµατα που αφορούν στην εφαρµογή του παρόντος
στο οποίο συµµετέχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ο Ε.Ο.ΑΝ., το Υπουργείο Εσωτερικών, η
Κ.Ε.Δ.Ε., οι ΦοΔΣΑ, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή τα νοµικά
πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρ-
µοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) και τα ΣΕΔ. Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλ-
λαγή βέλτιστων πρακτικών, η διάχυση πληροφοριών α-
ναφορικά ιδίως µε θέµατα όπως η εφαρµογή της αρχής
της ιεράρχησης των αποβλήτων, η κοστολόγηση και τι-
µολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, η α-
ποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η δια-
µόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση του ρυθµιστικού
πλαισίου. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, οι φορείς του παρόντος ορίζουν υπεύθυ-
νο για τη εφαρµογή του παρόντος, ο οποίος εκπροσωπεί
τον φορέα στο δίκτυο.

Άρθρο 41
Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) 

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων
πραγµατοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλή-
των ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έµπορο ή σε οργα-
νισµό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργα-
σίας αποβλήτων ή µέσω διακανονισµού µε δηµόσιο ή ι-
διωτικό οργανισµό συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 35.

2. Όταν τα απόβλητα µεταφέρονται από τον αρχικό
παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νοµικά πρό-
σωπα, που αναφέρονται στην παρ. 1, για προκαταρκτική
επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανό-
να, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή µιας ερ-
γασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Άρθρο 42
Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) 

1. Η Χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωµένο και
κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων
και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύµµεικτων αστικών α-
ποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συ-
µπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή
αυτή καλύπτει και τα σύµµεικτα αστικά απόβλητα από
άλλους παραγωγούς, λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές.
Κατά παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.

1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές απο-
βλήτων (L 190), για να προστατευτεί το δίκτυο διαχείρι-
σης των αποβλήτων µπορεί να περιορίζονται οι εισαγω-
γές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες
ταξινοµηµένους ως ανάκτηση.

2. Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο που να ε-
πιτρέπεται στη Χώρα να καταστεί αυτάρκης στον τοµέα
της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των απο-
βλήτων που αναφέρονται στην παρ. 1, λαµβανοµένων υ-
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πόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ει-
δικευµένες εγκαταστάσεις για ορισµένους τύπους απο-
βλήτων.

3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή
την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην
παρ. 1, σε µία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκατα-
στάσεις, µε τη χρησιµοποίηση των καταλληλότερων µε-
θόδων και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµό-
σιας υγείας.

4. Κατά την εφαρµογή των παρ. 1, 2 και 3 λαµβάνεται
υπόψη ότι οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας
δεν συνεπάγονται ότι η Χώρα πρέπει να διαθέτει το πλή-
ρες φάσµα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο
έδαφός της.

Άρθρο 43
Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων απο-
βλήτων, ιδίως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση, η
επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεσή τους,
διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρ-
θρο 35, συµπεριλαµβανοµένης δράσης που να διασφαλί-
ζει την ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελι-
κό προορισµό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυνων α-
ποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 62 και την παρ. 1 του
άρθρου 66.

2. Από 1ης.7.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρο-
νικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) σε όλα τα ο-
δικά µέσα µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. 

3. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρ. 2 ρυθµί-
ζονται µε την απόφαση της παρ. 17 του άρθρου 72, µε
την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος. 

4. Σε ό,τι αφορά στα οχήµατα που µεταφέρουν από-
βλητα ελαίων οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρ. 2 ρυθµίζονται στο Παράρτηµα VIΙΙ του Μέρους Β΄

5. Οι υγειονοµικές µονάδες (ΥΜ) της παρ. 5 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (Β΄ 1537) όπως εκάστοτε ισχύει, οι ο-
ποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση,
καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο
π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), υποχρεούνται να παραδίδουν τα
παραγόµενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Α-
πόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012
κοινής απόφασης σε εταιρείες συλλογής και µεταφοράς
ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια της
περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής
απόφασης, κατόπιν σχετικής σύµβασης. Οι εταιρείες
συλλογής και µεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρε-
ούνται να καταχωρούν σε τυποποιηµένη ηλεκτρονική
φόρµα, σύµφωνα µε την περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου
53, ανά εξάµηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τα πα-
ραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονοµικές µο-
νάδες της παρούσας για λογαριασµό τους: α) τον όγκο
των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την

κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον
προορισµό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης.
Με µέριµνα των αρµόδιων φορέων, από τους οποίους
χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται
σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, υ-
ποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτηµένο φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του οικεί-
ου Δηµοτικού Συστήµατος συλλογής και µεταφοράς, κα-
τόπιν σύναψης σχετικής σύµβασης.

Άρθρο 44
Απαγόρευση ανάµειξης επικίνδυνων αποβλήτων 

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 16 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η ανάµειξη µεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάµειξη επι-
κίνδυνων µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγό-
ρευση ανάµειξης περιλαµβάνει και την αραίωση επικίν-
δυνων ουσιών.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, επιτρέπεται η ανάµειξη
υπό τον όρο ότι:
α) η εργασία ανάµειξης πραγµατοποιείται από οργανι-

σµό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το
άρθρο 52,
β) πληρούνται όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 και δεν

αυξάνονται οι αρνητικές συνέπειες της διαχείρισης των
αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
και
γ) η εργασία ανάµειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέ-

σιµες τεχνικές.
3. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες περιβαλλοντικές ελε-

γκτικές αρχές του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
διαπιστώνουν ότι οποιοσδήποτε οργανισµός ή επιχείρη-
ση έχει αναµείξει επικίνδυνα απόβλητα κατά παράβαση
του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 66 επιβάλ-
λουν σχέδιο συµµόρφωσης για τη διασφάλιση της πραγ-
µατοποίησης διαχωρισµού, εφόσον είναι τεχνικώς εφι-
κτό και αναγκαίο για τη συµµόρφωση προς το άρθρο 35.
Όταν ο διαχωρισµός δεν είναι αναγκαίος, επιβάλλεται

από τις αρµόδιες αρχές της παρούσας, µε το σχέδιο
συµµόρφωσης, η υποβολή των ανάµεικτων αποβλήτων
από τον οργανισµό ή την επιχείρηση, προς επεξεργασία
σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το
άρθρο 52 για την επεξεργασία τέτοιου µείγµατος.

Άρθρο 45
Σήµανση επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κατά τη συλλογή, τη µεταφορά και την προσωρινή
αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζο-
νται και σηµαίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα:
α) στον ν. 1741/1987 (Α΄ 225) και στις κατ’ εξουσιοδό-

τηση αυτού αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών και των συναρµοδίων υπουργών,
β) στην υπό στοιχεία ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (Β΄

1874) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και
Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη-
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σιωτικής Πολιτικής, µε θέµα την τροποποίηση της υπό
στοιχεία Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β΄ 778) κοινής υ-
πουργικής απόφασης για την εναρµόνιση του ελληνικού
δικαίου µε την Οδηγία 2006/90/ΕΚ (L 305) για την έβδο-
µη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας
96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρα-
τών  µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές ε-
πικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) στην υπ’ αριθµ. 1218.74/01/1995 (Β΄ 531) απόφαση

του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, µε την οποία ε-
ντάσσεται στην εθνική νοµοθεσία ο διεθνής Ναυτιλιακός
Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (IMDG), 
δ) στον ν. 211/1947 (Α΄ 35) και την υπό στοιχεία Υ-

ΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (Β΄ 549) απόφαση του Διοικητή
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Υιοθέτηση του
Παραρτήµατος (Annex) 18, έκδοση 3η, τροποποίηση ό-
γδοη του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας
περί «Ασφαλούς αεροµεταφοράς επικίνδυνων υλικών»
το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύµβασης του Σικάγου». 

2. Όταν µεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα στο εσω-
τερικό της Χώρας, συνοδεύονται από το έντυπο αναγνώ-
ρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Η.Π.
13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι-
κονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτι-
λίας (Β΄ 383), όπως εκάστοτε ισχύει, που µπορεί να υ-
πάρχει σε ηλεκτρονική µορφή και τα οποίο περιέχει τα
ενδεδειγµένα δεδοµένα που εκτίθενται στο Παράρτηµα
IB΄ του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006.

Άρθρο 46
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόµενα από νοικοκυριά

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ. 17 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα άρθρα 43, 44, 45 και 62 δεν εφαρµόζονται στα α-
ναµεµειγµένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυ-
ριά.

2. Τα άρθρα 45 και 62 δεν εφαρµόζονται στα επιµέ-
ρους κλάσµατα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται
από νοικοκυριά, µέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή,
διάθεση ή ανάκτηση από οργανισµό ή επιχείρηση που έ-
χει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στα άρθρα 52 ή 53.

3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων Συστη-
µάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και της παρ. 4,
από την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή για
τα επικίνδυνα κλάσµατα των αποβλήτων που παράγο-
νται από τα νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από
χρώµατα οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες, µελά-
νια ή προϊόντα καθαρισµού, προκειµένου να διασφαλι-
σθεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επε-
ξεργασία σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 35 και δεν ρυπαί-
νουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων. Η χωριστή συλλο-
γή των αποβλήτων γίνεται µε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού στα Πράσινα Σηµεία και, σε περίπτωση που ο
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δεν διαθέτει Πράσινο Σηµείο, σε κα-
τάλληλα αδειοδοτηµένο χώρο που υποδεικνύεται από
τον οικείο ΦοΔΣΑ.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα απόβλητα από χρώ-
µατα και βερνίκια συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωµα-
τοπωλεία. Οι φορείς λειτουργίας των χρωµατοπωλείων
υποχρεούνται να οργανώσουν τη συλλογή των αποβλή-
των της παρούσας σε κατάλληλους περιέκτες, εντός
των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας
νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.
Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µεριµνούν για τη συλλογή και µετα-
φορά των απόβλητων της παρούσας.

5. Τα φαρµακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης µε ληγµέ-
νη ή µη ηµεροµηνία συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρµα-
κεία. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ από τους
παραγωγούς και εισαγωγείς φαρµάκων οικιακής χρήσης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10, εξακολουθεί
να ισχύει η υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/οικ.2464/9.1.2012 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄
11), όπως εκάστοτε ισχύει. Στο ΣΕΔ που οργανώνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 δύναται να συµπεριλαµβάνονται
και τα επιστρεφόµενα φάρµακα ανεξαρτήτως προελεύσε-
ως, καθώς και συναφές υγειονοµικό υλικό.

6. Οι ΦοΣΔΑ ή οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή τα νοµικά πρόσω-
πα αυτών που ασκούν τις αρµοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρ-
θρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αναλαµβάνουν την
περαιτέρω διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων του
παρόντος, σε συνεργασία µε κατάλληλα αδειοδοτηµέ-
νες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 52, προκειµένου
να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης µε την επιφύλα-
ξη της ευθύνης των οικείων ΣΕΔ.

Άρθρο 47
Απόβλητα έλαια

(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 18 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως προς τη διασυνοριακή µεταφορά των αποβλή-
των ελαίων κατ’ εφαρµογή των άρθρων 11 ή 12 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), απαγορεύεται η διασυ-
νοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την Επικρά-
τεια της Χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συνα-
ποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφι-
κτό η επεξεργασία µε αναγέννηση (R9) να πραγµατοποι-
ηθεί στη Χώρα.

2. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων ελαίων είναι υ-
ποχρεωτική, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν είναι τε-
χνικά εφικτή. Στην επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτε-
λαίων δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα στην αναγέν-
νηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης
που προσφέρουν ισοδύναµο ή καλύτερο αποτέλεσµα, α-
πό περιβαλλοντική άποψη, σε σχέση προς την αναγέν-
νηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 35. Η ανάµιξη αποβλή-
των ορυκτελαίων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά απα-
γορεύεται, όπως επίσης και η ανάµιξή τους µε άλλα είδη
αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάµειξη αυτή εµποδί-
ζει την αναγέννησή τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης
µε ισοδύναµο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό απο-
τέλεσµα από ό,τι η αναγέννηση.

3. Τα παραγόµενα αναγεννηµένα έλαια έχουν τις ίδιες
προδιαγραφές µε τα βασικά ορυκτέλαια από την πρωτο-
γενή παραγωγή και καταχωρούνται σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό (ΕE) 1907/2006 (REACH, L 136).
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Άρθρο 48
Υποχρεώσεις συλλογής και µεταφοράς αµιάντου και

λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων 
(Παρ. 1 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι ιδιοκτήτες, νοµείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ι-
δίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισµάτων ή κατασκευών, ο-
φείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίν-
δυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων α-
µιάντου ή αποβλήτων υλικών που περιέχουν αµίαντο.

2. Ο ιδιοκτήτης, νοµέας ή κάτοχος ακινήτου όπως ι-
δίως γηπέδου, οικοπέδου, κτίσµατος ή κατασκευής, στο
οποίο βρίσκονται επικίνδυνα απόβλητα συµπεριλαµβα-
νοµένων και των αποβλήτων αµιάντου ή αποβλήτων υλι-
κών που περιέχουν αµίαντο, υποχρεούται:
α) Να µεριµνά αµελλητί για την ασφαλή συλλογή και

µεταφορά τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τη διαχεί-
ριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
β) Ειδικά για τα απόβλητα αµιάντου οικιακής προέλευ-

σης, επιτρέπεται στα νοικοκυριά να παραδίδουν, σύµφω-
να µε την παρ. 3 του άρθρου 46, σε δηµοτικές εγκατα-
στάσεις ή σε εγκαταστάσεις που ενεργούν για λογαρια-
σµό του οικείου Ο.Τ.Α. µη εύθρυπτο αµίαντο, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτός είναι κατάλληλα περιτυλιγµένος
µε αδιαπέραστο υλικό ή σε κατάλληλη σακούλα, ώστε
να εµποδίζεται η απόξεση ινών αµιάντου στον αέρα. Το
σχετικό κόστος βαρύνει τον κάτοχο του αποβλήτου σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα από τον οικείο Ο.Τ.Α..
γ) Να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο ακίνητο

αυτό και να επιτρέπει τη συλλογή και µεταφορά των επι-
κίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία διαθέτουν σχετι-
κή άδεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52.
Ειδικά για την εκτέλεση έργων και εργασιών αφαίρεσης
αµιάντου και υλικών που περιέχουν αµίαντο, τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα πληρούν και τις προϋποθέσεις της υπ’
αριθµ. 4229/395/2013 (Β΄ 318) κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας και Υγείας.
δ) Να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους

των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών της αποκεντρωµένης
διοίκησης στο ακίνητο αυτό, προκειµένου να διαπιστωθεί
η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των αποβλήτων αµιάντου και αποβλήτων υλικών
που περιέχουν αµίαντο, καθώς και η συνδροµή περίπτω-
σης κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, α-
πό την παρουσία των αποβλήτων αυτών.

3. Η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε χώ-
ρο, όπως ιδίως γήπεδο, οικόπεδο, κτίσµα ή κατασκευή ό-
που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και η διακρί-
βωση του κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων πραγµα-
τοποιούνται από την αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 της υπό στοι-
χεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β΄ 383), κοινής απόφασης των
Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Μεταφορών & Επικοινω-
νιών, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στη

διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα, η διακρίβω-

ση και αξιολόγηση της ρύπανσης πραγµατοποιούνται και
από τους ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών, εφόσον ζητηθεί η συνδροµή
τους. Για τη διαπίστωση των περιστατικών που προβλέ-
πονται στην παρούσα, συντάσσεται σχετική έκθεση αυ-
τοψίας.

4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νοµέας ή κάτοχος
του ακινήτου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπο-
νται στην παρ. 2, ύστερα από διαπίστωση των αρµοδίων
οργάνων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3, αυτός
καλείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, να προβεί στην αποµάκρυνση των αποβλήτων µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση σε αυ-
τόν της έκθεσης αυτοψίας. Μετά την παρέλευση τριάντα
(30) ηµερών από την ανωτέρω κλήτευση, και εφόσον
διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα ότι δεν έχουν απο-
µακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδεται απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την αποµάκρυνσή
τους από τον υπόχρεο, µέσα σε προθεσµία που δεν υ-
περβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την επίδοση της α-
πόφασης. Η κλήτευση των υπόχρεων προσώπων και η ε-
πίδοση της απόφασης ενεργούνται σύµφωνα µε τον
ν. 2717/1999 (Α΄ 97). Σε περίπτωση εγκαταλελειµµένων
γηπέδων, οικοπέδων ή κτισµάτων στα οποία διαπιστώνε-
ται αρµοδίως η ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε πε-
ρίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή άγνω-
στης διαµονής, η έκθεση αυτοψίας, η κλήτευση και η α-
πόφαση του Συντονιστή τοιχοκολλώνται στο ακίνητο και
στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της απο-
κεντρωµένης διοίκησης και του οικείου δήµου.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συµµορφώνεται µε

την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της αποκε-
ντρωµένης διοίκησης, ύστερα από σχετική εντολή του
αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε συλλο-
γή και αποµάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και κα-
ταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επι-
καρπωτή του ακινήτου.
Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία

των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων
βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του και τον νοµέα
του, εκτός αν, από υπαιτιότητα των προσώπων που εκτε-
λούν τις εργασίες αποξήλωσης, προκλήθηκαν στο ακίνη-
το ζηµίες που δεν είναι αναγκαίες για την αποµάκρυνση
των αποβλήτων.

5. Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου µε επι-
κίνδυνα απόβλητα λόγω φυσικής καταστροφής, συνεπεία
της οποίας απαιτείται επείγουσα διαχείριση των αποβλή-
των αυτών, λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές τα ανα-
γκαία µέτρα για την άµεση συλλογή και αποµάκρυνση των
αποβλήτων αυτών από ιδιωτικούς χώρους, µε σκοπό την
προστασία της δηµόσιας υγείας και του φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις παρ. 1 έως 4. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα κατά την
παρ. 2 πρόσωπα, υποβάλλουν αµελλητί και πάντως το αρ-
γότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την επέλευση της κα-
ταστροφής, στην αρµόδια διεύθυνση περιβάλλοντος της
οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, αίτηση για αποµά-
κρυνση από την ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων αµιάντου, η
δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, αποµάκρυνσης και
µεταφοράς βαρύνει τον προϋπολογισµό του αρµόδιου υ-
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πουργείου. Για τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή
του ακινήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των ε-
πικίνδυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως η παρ. 4.

6. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος παρακωλύει
τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα επιβάλλονται ποινή
φυλάκισης µέχρι τρεις (3) µήνες και πρόστιµο σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

7. Οι εταιρείες ή οργανισµοί που διαθέτουν ή διαχειρί-
ζονται δίκτυα ύδρευσης ή αποχέτευσης, οι σωλήνες των
οποίων περιέχουν αµίαντο, µετά την εκτέλεση εργασιών
επισκευής, αφαίρεσης ή αντικατάστασης τµηµάτων σωλη-
νώσεων, υποχρεούνται να µεριµνούν οι ίδιες αµελλητί για
την ασφαλή συλλογή και µεταφορά των επικίνδυνων απο-
βλήτων, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτι-
κού δικαίου που διαθέτουν σχετική άδεια, σύµφωνα µε το
άρθρο 52.
Εφόσον τεκµηριώνεται από τη σχετική εκτίµηση του

κινδύνου του άρθρου 3 του π.δ. 212/2006 (Α΄ 212) ότι οι
εργασίες επισκευής και αντικατάστασης των σωληνώσε-
ων συνιστούν σποραδική και µειωµένης έντασης έκθεση
των εργαζοµένων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου
3 του ιδίου Προεδρικού Διατάγµατος, τότε οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να εκτελούνται από το προσωπικό
των εταιριών αυτών ή αντίστοιχων εργολάβων, χωρίς να
απαιτείται να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ε-
πιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση εργα-
σιών διαχείρισης αµιάντου (ΕΑΚ) κατά την έννοια της υπ’
αριθµ. 4229/395/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγεί-
ας (Β΄ 318), όπως εκάστοτε ισχύει. Η ως άνω εξαίρεση
δεν αίρει σε καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις του εργο-
δότη για τη λήψη όλων των προβλεπόµενων προληπτικών
και προφυλακτικών µέτρων του π.δ. 212/2006 για την προ-
στασία των εργαζοµένων.

Άρθρο 49
Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων

Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλή-
των του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε το π.δ.
4/2014 (Α΄ 9) υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση επικινδυ-
νότητας διαχείρισης αποβλήτων έως την 31η Μαΐου κάθε
έτους. Η πρώτη έκθεση καταρτίζεται εντός δύο (2) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 50
Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 19 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

1. Έως τις 31 Δεκεµβρίου 2022 και µε την επιφύλαξη
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, τα βιολογικά απόβλητα υ-
ποχρεωτικά είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην
πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναµιγνύονται µε
άλλα είδη αποβλήτων, προκειµένου να υποβάλλονται σε
ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίη-
σης και της χώνευσης, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζε-
ται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το
προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά

πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή µε τα
βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων µε παρόµοιες ι-
διότητες βιοαποδόµησης και κοµποστοποίησης σύµφωνα
µε τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόµενα ισοδύ-
ναµα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που µπορούν
να ανακτηθούν µέσω κοµποστοποίησης και βιοαποδόµη-
σης. Για τον σκοπό αυτόν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µεριµνούν
για την οργάνωση και λειτουργία της χωριστής συλλογής
και µεταφοράς τους.

2. Οι φορείς των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης, ανε-
ξαρτήτως δυναµικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ,
5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
47829/23.06.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υ-
γείας, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλί-
ζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύ-
πτουν από τη δραστηριότητά τους µε την επιφύλαξη των
διατάξεων περί ζωικών προϊόντων, διαθέτοντας εντός της
επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας. Ως
φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος
της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επι-
χείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας
της επιχείρησης κατά την υπ’ αριθµ. 16228/2017 (Β΄ 1723)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι φορείς των επιχειρή-
σεων της παρ. 2 υποχρεούνται να εφαρµόσουν άµεσα την
παρ. 2 υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίη-
ση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο
δήµο.

4. Από 1ης.1.2023:
α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλο-

ντικά (κατηγορία Α΄ ή Β΄ του ν. 4014/2011, Α΄ 209) και
παράγουν απόβλητα τροφίµων φυτικής προέλευσης που
ανήκουν στην κατηγορία 02 του ΕΚΑ, όπως οι µονάδες
επεξεργασίας και µεταποίησης τροφίµων,
β) οι λαχαναγορές κατηγορίας Α ή Β του ν. 4014/2011

(δραστηριότητα µε αύξοντα αριθµό 25 της 6ης Οµάδας
της υπ’ αριθµ. 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 
γ) οι υπεραγορές τροφίµων (super market) κατηγορίας

Α του ν. 4014/2011 (δραστηριότητα µε αύξοντα αριθµό
23 της 6ης Οµάδας της υπ’ αριθµ. 37674/2016 υπουργι-
κής απόφασης) όπως ορίζονται στην παρ. 5.Γ του άρ-
θρου 2 της υπ’ αριθµ. 47829/23.6.2017 υπουργικής από-
φασης,
δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα άνω των εκατό

(100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), 
υποχρεούνται να µεριµνούν για τη συλλογή και µετα-

φορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους µε
σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής της παρ. 1 του άρ-
θρου 20, µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας για τα ζωϊκά
υποπροϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται µε ε-
πιχειρήσεις συλλογής µεταφοράς βιοαποβλήτων που εί-
ναι καταχωρισµένες στο ΗΜΑ ή µε τον οικείο Ο.Τ.Α.. Α-
πό την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι µονάδες των
περ. α΄ έως δ΄ εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ
που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και υπό την
επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της ΑΕΠΟ της.

5. Ελέγχους για την τήρηση όσων προβλέπονται στο
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παρόν άρθρο µπορούν να διεξάγουν και: α) οι περιβαλ-
λοντικοί ελεγκτές, όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 20 του ν. 4014/2011 και οι οποίοι ενεργούν κατόπιν
εντολής των ελεγκτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. ή του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και γ) ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων.

Άρθρο 51
Συστήµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

Από την 1η.6.2022, οι κάτωθι εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας αποβλήτων διαθέτουν ως σύστηµα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογι-
κό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχεί-
ρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναµο:
α) ΚΔΑΥ, µε αύξοντα αριθµό 10β της 4ης οµάδας της

της υπ’ αριθµ. 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε
ισχύει,
β) τεµαχισµού ελαστικών,
γ) επεξεργασίας συσσωρευτών,
δ) τεµαχισµού αποβλήτων µετάλλων, ΑΗΗΕ µετά από

επεξεργασία και απορρυπασµένων ΟΤΚΖ µε αύξοντα α-
ριθµό 218 της 9ης οµάδας της υπ’ αριθµ.
92108/1045/Φ.15/2020 (Β΄ 3833) κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει,
ε) επεξεργασίας ΑΗΗΕ χωρίς τεµαχισµό µε αύξοντα

αριθµό 219 της 9ης οµάδας της υπ’ αριθµ.
92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,
στ) απορρύπανσης και διάλυσης, καθώς και οχηµάτων

τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεµαχισµό µε αύξο-
ντα αριθµό 220, 9ης οµάδας της υπ’ αριθµ.
92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,
ζ) αναγέννησης ορυκτελαίων, µε αύξοντα αριθµό 88

της 9ης οµάδας της υπ’ αριθµ. 92108/1045/Φ.15/2020
κοινής υπουργικής απόφασης,
η) επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων, µε αύ-

ξοντα αριθµό 88 της 9ης οµάδας της υπ’ αριθµ.
92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης,
θ) παραγωγής δευτερογενούς καυσίµου SRF/RDF, µε

αύξοντα αριθµό 13 της 4ης οµάδας, της υπ’ αριθµ.
37674/2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας,
ι) παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - λιπάσµατος (κο-

µπόστ) από προδιαλεγµένο ή διαχωρισµένο οργανικό
κλάσµα αστικών στερεών αποβλήτων, µε αύξοντα αριθ-
µό 15 της 4ης οµάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία
Α2 της υπ’ αριθµ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,
ια) παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουµι-

κών λιπασµάτων (εργασία R3) από στερεά µη επικίνδυνα
απόβλητα, εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων, ή
βιοµάζας, µε αύξοντα αριθµό 12α της 4ης οµάδας που α-
νήκουν στην υποκατηγορία Α2 της υπ’ αριθµ.
37674/2016 υπουργικής απόφασης,
ιβ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, µε αύξοντα α-

ριθµό 16 της 4ης Οµάδας της υπ’ αριθµ. 37674/2016 υ-
πουργικής απόφασης,
ιγ) οργανωµένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και

καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1)
και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ, µε αύξοντα αριθµό 17 της 4ης Οµάδας

της υπ’ αριθµ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης,
ιδ) µεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος

από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων πό-
λεων και οικισµών ή υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων,
µε αύξοντα αριθµό 23 της 4ης Οµάδας της υπ’ αριθµ.
37674/2016 υπουργικής απόφασης,
ιε) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, µε αύξοντα α-

ριθµό 13 της 4ης οµάδας, της υπ’ αριθµ. 37674/2016 υ-
πουργικής απόφασης,
ιστ) υγειονοµική ταφή επικινδύνων αποβλήτων, µε αύ-

ξοντα αριθµό 2 της 4ης οµάδας της υπ’ αριθµ.
37674/2016 υπουργικής απόφασης,
ιζ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφόρτωσης ε-

πικινδύνων αποβλήτων εξαιρουµένης της αποθήκευσης,
εν αναµονή της συλλογής, στον χώρο παραγωγής των
αποβλήτων, µε αύξοντα αριθµό 3 της 4ης οµάδας που α-
νήκουν στην υποκατηγορία Α1 της υπ’ αριθµ.
37674/2016 υπουργικής απόφασης, 
ιη) εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης

αποβλήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Έκδοση αδειών 

(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κάθε οργανισµός ή επιχείρηση που προτίθεται να
προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων
που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) λαµβάνει πριν από την έναρξη εργασιών Από-
φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) και υπό-
κειται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας σύµφωνα
µε τον ν. 4442/2016 (Α΄ 230).
Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες ε-

πεξεργασίας αποβλήτων αποτελούν αυτοτελές κεφά-
λαιο της Α.Ε.Π.Ο. και ορίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που µπο-

ρούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,
β) για κάθε τύπο επιτρεπόµενης εργασίας, τις τεχνικές

και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη συγκεκριµέ-
νη εγκατάσταση,
γ) τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που λαµβάνο-

νται,
δ) τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για κάθε τύπο εργα-

σίας,
ε) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποί-

ες είναι αναγκαίες και
στ) τη νοµοθεσία σχετικά µε την παύση και τη µέριµνα

µετά από την παύση λειτουργίας µιας εγκατάστασης.
2. Εάν η αρµόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόµενη

µέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι σύµ-
φωνη προς το άρθρο 4 ή δεν είναι περιβαλλοντικά απο-
δεκτή για άλλους λόγους του παρόντος νόµου, απορρί-
πτει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της την έκδοση
της Α.Ε.Π.Ο..

3.α) Για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων απο-
βλήτων απαιτείται άδεια συλλογής και µεταφοράς, η
χρονική ισχύς της οποίας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Ανα-
φορικά µε τις άδειες συλλογής και µεταφοράς επικίνδυ-
νων αποβλήτων, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την έναρξη
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ισχύος του παρόντος, η δεκαετής διάρκεια καταλαµβά-
νει µόνο τις ανανεώσεις αυτών. 
Η άδεια για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων α-

ποβλήτων σε πλείονες της µιας αποκεντρωµένες διοική-
σεις ή η αντίστοιχη άδεια εφόσον αυτά προέρχονται από
πλείονες της µιας αποκεντρωµένες διοικήσεις, εκδίδεται
µε απόφαση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. 
Η άδεια για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων α-

ποβλήτων, εφόσον αυτή πραγµατοποιείται εντός των γε-
ωγραφικών ορίων µιας αποκεντρωµένης διοίκησης, εκδί-
δεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας διεύ-
θυνσης της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
β) Για τη χορήγηση της έγκρισης ή τη γνωστοποίηση

λειτουργίας της παρ. 8 και για την άδεια συλλογής και
µεταφοράς της περ. α΄ της παρούσας για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων, απαιτείται ασφαλιστήριο συµ-
βόλαιο στο οποίο:
βα) προσδιορίζεται ο ασφαλιζόµενος οργανισµός ή ε-

πιχείρηση,
ββ) προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που κα-

λύπτονται,
βγ) προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότη-

τας, όπως κωδικός ΕΚΑ, κλάση UN, αριθµός ΗP των α-
ποβλήτων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο
διαχείρισης,
βδ) αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε

ζηµιές προς τρίτους και στην επαναφορά του περιβάλλο-
ντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζηµιάς αυ-
τού,
βε) αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής µε-

ταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1013/2006 (L 190), όπως τα έξοδα µεταφοράς και ανά-
κτησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για ενενή-
ντα (90) ηµέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η
µεταφορά ή η ανάκτηση ή η διάθεση δεν µπορεί να ολο-
κληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνοµη,
βστ) αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυ-

ψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής:
i. για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15) ή ανάκτησης

(R1 έως και R13):
α) ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως για τις

εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία
σύµφωνα µε τον ν. 4014/2011,
β) 0,5 εκατοµµύρια ευρώ για τις εγκαταστάσεις που

κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύµφωνα µε τον ν.
4014/2011,

ii. για τη διασυνοριακή µεταφορά: ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ ετησίως,

iii. για τη συλλογή και µεταφορά: 0,5 εκατοµµύρια ευ-
ρώ ετησίως.
Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται µε την απόφα-

ση της παρ. 18 του άρθρου 72. 
Η αναγραφή στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο των αριθ-

µών κυκλοφορίας των οχηµάτων µεταφοράς αποβλήτων
είναι προαιρετική.

Για κάθε επιµέρους εργασία διαχείρισης, ο υπόχρεος
οργανισµός ή η επιχείρηση προσκοµίζει στην αδειοδο-
τούσα αρχή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην ο-
ποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Επί αδυναµίας ασφαλιστι-
κής κάλυψης των προαναφερόµενων εργασιών, ο οργα-
νισµός ή η επιχείρηση προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα
αρχή τουλάχιστον ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ
του Δηµοσίου.
Σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλιστικής κάλυψης συ-

γκεκριµένου αποβλήτου, κατά τη συλλογή και µεταφο-
ρά, διασυνοριακή ή µη, ο οργανισµός ή η επιχείρηση
µπορεί να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή εγγυη-
τική επιστολή υπέρ του Δηµοσίου, ίση µε το ένα πέµπτο
(1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα πο-
σά αυτά, όταν καταπίπτουν, διατίθενται µέσω του Τακτι-
κού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, αποκλειστικά για την προστασία και δια-
χείριση του περιβάλλοντος.
Εξαιρούνται από την απαίτηση ασφαλιστηρίου συµβο-

λαίου οι οργανισµοί ή επιχειρήσεις που ανακτούν τα δικά
τους απόβλητα στον τόπο παραγωγής τους.
γ) Στην περίπτωση διαµετακόµισης, κατά την έννοια

της παρ. 32 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ)
1013/2006 επικινδύνων αποβλήτων δεν απαιτούνται: 
γα) η έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης αλλά δίδεται

σιωπηρή συγκατάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κα-
νονισµού (ΕΚ) 1013/2006 και
γβ) η καταβολή του παραβόλου της παρ. Β.2.3.β του

άρθρου 7 της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/2006 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 383), όπως εκάστο-
τε ισχύει.
δ) Για τις εξαγωγές αποβλήτων µε σκοπό τη διάθεσή

τους (εργασίες D), στο πλαίσιο της υποβολής κοινοποίη-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Ι του Κανο-
νισµού (ΕΚ) 1013/2006 στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
πριν την εξαγωγή των αποβλήτων, τεκµηριώνεται η ε-
φαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 και εφόσον προορίζονται για διάθεση τεκµη-
ριώνεται η µη υλοποίηση αυτής εντός της Χώρας.
ε) Για τη συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων απο-

βλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισµούς ή ε-
πιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και µετα-
φοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελµατική βά-
ση, απαιτούνται εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53. Ως εκτέ-
λεση εργασιών συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων
αποβλήτων σε επαγγελµατική βάση νοείται η δραστη-
ριοποίηση στον τοµέα της εκτέλεσης εργασιών συλλο-
γής και µεταφοράς της παρούσας είτε για λογαριασµό
τρίτων είτε για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΗΜΑ εί-

ναι ο φορέας της δραστηριότητας συλλογής και µεταφο-
ράς να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο, στο οποίο α-
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ναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε τρίτους
και στην επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη
κατάσταση σε περίπτωση ζηµιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο ε-
κατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως. Από την υποχρέ-
ωση ασφάλισης εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α.. 
Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο της παρούσας προσδιο-

ρίζονται οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων και τα αναφερό-
µενα στις υποπερ. βα΄, βδ΄ και βε΄ της περ. β΄. Η ανα-
γραφή στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο του αριθµού κυκλο-
φορίας των οχηµάτων µεταφοράς αποβλήτων ή του α-
ριθµού νηολόγησης πλοίων είναι προαιρετική.
Για τον υπολογισµό του ασφαλίστρου από τις ασφαλι-

στικές εταιρίες µπορεί να λαµβάνονται υπόψη κριτήρια
όπως ο ετήσιος κύκλος εργασιών, η ποσότητα και το εί-
δος των µεταφερόµενων αποβλήτων, καθώς και ο αριθ-
µός των µεταφορών.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για τα απόβλη-

τα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), κα-
θώς και για τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) µε
κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11, 16 01 04, 16 02 13, 20 01 21, 20
01 23 και 20 01 35, υπό τον όρο ότι ο εξοπλισµός είναι α-
κέραιος.
στ) Αν ο οργανισµός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται

τόσο σε εργασίες διάθεσης, ανάκτησης, συλλογής και
µεταφοράς και διασυνοριακής µεταφοράς επικινδύνων
αποβλήτων όσο και σε εργασίες συλλογής και µεταφο-
ράς µη επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της ασφαλιστι-
κής κάλυψης είναι ίσο µε το άθροισµα των επιµέρους πο-
σών ασφαλιστικής κάλυψης που ορίζονται στο παρόν για
κάθε εργασία στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανι-
σµός ή η επιχείρηση. 

4. Για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ) υποβάλλεται από τον οικείο
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε τη συνδροµή του οικείου ΦοΔΣΑ
του οποίου ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού αποτελεί µέλος κατόπιν
σχετικής προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), Τεχνι-
κή Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ,
στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης. Η σχετική άδεια
χορηγείται µε απόφαση του συντονιστή της αποκεντρω-
µένης διοίκησης.

5. Προϋπόθεση για την έκδοση κάθε άδειας που καλύ-
πτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αστικών α-
ποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας είναι να πραγµατοποι-
είται η ανάκτηση ενέργειας µε υψηλό επίπεδο ενεργεια-
κής απόδοσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ.

6. Στη ΜΠΕ που υποβάλλεται για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση κάθε εγκατάστασης που εκτελεί εργασίες
επεξεργασίας αποβλήτων και κατατάσσεται στην κατη-
γορία Α΄  του ν. 4014/2011, πέραν των προβλεποµένων
στην υπό στοιχεία οικ. 170225/20.1.2014 (Β΄ 135) από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής, αποτυπώνονται τεκµηριωµένα η δια-
χείριση αποβλήτων, λαµβανοµένων υπόψη όσων προ-
βλέπονται στο άρθρο 4 µε έµφαση στην ποιοτική και πο-
σοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή υπο-
βάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, καθώς και πλήρης
διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

7. Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην κατηγο-
ρία Β΄ του ν. 4014/2011 λαµβάνουν Πρότυπες Περιβαλ-
λοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ).

8. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των παρ. 6 και 7
της 4ης οµάδας της υπ’ αριθµ. 37674/2016 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471)
υπόκεινται σε έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας,
σύµφωνα µε τον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και την υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 436), όπως εκά-
στοτε ισχύει.
Στη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας περιλαµβά-

νονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από την
νοµοθεσία, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή

της επιχείρησης.
β) Οι εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων (κωδικός

R ή D).
γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύµφωνα µε τον ΕΚΑ που υ-

πόκεινται στις προηγούµενες εργασίες.
9. Οι µονάδες ανακύκλωσης πλοίων κατά την έννοια

του σηµείου 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2013, για την ανακύ-
κλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (L 330)
λαµβάνουν άδεια ανακύκλωσης πενταετούς διάρκειας α-
πό τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απο-
βλήτων. Για τη λήψη της άδειας ο φορέας της µονάδας
ανακύκλωσης πλοίων προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρε-
σία τα ακόλουθα:
α) την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ του,
β) την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, 
γ) το σχέδιο µονάδας ανακύκλωσης πλοίων κατά την

έννοια του σηµείου 17 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κα-
νονισµού 1257/2013/ΕΕ και
δ) δήλωση δέσµευσης ότι θα πληροί τις απαιτήσεις της

παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισµού 1257/2013/ΕΕ
σύµφωνα µε το σηµείο ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ανωτέρω Κανονισµού.

Άρθρο 53
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η-
ΜΑ) στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Α-
ποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Δι-
οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(gov.gr - ΕΨΠ), για τη συστηµατική συλλογή και επεξερ-
γασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των απο-
βλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισµού ή ε-
πιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγµατοποιεί ερ-
γασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
ή συλλέγει και µεταφέρει απόβλητα σε επαγγελµατική
βάση σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 52. Υποχρέωση
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καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι έµποροι ή οι µεσίτες,
καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α΄ βαθµού. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, µέσω δια-
δικτύου, από κάθε ως άνω οργανισµό ή επιχείρηση, στοι-
χεία και πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και δια-
χείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του
ΕΚΑ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην κοινή α-
πόφαση της παρ. 4, ιδίως δε εισάγονται κατά περίπτωση,
ο παραγωγός, το είδος του αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ), η
ποσότητα, η εγκατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων,
καθώς και οι εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης.
Επιπλέον των οργανισµών ή επιχειρήσεων, υποχρέω-

ση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι φορείς ΣΕΔ για
τα απόβλητα συσκευασίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού και φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών, οι οποίοι εισάγουν σε ετήσια βάση στοιχεία ανα-
φορικά µε τη συλλογή ή ανακύκλωση κατά περίπτωση,
ανά Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Ειδικά για τα βιοµηχανικά εµπορι-
κά απόβλητα συσκευασίας οι φορείς ΣΕΔ υποχρεούνται
στην εισαγωγή των ποσοτήτων αυτών σε ετήσια βάση α-
νά περιφέρεια. Τα σχετικά στοιχεία παρέχονται στους α-
νωτέρω φορείς από τις συνεργαζόµενες µε αυτούς επι-
χειρήσεις.
Υποχρέωση εισαγωγής στο ΗΜΑ στοιχείων σε ετήσια

βάση έχουν επίσης οι ακόλουθοι:
α) Οι ΦοΔΣΑ αναφορικά µε τις ποσότητες που αφο-

ρούν στα εισερχόµενα αστικά απόβλητα προς διαχείριση
στις εγκαταστάσεις αρµοδιότητάς τους, επιµερισµένες
ανά Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.
β) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού αναφορικά µε τις ποσότητες

των λοιπών αστικών αποβλήτων που συλλέγουν και ανα-
κυκλώνουν και τη διαχείρισή τους δεν έχουν οι ΦοΔΣΑ ή
τα ΣΣΕΔ ή τα ΑΣΕΔ.  
γ) Οι επιχειρήσεις που εξάγουν απόβλητα χαρτιού που

παράγονται στη Χώρα, αναφορικά µε τις εξαγόµενες πο-
σότητες επιµερισµένες ως προς την προέλευση ανά πε-
ριφέρεια. Στις ποσότητες δεν περιλαµβάνεται το χαρτί
συσκευασίας.
δ) Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτιού,

αναφορικά µε τις ποσότητες των αποβλήτων χαρτιού
που ανακυκλώνουν, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται ει-
σαγωγές, επιµερισµένες ως προς την προέλευση ανά
περιφέρεια.

2. Μετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθµ. 43942/4026/2016
(Β΄ 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρέπονται στους υ-
πόχρεους της παρ. 1:
α) Η υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης, για χρονικό διά-

στηµα τριών (3) µηνών από την εκπνοή της προθεσµίας
υποβολής, κατόπιν πληρωµής ηλεκτρονικού παράβολου
ύψους:
αα) διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις δια-

χείρισης αποβλήτων, και 
αβ) εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλο-

γής και µεταφοράς.
β) Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό

διάστηµα έξι (6) µηνών από την εκπνοή της προθεσµίας
υποβολής, κατόπιν πληρωµής ηλεκτρονικού παράβολου
ύψους εκατό (100) ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά τροποποιούνται µε την απόφαση

της παρ. 20 του άρθρου 72 και καταβάλλονται στον ειδι-
κό κωδικό του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, που έχει συσταθεί σύµφωνα
µε την παρ. Β.2.3.β. του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ.
13588/725/2006 (Β΄ 383) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής
Ναυτιλίας, όπως εκάστοτε ισχύει, για τον σκοπό της συ-
ντήρησης, αναβάθµισης και απρόσκοπτης λειτουργίας
του ΗΜΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροπο-
ποιούνται τα ποσά των παραβόλων της παρούσας.

3. Σε τυποποιηµένες ηλεκτρονικές φόρµες των οποίων
διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µε το ΗΜΑ εισάγο-
νται:
α) τα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)

του άρθρου 56, από τους οικείους Ο.Τ.Α.,
β) η πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τους οικείους
ΦοΔΣΑ,
γ) τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση σύ-

στασης των αστικών αποβλήτων ανά τριετία από τους οι-
κείους ΦοΔΣΑ,
δ) τα στοιχεία για την παρακολούθηση της λειτουρ-

γίας των χώρων υγειονοµικής ταφής, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 29407/3508/2002 (Β΄ 1572) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερι-
κών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυ-
ξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
και Υγείας και Πρόνοιας, όπως εκάστοτε ισχύει, από
τους φορείς λειτουργίας αυτών,
ε) τα στοιχεία για την παραγωγή, διαχείριση και σύ-

σταση ιλύων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
80568/4225/1991 (Β΄ 641) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
µοσίων Έργων και των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) οι φορείς ή οι εγκαταστάσεις που παράγουν υπο-

προϊόντα και τα απόβλητα τα οποία πληρούν κριτήρια α-
ποχαρακτηρισµού σε εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 αντί-
στοιχα,
ζ) τα απόβλητα τροφίµων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία

της κατ’ εξουσιοδότηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/1597 (L
248) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η) στοιχεία για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Απο-

βλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από τις Υγειο-
νοµικές Μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 43.

4. Το ΗΜΑ συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες
και τα πρότυπα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας
διαδικτυακών τόπων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
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στην υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β΄ 1301)
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134), καθώς και στο άρθρο 84 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και διασφαλίζεται η διαλειτουργι-
κότητά του µε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
(ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν. 4014/2011.

5. Με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 72 ρυθµί-
ζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του ΗΜΑ. Έως
την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης, ισχύει η υπ’ α-
ριθµ. 43942/4026/2016 (Β΄ 2992) κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 54
Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 30 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, άρθρο 14 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των
αρχών των άρθρων 1, 4, 35 και 42 εκπονούνται σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύµα αποβλήτων ή για
σύνολο ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολό-
κληρη ή µέρος της γεωγραφικής Επικράτειας της Χώ-
ρας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν συνδυασµένα το σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας για όλα τα είδη αποβλήτων.

2. Ειδικότερα τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων της
παρ. 1 συνίστανται στα ακόλουθα:

α) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 
β) τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ),
γ) τα ειδικά σχέδια διαχείρισης που µπορεί να καταρτί-

ζονται για ορισµένα ρεύµατα αποβλήτων.
3. Τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαµβάνουν

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στη
διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα µέτρα που λαµβά-
νονται για τη βελτίωση της προετοιµασίας προς επανα-
χρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των
αποβλήτων, καθώς και αξιολόγηση του τρόπου µε τον ο-
ποίο το σχέδιο ή τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποί-
ηση των στόχων του παρόντος.

4. Τα Σχέδια Διαχείρισης περιλαµβάνουν, ανάλογα µε
την περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό
επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που περιλαµβάνε-
ται στον σχεδιασµό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τον τύπο, την ποσότητα και την πηγή των παραγό-

µενων στη Χώρα αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πι-
θανόν να αποσταλούν από ή προς την Επικράτεια και α-
ξιολόγηση της µελλοντικής τάσης εξέλιξης των ρευµά-
των αποβλήτων,
β) τις υφιστάµενες µεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης

και ανάκτησης, καθώς και ειδικές ρυθµίσεις για απόβλη-
τα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που περιέ-
χουν σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιµης ση-

µασίας, ή ροές αποβλήτων που ρυθµίζονται από ειδική
νοµοθεσία, 
γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιµο υφιστάµε-

νων εγκαταστάσεων αποβλήτων και για τις πρόσθετες υ-
ποδοµές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
σύµφωνα µε το άρθρο 42, καθώς και αξιολόγηση των ε-
πενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που α-
παιτούνται για να αντιµετωπιστούν οι εν λόγω ανάγκες,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Η εν λόγω αξιολόγηση µπορεί να περιληφθεί
σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνο-
λο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συµπεριλη-
φθεί στα Σχέδια Διαχείρισης,
δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά µε

τον εντοπισµό τοποθεσιών και τη δυναµικότητα των µελ-
λοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των µεγάλων ε-
γκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί,
ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συ-

µπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών και µεθόδων δια-
χείρισης των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στον
σχεδιασµό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκε-
κριµένα προβλήµατα διαχείρισης,
στ) πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για την επίτευξη

των στόχων που καθορίζονται στην παρ. 3α του άρθρου
5 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Α-
πριλίου 1999 για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων
(L 182) ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν
το σύνολο της Επικράτειας,
ζ) αξιολόγηση των υφιστάµενων προγραµµάτων συλ-

λογής αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων της υλικής και
γεωγραφικής κάλυψης της χωριστής συλλογής, και των
µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, ενδεχόµε-
νων παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 23, και της ανάγκης για νέα προ-
γράµµατα συλλογής,
η) µέτρα για την καταπολέµηση και την πρόληψη όλων

των µορφών δηµιουργίας απορριµµάτων και για τον κα-
θαρισµό όλων των τύπων απορριµµάτων, 
θ) κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και

στόχους, ιδίως όσον αφορά στην ποσότητα παραγόµε-
νων αποβλήτων και τη διαχείρισή τους και την ποσότητα
των αστικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται
σε ανάκτηση ενέργειας.

5. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων µπορούν να περι-
λαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση και λαµβάνοντας
υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της πε-
ριοχής που περιλαµβάνεται στον σχεδιασµό, και τα ακό-
λουθα:
α) οργανωτικές πτυχές που συνδέονται µε τη διαχείρι-

ση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής
της κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ δηµόσιων και ιδιω-
τικών φορέων που πραγµατοποιούν τη διαχείριση απο-
βλήτων,
β) αξιολόγηση της χρησιµότητας και της καταλληλότη-

τας της χρησιµοποίησης οικονοµικών και άλλων µέσων
για την αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων που σχε-
τίζονται µε τα απόβλητα, λαµβανοµένης υπόψη της ανά-
γκης να διατηρηθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερι-
κής αγοράς,
γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης α-
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πευθυνόµενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριµένες οµά-
δες καταναλωτών,
δ) παλιές ρυπασµένες τοποθεσίες διάθεσης αποβλή-

των και τα µέτρα για την αποκατάστασή τους,
ε) την προκαταρκτική εκτίµηση του κόστους των εργα-

σιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.
6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παρ.

2 και εξειδικεύονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 55, καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα
(10) ετών, αξιολογούνται τουλάχιστον ανά πενταετία α-
πό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανα-
θεωρούνται, εφόσον απαιτείται, µε τη διαδικασία του άρ-
θρου 55. 

7. Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνουν
ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση συσκευασιών και απο-
βλήτων συσκευασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέ-
τρων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 78 έως και
81 και συµµορφώνονται µε τους στόχους της παρ. 2 του
άρθρου 25 και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5
της Οδηγίας (ΕΕ) 1999/31 του Συµβουλίου της 26ης Α-
πριλίου 1999 περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων
(L 182), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2018/850
(L 150) και, για τους σκοπούς της πρόληψης της παρα-
γωγής αποβλήτων, µε τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του
ν. 3983/2011 (Α΄ 144) των άρθρων 8 και 9 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 280), του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54) και του
ν. 4736/2020 (Α΄ 200).

Άρθρο 55 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

Διαχείρισης Αποβλήτων
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Α. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους
για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Α-
ποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης των απο-
βλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις
για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα µέ-
τρα.
Β. Για ορισµένα ρεύµατα αποβλήτων, των οποίων η

διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασής
τους, καθώς και των εξειδικευµένων εγκαταστάσεων
που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους, χρήζει ειδικότε-
ρης συνολικής αντιµετώπισης, µπορεί να καταρτίζονται
ειδικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία εµπεριέχονται στο
ΕΣΔΑ και ρυθµίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ο-
λοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, τα ο-
ποία εγκρίνονται µε την απόφαση της παρ. 22 του άρ-
θρου 72.
Γ. Το ΕΣΔΑ έχει στρατηγικό χαρακτήρα, εκπονείται α-

πό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύµφω-
να µε το άρθρο 54 και εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργι-
κού Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να
προβεί σε τροποποιήσεις του, εφόσον τις θεωρεί ανα-

γκαίες, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εφαρµογή και
να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του. 

2. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ-
ΔΑ)
α) Για κάθε περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ α-
ποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης του συ-
νόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε µία περι-
φέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείρισή τους, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδιασµού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Ε-
θνικού Προγράµµατος Πρόληψης Αποβλήτων και υπο-
δεικνύει τα κατάλληλα µέτρα που προωθούν ιεραρχικά
και συνδυασµένα: α) την πρόληψη, β) την προετοιµασία
για επαναχρησιµοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου
είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την
ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο περιφέρειας.
β) Για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ απαιτείται η γνώµη του

αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ως προς τη συµβατότητα του ΠΕ.Σ.Δ.Α. µε τις
κατευθύνσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο Εθνι-
κό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται
από την περιφέρεια µε απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της αρ-
νητικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 5 ή την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 1225), ό-
πως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-
σης της προθεσµίας των δύο (2) µηνών, η έγκριση του
ΠΕΣΔΑ γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση
έγκρισης του ΠΕΣΔΑ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ) Για την αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύ-

πτουν στη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ), τα
οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που
προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης µε κίνδυνο την υποβάθµιση του περι-
βάλλοντος ή να απειλήσουν τη δηµόσια υγεία και δεν ε-
πιδέχονται αναβολή, το αρµόδιο όργανο του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, να λάβει µε απόφασή του οποι-
οδήποτε πρόσφορο µέτρο για την επίλυση του προβλή-
µατος, περιλαµβανοµένης και της µεταφοράς των ΑΑ σε
µία ή περισσότερες νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστά-
σεις διαχείρισης αποβλήτων. Η ανωτέρω απόφαση δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεί-
ται υποχρεωτικά από τους εµπλεκόµενους φορείς δια-
χείρισης ΑΑ, βαρυνοµένου του ωφελουµένου φορέα µε
το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης. Με απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύναται να επιχορηγείται ο ωφελούµενος φο-
ρέας για το σύνολο ή µέρος της απαιτούµενης δαπάνης
και η σχετική δαπάνη βαρύνει το Πράσινο Ταµείο. Η πα-
ρούσα περίπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση άµε-
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σης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που λειτουργούν σε δια-
χειριστικές ενότητες περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρ-
χει νόµιµος εν λειτουργία Χώρος Υγειονοµικής Ταφής
(ΧΥΤ) προβλεπόµενος από το αντίστοιχο ΠΕΣΔΑ ή νόµι-
µος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης. Για την έκδοση
της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικα-
νότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΑ και το
συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΑ. Τα ανωτέρω ισχύ-
ουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την ο-
ποία εν λειτουργία ΧΥΤ έχει κορεστεί ή παύσει τη λει-
τουργία του µε απόφαση του αρµόδιου για τη διαχείρισή
του οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

(δ) Το ΠΕΣΔΑ µπορεί να εκπονείται για περισσότερες
της µίας περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ
καταρτίζεται από τους οικείους ΦοΔΣΑ και εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων περιφερειακών συµβου-
λίων, η οποία εκδίδεται και κυρώνεται κατά τη διαδικασία
των περ. α΄ και β΄. Μετά την κύρωσή του, το ΠΕΣΔΑ υ-
λοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς ΦοΔΣΑ.

Άρθρο 56
Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)

(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 21 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ο-
ρίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύµφω-
να µε τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ.

2. Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µετά από παροχή
γνώµης του οικείου ΦοΔΣΑ µέσα σε έναν (1) µήνα από
την αποστολή του σχετικού ερωτήµατος. Στους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο δη-
µοτικό συµβούλιο. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώµη
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, το ΤΣΔΑ ε-
γκρίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω και υποβάλλεται α-
πό τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Απο-
βλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, στη βάση τυποποιηµένης ηλεκτρονικής φόρµας,
στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ, κατά την
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς
διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έ-
ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στον
οικείο ΦοΔΣΑ.

3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την
αξιολόγηση προτάσεων του Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την υ-
λοποίηση προγραµµάτων µέσω χρηµατοδοτικών εργα-
λείων στον τοµέα διαχείρισης αποβλήτων.

Άρθρο 57
Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων

(Άρθρο 29 της Οδηγίας, όπως έχει τροποποιηθεί µε
την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851

και το άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπο-
νεί το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Απο-
βλήτων στο οποίο περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα

µέτρα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων που καθο-
ρίζονται στα άρθρα 16 έως 21, σύµφωνα µε τα άρθρα 1
και 4. 

2. Το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Απο-
βλήτων περιγράφει τη συµβολή των µέσων και των µέ-
τρων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IVα του Μέ-
ρους Β΄ στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και αξιο-
λογείται η χρησιµότητα των παραδειγµάτων των µέτρων
που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του Μέρους Β΄ ή
άλλων ενδεδειγµένων µέτρων. Το Πρόγραµµα περιγρά-
φει τα υφιστάµενα µέτρα πρόληψης δηµιουργίας απο-
βλήτων και τη συµβολή τους στην πρόληψη δηµιουργίας
αποβλήτων. Τα µέτρα αποσκοπούν στην αποσύνδεση
της σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε την παραγωγή
αποβλήτων.

3. Το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Απο-
βλήτων εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλί-
ου.

4. Το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Απο-
βλήτων αξιολογείται από τη Γενική Γραµµατεία Συντονι-
σµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας τουλάχιστον ανά πενταετία και α-
ναθεωρείται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται
σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως και 21 και 25.

Άρθρο 58
Συµµετοχή του κοινού 

(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Οι ενδιαφερόµενοι, οι αρχές και οι πολίτες συµµετέ-
χουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλή-
των και των προγραµµάτων για την πρόληψη της δηµι-
ουργίας αποβλήτων και έχουν πρόσβαση σε αυτά µετά
από την εκπόνηση τους, σύµφωνα µε τον ν. 3422/2005
(Α΄ 303) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄
1225), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα σχέδια και τα προγράµ-
µατα, καθώς και οι απαιτούµενες ενέργειες και δράσεις
για την υλοποίησή τους αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο
στον οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες.

Άρθρο 59
Συνεργασία 

(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και
των προγραµµάτων για την πρόληψη της δηµιουργίας α-
ποβλήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 55 και 57, µπορεί να γί-
νεται και σε συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 60
Πληροφορίες που υποβάλλονται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
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ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενηµερώνει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
και το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης Δηµιουργίας Απο-
βλήτων που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 57, µόλις αυ-
τά εγκριθούν, και για ουσιαστικές αναθεωρήσεις των
σχεδίων και των προγραµµάτων αυτών.

2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 ακολουθείται ο µορφό-
τυπος για την κοινοποίηση πληροφοριών, σύµφωνα µε
την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2013/727 της Επιτροπής
της 6ης Δεκεµβρίου 2013 για την καθιέρωση µορφοτύ-
που κοινοποίησης των πληροφοριών σχετικά µε την έ-
γκριση και τις ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων και των προγραµµάτων πρόλη-
ψης δηµιουργίας αποβλήτων (L 329).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 61
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι 

(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που πραγµατοποι-
ούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, που συλλέγουν
ή µεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελµατική βάση, οι µε-
σίτες και οι έµποροι, καθώς και οι οργανισµοί ή οι επιχει-
ρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται
σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις. 

2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλο-
γής και µεταφοράς, καλύπτουν την προέλευση, τη φύση,
την ποσότητα και τον προορισµό των συλλεγόµενων και
µεταφερόµενων αποβλήτων.

3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού συστή-
µατος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(ΕMAS) λαµβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως
όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών.

4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται:
α) στους οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις που πραγµα-

τοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή παρά-
γουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρµόδιες ελεγκτικές
αρχές, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο
20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 
β) στους οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέ-

γουν ή µεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελµατική βάση,
από τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011,
γ) στους µεσίτες και τους εµπόρους αποβλήτων, από

τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 62
Τήρηση αρχείων - µητρώων

(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 25 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι οργανισµοί ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 52, οι παραγωγοί επικίνδυνων
και λοιπών αποβλήτων, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή
µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελµατική βά-
ση ή ενεργούν ως έµποροι και µεσίτες επικίνδυνων απο-
βλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία µε:

α) τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λό-
γω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων
και των υλικών που απορρέουν από την προετοιµασία
για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργα-
σίες ανάκτησης, και
β) όπου είναι σκόπιµο, τον προορισµό, τη συχνότητα

συλλογής, τον τρόπο µεταφοράς και τη µέθοδο επεξερ-
γασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονι-

κό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.  
2. Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται

επί τουλάχιστον τρία (3) έτη. Οι οργανισµοί και επιχειρή-
σεις, που µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεού-
νται να τηρούν επί τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες τα έ-
ντυπα αναγνώρισης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία
Η.Π.13588/725/28.3.2006 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής
Ναυτιλίας (Β΄ 383), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών δια-
χείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήµατος
των αρµόδιων αρχών ή ενός προηγούµενου κατόχου.

4. Οργανισµοί και επιχειρήσεις, που µεταφέρουν µη ε-
πικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα σχετι-
κά αρχεία της παρ. 1, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφο-
ρίες σχετικά µε τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ),
την προέλευση και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον τρό-
πο µεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη µέθοδο επε-
ξεργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 63
Δηµιουργία Δικτύου Μονάδων 

Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων 

1. Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, ό-
πως και χωροθέτησης και δηµοπράτησης των µονάδων
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συ-
ντονισµός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται
στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση των µονάδων υ-
πάγεται στις αρµοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Δύναται να συ-
νάπτονται διαβαθµιδικές συνεργασίες ή προγραµµατικές
συµβάσεις των ΦοΔΣΑ για την άσκηση αυτών των αρµο-
διοτήτων. Η χωροθέτηση των εν λόγω µονάδων γίνεται
σύµφωνα µε τις προβλέψεις και τα σχετικά κριτήρια χω-
ροθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 39/31.08.2020 Πράξη Υ-
πουργικού Συµβουλίου (Α΄ 185), όπως εκάστοτε ισχύει
και σύµφωνα µε τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 

2. Με την απόφαση της παρ. 23 του άρθρου 72 καθορί-
ζονται οι απαιτούµενες τεχνικές λεπτοµέρειες, όροι και
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 64
Ειδικές ρυθµίσεις για τις µονάδες παρασκευής 
εδαφοβελτιωτικών / λιπάσµατος (κοµπόστ)

Επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων παρασκευής ε-
δαφοβελτιωτικών και λιπάσµατος (κοµπόστ) από προδια-
λεγµένο οργανικό κλάσµα αστικών αποβλήτων σε Οργα-
νωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατι-
κών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), σε γήπεδα του άρ-
θρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ΄ 270), καθώς και σε εκτός
σχεδίου πόλης περιοχές και εκτός ορίων οικισµών. Η ε-
γκατάσταση µονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών
και λιπάσµατος (κοµπόστ) από προδιαλεγµένο οργανικό
κλάσµα αστικών αποβλήτων, σε περιοχές εκτός σχεδίου
και ορίων οικισµών λαµβάνει χώρα κατά παρέκκλιση της
αρτιότητας και των όρων και περιορισµών δόµησης της
περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της µονάδας α-
πέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση τουλάχιστον
πέντε (5) µέτρων, µε την επιφύλαξη τήρησης ειδικότε-
ρων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορρέουν από
την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς
και την υπεραστική συγκοινωνία. Για τις οικοδοµικές ερ-
γασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των µονά-
δων του παρόντος σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως
και ορίων οικισµών, συµπεριλαµβανοµένης της κατα-
σκευής υποστηρικτικών κτισµάτων, όπως γραφείου προ-
σωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισµού, συ-
νολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.µ, εκδίδεται έγκρι-
ση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας. Στην επιφάνεια
αυτή δεν προσµετρώνται υπόστεγα, προκατασκευασµέ-
νοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα υποδοµής. Σε κάθε
περίπτωση, τεχνικοί κανονισµοί κτιριοδοµικού περιεχο-
µένου που σχετίζονται µε την ασφάλεια της εγκατάστα-
σης εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 65
Κανονισµός καθαριότητας Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού καταρτίζουν κανονισµό καθαριό-
τητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 79 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114), µε σκοπό τη διατήρηση της πόλης καθαρής από
απόβλητα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών
στόχων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΤΣΔΑ). Για την εκπόνηση από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
του κανονισµού καθαριότητας τηρούνται τα προβλεπό-
µενα στην απόφαση της παρ. 24 του άρθρου 72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 66
Επιβολή της εφαρµογής και κυρώσεις

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανε-
ξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η δηµι-
ουργία απορριµµάτων.

2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως επι-

χείρηση ή οργανισµός, των οποίων οι δραστηριότητες α-
φορούν στην παραγωγή, κατοχή ή την πραγµατοποίηση
εργασιών διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του
άρθρου 3, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες
στο περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει
στον παρόντα και ειδικότερα στην παρ. 1 και στα άρθρα
4 και 35, καθώς και στις κανονιστικές πράξεις που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιµωρείται ποινικά µε
τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160). 

3. Σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ε-
πιχείρηση ή οργανισµό, των οποίων οι δραστηριότητες
αφορούν στην παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση απο-
βλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 35 και προκαλούν
βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά
παράβαση του παρόντος και ειδικότερα της παρ. 1 και
των άρθρων 4 και 35, καθώς και των κανονιστικών πρά-
ξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλ-
λονται, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της παρ. 2,
ως διοικητικές κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρό-
στιµο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της
συγκεκριµένης δραστηριότητας, ανάλογα µε τη σοβαρό-
τητα της παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του
παραβάτη. Το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προα-
ναφερόµενων διοικητικών κυρώσεων ορίζονται σύµφω-
να µε το άρθρο 30 του ν. 1650/1986. Ειδικότερα, για πρά-
ξεις ή παραλείψεις που τελέσθηκαν προς όφελος νοµι-
κών προσώπων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986. 

4. Όταν οι δήµοι ή τα συνιστώµενα από τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) νοµικά πρόσωπα
για τη διαχείριση αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 30
του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), χρησιµοποιούν Χώρους Ανεξέ-
λεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ), επιβάλλεται,
εις βάρος του οικείου δήµου ή των ανωτέρω νοµικών
προσώπων, χρηµατικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του
ν. 1650/1986. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ανε-
ξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα εκ-
µετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώ-
σεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Ποσοστό 40% επί του ανωτέρω προστίµου περιέρχε-

ται στο Δηµόσιο στον κωδικό 1560989001 µε την ονοµα-
σία «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές» της αναλυ-
τικής οικονοµικής ταξινόµησης εσόδων και εξόδων του
Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την υπό στοι-
χεία 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Οικονοµικών (Β΄ 3240), όπως εκάστοτε ισχύει.
Το υπόλοιπο 60% περιέρχεται στο Πράσινο Ταµείο και
διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγρά-
φονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986.

5. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που παραβιάζουν τις υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου
50, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους επτάµισι (7,5) ευρώ ανά
τόνο σύµµεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων. Για τη δια-
δικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων εφαρµό-
ζεται το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.

6. Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν συµµορφώ-
νονται µε την παρ. 4 του άρθρου 20, επιβάλλεται πρόστι-
µο ύψους χίλιων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Για τη δια-
δικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων εφαρµό-
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ζεται το άρθρο 30 του ν. 1650/1986.
7. Στα νοµικά πρόσωπα που δεν συµµορφώνονται µε

την παρ. 5 του άρθρου 46, τίθεται προθεσµία συµµόρφω-
σης τριάντα (30) ηµερών µετά την άπρακτη παρέλευση
της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού πρό-
στιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση. 

8. Στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50, που δεν
συµµορφώνονται µε την υποχρέωση χωριστής συλλογής
των βιοαποβλήτων, τίθεται προθεσµία συµµόρφωσης
τριάντα (30) ηµερών, µετά την άπρακτη παρέλευση της
οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού πρόστιµο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

9. Στους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 50, που δεν έ-
χουν συνάψει σύµβαση µε κατάλληλα αδειοδοτηµένη ε-
πιχείρηση ανακύκλωσης ή ανάκτησης βιοαποβλήτων, τί-
θεται προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα (30) ηµερών, µε-
τά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από
τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.

10. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µε-
ταφορά επικίνδυνων αποβλήτων που παραβαίνουν τις υ-
ποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 43, επιβάλλεται πρό-
στιµο ύψους χίλιων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Σε πε-
ρίπτωση υποτροπής το πρόστιµο του ανωτέρω εδαφίου
διπλασιάζεται. Για τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης
των προστίµων της παρούσας εφαρµόζεται το άρθρο 30
του ν. 1650/1986.

11. α) Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
από την κάθε είδους ρύπανση, τη διασφάλιση της δηµό-
σιας υγείας, την ασφαλή διαβίωση και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών, τη βελτίωση της λειτουργι-
κότητας των πόλεων και των οικισµών, την προστασία
των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων αρχαιολογικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος και την προστασία των
πολιτών από επικίνδυνα για την υγεία απόβλητα, επιβάλ-
λονται διοικητικές κυρώσεις στους παραγωγούς απο-
βλήτων και σε όσους προσβάλλουν τα ανωτέρω αγαθά
για κάθε παράβαση, όπως οι παραβάσεις αυτές και οι α-
ντίστοιχες κυρώσεις καθορίζονται στο Παράρτηµα IΧ
του Μέρους Β΄.
β) Οι κυρώσεις της περ. α) επιβάλλονται, εφόσον οι

παραβάσεις δεν τιµωρούνται βαρύτερα σύµφωνα µε την
νοµοθεσία.
γ) Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων

είναι η διεύθυνση καθαριότητας ή περιβάλλοντος του οι-
κείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό
όργανο του Ο.Τ.Α.. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή της
προβλεπόµενης για την κάθε παράβαση κύρωσης είναι ο
δήµαρχος.  
δ) Οι ρυθµίσεις της παρούσας κατισχύουν αντίστοιχων

ρυθµίσεων κανονισµών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και οι υφι-
στάµενοι κανονισµοί εφαρµόζονται για όσες παραβά-
σεις δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IΧ του Μέ-
ρους Β΄.
ε) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δύνανται µε την έκδοση ή τρο-

ποποίηση του κανονισµού καθαριότητας, σύµφωνα µε το
άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) να αυξάνουν το ύ-
ψος των προστίµων του Παραρτήµατος IΧ του Μέρους
Β΄ και να ορίζουν παραβάσεις πλέον των αναφεροµένων
σε αυτό προβλέποντας την επιβολή ανάλογων διοικητι-
κών κυρώσεων.

12. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται ανεξάρ-
τητα από την αστική ή ποινική ευθύνη των υπόχρεων
προσώπων και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 67
Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ. 

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετι-
κά µε: 
α) την τήρηση και εφαρµογή των ΠΔΕΠ, σύµφωνα µε

τα άρθρα 9 έως και 12, 
β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους,

την τήρηση και εφαρµογή του εγκεκριµένου επιχειρησια-
κού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία και την
αξιοπιστία των παρεχόµενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και
ΣΣΕΔ δεδοµένων, 
γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συ-

σκευασιών ή των παραγωγών και διαχειριστών άλλων
προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την
ένταξή τους σε ΣΣΕΔ, 
δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από

τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά µε τις διακινού-
µενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και
άλλων προϊόντων, 
ε) τη νόµιµη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων

προϊόντων, 
στ) τη νόµιµη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών

και άλλων προϊόντων, 
ζ) τη νόµιµη χρήση της σήµανσης, 
η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλή-

των των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους
για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από τον
νόµο ή από σύµβαση µε ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, 
θ) την τήρηση από τους Ο.Τ.Α. των όρων και υποχρεώ-

σεων που ορίζονται στον παρόντα,
ι) την τήρηση από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρ-

θρου 38 των υποχρεώσεων του άρθρου 38, καθώς και
την τήρηση από τους ΦοΔΣΑ των λοιπών υποχρεώσεων
που ορίζονται στον παρόντα.

2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται µε βάση ετήσιο πρό-
γραµµα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτα-
κτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλ-
τως ή κατόπιν καταγγελίας. 

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια µέρους ή του συνό-
λου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσό-
ντα και τα οποία συνάπτουν σχετική σύµβαση µε τον
Ε.Ο.ΑΝ.. 

4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί
να ζητά τη συνδροµή της Γενικής Διεύθυνσης Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, των αρµόδιων αρχών για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης, των περι-
βαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011
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(Α΄ 209), της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α-
ΑΔΕ), της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας, της Επιτροπής Λογιστικής Τυ-
ποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), των ελεγκτικών υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
των διευθύνσεων ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτή-
των της Χώρας, καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση της παρ.
25 του άρθρου 72. 

5. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοικητική αρ-
χή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη από τον
Ε.Ο.ΑΝ. συνδροµή για την εκτέλεση των ελέγχων. 

6. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και η Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων υποχρεούνται να ενηµερώ-
νουν τον Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον ο τελευταίος, στο πλαίσιο και
για τον σκοπό αξιολόγησης καταγγελίας, αιτηθεί από
τους ανωτέρω φορείς στοιχεία και κάθε ενηµέρωση, ανά
επιχείρηση και όχι µόνο συγκεντρωτικά στοιχεία, για τις
ενδοκοινοτικές εισαγωγές που καταγράφονται στο Σύ-
στηµα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εµπορίου
(INTRASTAT) και για τις δηλώσεις εισαγωγής από τρίτες
χώρες που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, αντί-
στοιχα.

7. Οι ελεγχόµενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωµέ-
νοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την οµα-
λή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκο-
λύνσεις αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρό-
σβαση στους χώρους, η παροχή χωρίς δαπάνη κάθε
στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται, καθώς και η διευ-
κόλυνση δειγµατοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγ-
χου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συν-
δροµή αστυνοµικής αρχής. 

8. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, στην
οποία καταγράφονται ο σκοπός και τα ευρήµατα του ε-
λέγχου και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπι-
στωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου ή και η έκθεση
διαπίστωσης παράβασης κοινοποιούνται στον ελεγχόµε-
νο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις από-
ψεις του µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινο-
ποίηση. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής και την
εξέταση των κατατεθειµένων απόψεων, συντάσσεται το
τελικό κείµενο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο έχουν
συµπεριληφθεί οι απόψεις του ελεγχόµενου και η σχετι-
κή αξιολόγησή τους. Παραβάσεις που συνίστανται στη
µη τήρηση των χρονικών προθεσµιών που καθορίζει ο
νόµος και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές
πράξεις, δεν απαιτούν τη διενέργεια ελέγχου και για αυ-
τές συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης παράβασης από
την καθ΄ ύλην αρµόδια διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 68
Ποινικές κυρώσεις

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύµβου-
λοι των φορέων ΣΣΕΔ, οι οποίοι παραβιάζουν την απα-
γόρευση της παρ. 7 του άρθρου 12, τιµωρούνται µε φυ-

λάκιση τριών (3) µηνών έως τριών (3) ετών ή χρηµατική
ποινή µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµερήσιες µονάδες ή
και µε τις δύο (2) αυτές ποινές.

2. Όποιος παραβιάζει τα ασυµβίβαστα των παρ. 3, 4 και
5 του άρθρου 12, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών ή χρηµατική ποινή µέχρι εξήντα (60) η-
µερήσιες µονάδες ή και µε τις δύο (2) αυτές ποινές.

3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες
από τις πραγµατικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώ-
σει τις πραγµατικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγή-
θηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υπο-
χρέωση που απορρέει από τον παρόντα, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηµατική ποινή
µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµερήσιες µονάδες ή και µε
τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΣΕΔ υπό-
χρεοι είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύµ-
βουλος.

4. Όποιος παρεµποδίζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο α-
ποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν α-
πό τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο 67, καθώς και ό-
ποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κα-
τά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς
πληροφορίες ή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλά-
χιστον τριών (3) µηνών ή χρηµατική ποινή µέχρι εκατόν
ογδόντα (180) ηµερήσιες µονάδες ή και µε τις δύο (2)
αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΣΕΔ υπό-
χρεοι είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύµ-
βουλος.

5. Το ύψος κάθε ηµερήσιας µονάδας δεν µπορεί να εί-
ναι κατώτερο από εκατό (100) ευρώ ούτε ανώτερο από
πεντακόσια (500) ευρώ.

Άρθρο 69
Διοικητικές κυρώσεις

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρ-
θρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ίσο µε τις ελά-
χιστες χρηµατικές εισφορές της περ. β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παρά-
βασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό
διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση
που ο παραγωγός συµµορφώνεται αυτοβούλως µε την υ-
ποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηµατικό πρό-
στιµο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηµα-
τικές εισφορές του τελευταίου ηµερολογιακού έτους.

2. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 5 του άρ-
θρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από εκατό
(100) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Στον διακινητή συσκευασµένων προϊόντων και τον
διακινητή προϊόντων για τα οποία έχει εγκριθεί ΠΔΕΠ,
που παραβαίνει το άρθρο 14, επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιµο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ.

4. Στον υπόχρεο, που παραβαίνει την υποχρέωση της
παρ. 7 του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιµο από εκατό
(100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

5. Στους φορείς ΣΕΔ που παραβαίνουν τις παρ. 1, 2, 8,
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9, και 12 του άρθρου 12 ή όρο που έχει τεθεί στην από-
φαση έγκρισης ή ανανέωσης ΣΕΔ, επιβάλλεται πρόστιµο
από πεντακόσια (500) ευρώ έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.

6. Σε περίπτωση υποβολής των εκθέσεων των παρ. 10
και 11 του άρθρου 12 µετά την παρέλευση της προθε-
σµίας επιβάλλεται στους φορείς ΣΕΔ πρόστιµο τριών χι-
λιάδων (3.000) ευρώ για κάθε µήνα καθυστέρησης για
τους πρώτους τρεις (3) µήνες και δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ για κάθε επόµενο µήνα καθυστέρησης. Σε περί-
πτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τους έξι (6) µήνες, η
µη υποβολή θεωρείται οριστική και επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιµο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

7. Στους φορείς ΣΣΕΔ που παραβαίνουν την παρ. 18
του άρθρου 12 επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το προβλε-
πόµενο ποσό της εγγύησης.

8. Στους φορείς ΣΕΔ, που δεν εξοφλούν το τιµολόγιο
προς τον Ε.Ο.ΑΝ.,µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµερο-
µηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί
του οφειλόµενου ποσού.

9. Για τους φορείς ΣΕΔ, που δεν συµµορφώνονται µε
την παρ. 7 του άρθρου 9, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το
10% του ύψους των χρηµατικών εισφορών, όπως αυτές
τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ετή-
σιας διαχειριστικής περιόδου.

10. Στον παραγωγό συσκευασιών, στον παραγωγό
προϊόντων ή στον διαχειριστή ΑΕΚΚ που, από πρόθεση,
δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγµατι-
κές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων και
στον φορέα ΣΕΔ που παραβαίνει την υποχρέωση της
παρ. 6 του άρθρου 12 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο α-
πό πεντακόσια (500) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ. 

11. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό
ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον διακινητή συσκευ-
ασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και
στον φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεµποδίζει ή µε οποι-
ονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που
αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε το άρθρο
67, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.

12. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 3, που παραβιάζουν τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο και τα
ΠΔΕΠ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια
(500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

13. Στους φορείς ΣΕΔ, που ενεργούν κατά παράβαση
της παρ. 2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 6 και της
παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αριθµ. 181504/2016
(Β΄2454) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο α-
πό πεντακόσια (500) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ.

14. Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
(ΚΔΑΥ) για την παραβίαση της παρ. 3 του άρθρου 31 επι-
βάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιµο ύψους πέντε (5) ευ-
ρώ ανά τόνο εισερχόµενων αποβλήτων που αντιστοι-
χούν σε δήµους για τους οποίους δεν πραγµατοποιήθη-
κε εργασία δειγµατοληψίας.

15. Στον υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 38, σε περί-
πτωση καταβολής µετά την παρέλευση της προθεσµίας

που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 38, επιβάλλεται α-
πό τον Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιµο ίσο µε το 2% του τέλους ταφής
που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 38 ποσό, το οποίο ανατοκίζεται µε επιτόκιο
2% για κάθε µήνα καθυστέρησης.

16. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του
Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις α-
πόψεις του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.
Αν η παράβαση βεβαιώθηκε κατόπιν ελέγχου, σύµφωνα
µε το άρθρο 67, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ε-
λεγχόµενο µαζί µε την κλήση του σε παροχή εξηγήσεων
Για την επιµέτρηση της κύρωσης λαµβάνονται υπόψη ι-
δίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συµµόρφωση ή µη
στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων µετά τη διαπί-
στωση της παράβασης, οι παρόµοιες παραβάσεις στο
παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας, το όφελος που έ-
χει αποκοµίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οι-
κονοµικά του µεγέθη. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατόπιν γνώµης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και µε την επιφύ-
λαξη της παρ. 1 του άρθρου 91, καθορίζονται αναλυτικές
µεθοδολογίες προσδιορισµού των διοικητικών κυρώσε-
ων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του παρόντος
και ανά είδος παράβασης, µε βάση κατ’ ελάχιστο τα προ-
αναφερόµενα κριτήρια.

17. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον
παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται
σύµφωνα µε τον ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.. 

Άρθρο 70
Συνέπειες µη συµµόρφωσης 
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/851)

1. Τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δηµο-
κρατία από 1ης.7.2022 ως χρηµατικά πρόστιµα λόγω πα-
ραβιάσεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα απόβλητα
και την επεξεργασία των αστικών λυµάτων που απορρέ-
ουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νοµικών προ-
σώπων, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
ή νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. ή λοιπών οργανισµών ή
επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την
επεξεργασία των αστικών λυµάτων, επιβάλλονται ως
χρηµατικά πρόστιµα στα πρόσωπα αυτά. 
Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α., τα οφειλόµενα ποσά πα-

ρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανοµής των κεντρι-
κών αυτοτελών πόρων στους Ο.Τ.Α.. Το ύψος του παρα-
κρατούµενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους αντι-
στοιχεί στο επιβληθέν πρόστιµο, λαµβανοµένων υπόψη
των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθο-
ρισµό του. Για τον σκοπό αυτόν και µετά από την έκδοση
της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί της κα-
ταβολής των ποσών των χρηµατικών κυρώσεων και τη
γνωστοποίηση αυτής στα Υπουργεία Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από ει-
σήγηση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ο Υπουργός Εσωτερικών µε απόφασή του προ-
βαίνει στον επιµερισµό των καταλογιζόµενων ποσών
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στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Σε περίπτωση επιβολής προστί-
µου για την ύπαρξη Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απο-
βλήτων (ΧΑΔΑ), σύµφωνα µε την παρούσα, ο Ο.Τ.Α. ε-
ντός των ορίων αρµοδιότητας του οποίου βρίσκεται ο
ΧΑΔΑ, υπέχει ευθύνη. 
Αν το πρόστιµο που επιβλήθηκε, οφείλεται σε υπαιτιό-

τητα ή συνυπαιτιότητα των νοµικών προσώπων των
Ο.Τ.Α., είναι δυνατός ο συµψηφισµός οφειλών των
Ο.Τ.Α. προς τα πρόσωπα αυτά. Για τον επιµερισµό του
προστίµου στους υπαίτιους Ο.Τ.Α. συνεκτιµώνται ο πλη-
θυσµός τους και ο βαθµός συµµόρφωσής τους κατά τον
χρόνο καταλογισµού σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Ειδικά
για τις περιπτώσεις διαχείρισης αστικών λυµάτων για
τον επιµερισµό του προστίµου στους υπαίτιους Ο.Τ.Α.
συνεκτιµώνται ο ισοδύναµος πληθυσµός, κατά την έν-
νοια της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.
5673/400/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Γεωργίας και Υγείας
και Πρόνοιας (Β΄ 192), των οικισµών που δεν συµµορφώ-
νονται και ο βαθµός συµµόρφωσής τους κατά τον χρόνο
καταλογισµού, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Τα ανωτέρω
επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινική, αστική ή διοικητι-
κή ευθύνη του φορέα ή οργανισµού, η οποία προβλέπε-
ται από άλλες διατάξεις.

2. Στην περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων επιχειρή-
σεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιστορικών απο-
βλήτων, τα οφειλόµενα ποσά επιµερίζονται στους υπαί-
τιους στη βάση των ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων
(ιστορικά απόβλητα) για τη διαχείριση των οποίων δεν ε-
φαρµόζονται η ενωσιακή και η εθνική νοµοθεσία. Με α-
πόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλονται ως πρόστιµα τα
καταλογιζόµενα ποσά στις επιχειρήσεις, τα οποία ει-
σπράττονται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε - ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και βεβαι-
ώνονται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. στον κωδικό αριθµό ε-
σόδων (ΚΑΕ) προϋπολογισµού 3739. Κατά της απόφα-
σης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
διοικητικού πρωτοδικείου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 53 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) εντός εξήντα (60)
ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της στην επιχείρη-
ση, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97).
Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινική, αστι-
κή ή διοικητική ευθύνη του φορέα, οργανισµού ή επιχεί-
ρησης, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71
Υποβολή εκθέσεων

(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί από την παρ. 27 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για κάθε ηµερολογιακό έτος τα δεδοµέ-
να που αφορούν στην εφαρµογή των περ. α) έως και ε)

της παρ. 2 του άρθρου 25.
2. Για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε την περ.

β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρη-
σιµοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργα-
σίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα απο-
βλήτων που προετοιµάστηκαν για επαναχρησιµοποίηση
ή ανακυκλώθηκαν. Επίσης, αναφέρει την επανεπεξεργα-
σία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως «επίχωση». Για
την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις περ. γ΄, δ΄ και
ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προε-
τοιµάστηκαν για επαναχρησιµοποίηση χωριστά από την
ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιο-
λογεί την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης των αποβλή-
των. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιµοποιεί κατάλληλους
ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως ό-
σον αφορά στην ποσότητα δηµιουργούµενων αποβλή-
των. Υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή τα δεδοµένα που αφορούν στην εφαρµογή του άρ-
θρου 20 και των µέτρων που λαµβάνονται, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία για την πρόληψη των αποβλήτων τροφί-
µων, µε βάση την κοινή µεθοδολογία η οποία ορίζεται
στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2000 της Επιτρο-
πής της 28ης Νοεµβρίου 2019 όσον αφορά στον καθορι-
σµό του µορφοτύπου για την υποβολή στοιχείων σχετικά
µε τα απόβλητα τροφίµων και την υποβολή έκθεσης ποι-
οτικού ελέγχου σύµφωνα µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για κάθε ηµερολογιακό έτος τα δεδοµέ-
να για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιο-
µηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για
τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται
σε επεξεργασία χωριστά. 

5. Τα δεδοµένα που υποβάλλονται σύµφωνα µε το πα-
ρόν συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκ-
θεση σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµο-
γή των παρ. 3 και 8 του άρθρου 33, συµπεριλαµβανοµέ-
νων λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τον µέσο όρο
των ποσοστών απωλειών, όπου εφαρµόζεται. 

6. Η υποβολή των δεδοµένων του παρόντος αναφορι-
κά µε τα αστικά απόβλητα ακολουθεί τον µορφότυπο
που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα
µε την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επι-
τροπής της 7ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων
µε σκοπό τον υπολογισµό, την επαλήθευση και την υπο-
βολή στοιχείων σχετικά µε τα απόβλητα σύµφωνα µε
την Οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και για την κατάργηση της εκτελε-
στικής απόφασης C (2012) 2384 της Επιτροπής» (L 163)
και γίνεται ηλεκτρονικά εντός διαστήµατος δεκαοκτώ
(18) µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το ο-
ποίο συνελέγησαν τα δεδοµένα.

7. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιο-
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λογεί την εφαρµογή των µέτρων για την επαναχρησιµο-
ποίηση, αποτιµώντας ποιοτικά και ποσοτικά την επανα-
χρησιµοποίηση µε βάση την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)
2021/19 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεµβρίου 2020, «για
τον καθορισµό κοινής µεθοδολογίας και µορφότυπου για
την υποβολή δεδοµένων σχετικά µε την επαναχρησιµο-
ποίηση σύµφωνα µε την οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (L 10). 

8. Για τα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην αρ-
µοδιότητα του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.), οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται από τον
Ε.Ο.Α.Ν. και υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Συ-
ντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 72
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 5, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών, καθο-
ρίζονται, για ειδικές ουσίες και αντικείµενα, αναλυτικά
κριτήρια, για την εφαρµογή των όρων της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 σχετικά µε το πότε ειδικές ουσίες και αντικείµενα
δεν συνιστούν απόβλητα αλλά υποπροϊόντα, µε τα οποία
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της ανθρώπινης υγείας και διευκολύνεται η
συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πό-
ρων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, σύµφωνα µε το π.δ. 81/2018 (Α΄ 151).

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας συστήνεται και συγκροτείται µη αµειβόµενη
πενταµελής επιτροπή, αποτελούµενη, για την εφαρµογή
της παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και της παρ. 3 του άρ-
θρου 6, από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ένας (1) εκ των οποίων ορίζε-
ται ως Πρόεδρος της επιτροπής, έναν (1) εκπρόσωπο
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, δύο (2) εκπροσώπους
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, στην περίπτωση εξέτασης θέµα-
τος αρµοδιότητάς του. 
Στην ίδια απόφαση ορίζονται, ειδικώς για την εφαρµο-

γή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7, ότι στην επιτροπή, α-
ντί για τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, συµµετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υγείας, ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και ένας (1) εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). 
Επιπλέον µε την απόφαση αυτή εξειδικεύονται ο τρό-

πος λειτουργίας και οι αρµοδιότητες της επιτροπής, η ο-
ποία λειτουργεί σύµφωνα µε τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
και έχει ως αρµοδιότητα να εισηγείται προς τη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων, επί
θεµάτων που η τελευταία της παραπέµπει:
α) για τους σκοπούς αξιολόγησης της παρ. 3 του άρ-

θρου 5, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 6, κατά περί-
πτωση, καθώς και

β) για την εφαρµογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7,
καθώς και γενικότερα για θέµατα χαρακτηρισµού απο-
βλήτων, εφόσον της ζητηθεί από τη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων.
Επιπλέον, µε την ίδια απόφαση προβλέπεται η δυνατό-

τητα συµµετοχής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρων, εκπροσώπων δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων, εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου ή ι-
διωτικού τοµέα, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων,
προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

3. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 6, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος του απο-
βλήτου και τη σχεδιαζόµενη χρήση του, αρµοδίου Υ-
πουργού, δύναται να καθορίζονται αναλυτικά κριτήρια
για την εφαρµογή των όρων της παρ. 1 του άρθρου 6
σχετικά µε το πότε ορισµένα είδη αποβλήτων που έχουν
υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης
θεωρούνται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα,
λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων δυσµενών συ-
νεπειών της ουσίας ή του αντικειµένου για το περιβάλ-
λον και την ανθρώπινη υγεία. Τα αναλυτικά κριτήρια εξα-
σφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της ανθρώπινης υγείας, διευκολύνουν τη συνε-
τή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων,
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε
το π.δ. 81/2018, όπου απαιτείται, και περιλαµβάνουν τα
εξής:
α) τα επιτρεπόµενα υλικά εισροής αποβλήτων στη δια-

δικασία ανάκτησης,
β) τις επιτρεπόµενες διεργασίες και τεχνικές επεξερ-

γασίας,
γ) τα κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισµό α-

ποβλήτων υλικών που προκύπτουν από την εργασία ανά-
κτησης, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες προδιαγραφές
προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων οριακών τιµών για
τους ρύπους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
δ) απαιτήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες το σύστηµα δια-

χείρισης πρέπει να αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του
προς τα κριτήρια αποχαρακτηρισµού των αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένων του ποιοτικού ελέγχου, της αυ-
τοπαρακολούθησης και της διαπίστευσης, όπου είναι
σκόπιµο και 
ε) απαίτηση για δήλωση συµµόρφωσης.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του άρ-

θρου 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο
κατά περίπτωση αρµόδιος υπουργός, ανάλογα µε το εί-
δος του αποβλήτου και την σχεδιαζόµενη χρήση του,
µπορούν να λαµβάνουν µέτρα σχετικά µε την αποδοχή
των επιστρεφόµενων προϊόντων και των αποβλήτων που
παραµένουν µετά από τη χρήση τους, τη συνακόλουθη
διαχείριση των αποβλήτων, όπως επίσης να ορίζουν την
οικονοµική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές, την υ-
ποχρέωση για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό πληρο-
φοριών σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το προϊόν µπο-
ρεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί και τη θέ-
σπιση Προγραµµάτων Διευρυµένης Ευθύνης Παραγω-
γού (ΠΔΕΠ) όπως στην περίπτωση του άρθρου 10.
Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι υπόχρεοι πα-

ραγωγοί, οι διακινητές των προϊόντων, οι ελάχιστες προ-
διαγραφές των συστηµάτων χωριστής συλλογής και πε-
ραιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων, οι
εµπλεκόµενοι φορείς στα ανωτέρω συστήµατα, οι ποσο-
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τικοί στόχοι συλλογής, ανακύκλωσης ή ανάκτησης, τα
στοιχεία και τα ποσοτικά δεδοµένα που συλλέγονται α-
πό τους φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετική µε τη λειτουργία των συστηµάτων.
Για τη θέσπιση ΠΕΠ συναρµόδιοι υπουργοί είναι:
α) ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη επίπλωσης, τα
στρώµατα ύπνου, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλι-
σµό,
β) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για

τα γεωργικά πλαστικά, 
γ) οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας,

για τα φαρµακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οι-
κιακή χρήση µε ληγµένη ή µη ηµεροµηνία και
δ) ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, για τα ελα-

φριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήµατα και τα ηλεκτρικά πο-
δήλατα.

5. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 8 εκδίδεται
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτω-
ση αρµοδίου υπουργού, ανάλογα µε το είδος του απο-
βλήτου και τη σχεδιαζόµενη χρήση του. Στην απόφαση
αυτή περιλαµβάνονται µέτρα, σε συνάρτηση µε τον κύ-
κλο ζωής των προϊόντων, την ιεράρχηση των αποβλήτων
και τη δυνατότητα πολλαπλής ανακύκλωσης, για την εν-
θάρρυνση του σχεδιασµού, της παραγωγής, της εµπο-
ρίας και της χρήσης προϊόντων και συστατικών µερών
προϊόντων κατάλληλων για πολλαπλές χρήσεις, που
διασφαλίζουν αποτελεσµατική χρήση των πόρων, περιέ-
χουν ανακυκλωµένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική
άποψη και εύκολα επισκευάσιµα, επαναχρησιµοποιήσιµα
και αναβαθµίσιµα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι
κατάλληλα για προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση
και ανακύκλωση, προκειµένου να διευκολυνθεί η ορθή
ιεράρχηση των αποβλήτων. 
Στην ίδια απόφαση µπορούν να λαµβάνονται µέτρα και

για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώ-
τες ύλες κρίσιµης σηµασίας, προκειµένου να µην µετα-
τραπούν τα υλικά σε απόβλητα ή, σε περίπτωση που αυ-
τό δεν είναι εφικτό, να ανακτώνται κατά προτεραιότητα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας συγκροτείται η µη αµειβόµενη επιτροπή της
παρ. 6 του άρθρου 9 για τη διαβούλευση επί θεµάτων ε-
ναλλακτικής διαχείρισης µε τους κοινωνικούς εταίρους
και τους επαγγελµατικούς φορείς που δραστηριοποιού-
νται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων (Επιτροπή
Διαβούλευσης). 
Στην ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζεται κάθε θέµα

σχετικό µε τη λειτουργία και το έργο της επιτροπής. 
7. Για την εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 9, οι Υ-

πουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζουν
προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που προ-
σιδιάζουν στα ΠΔΕΠ στα οποία:
α) καθορίζονται οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις των ε-

µπλεκόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των δια-
χειριστών ΑΕΚΚ, των δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων διαχείρισης αποβλήτων και των αρµόδιων αρχών,
β) καθορίζονται στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων,

σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων, µε σκοπό
την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων της
περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 25,

γ) καθιερώνεται σύστηµα υποβολής εκθέσεων για τη
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τα παραγόµενα Α-
ΕΚΚ, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τη συλλογή και την
επεξεργασία αυτών προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση,
τις ροές υλικών των αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα
στοιχεία σχετικά µε τους στόχους της περ. β) της παρ. 2
του άρθρου 25,
δ) διασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους

οποίους απευθύνονται τα ΠΔΕΠ ενηµερώνονται σχετικά
µε τα µέτρα πρόληψης των αποβλήτων και τις εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ,
ε) περιλαµβάνονται µέτρα ή κατευθύνσεις για την ορ-

γάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των α-
ποβλήτων, σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης σχεδιασµού,
οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και Άλ-
λων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), η διαδικασία εγγραφής στο µη-
τρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρι-
ση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρ-
θρου 11.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ
και του ΕΜΠΑ, όπως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου 15.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυ-
νας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύ-
ναται να χορηγούνται εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρ-
θρου 22 για λόγους εθνικής άµυνας, λαµβανοµένης υπό-
ψη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
1907/2006.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότη-
τας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αστικών α-
ποβλήτων σε νέα κτίρια και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδοµές για τη συλλο-
γή και την αποθήκευση των αστικών αποβλήτων, σύµφω-
να µε το άρθρο 28.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ορίζονται τα αναγκαία �έτρα ώστε να διασφα-
λίζεται:
α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων α-

ποβλήτων, όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση,
η επεξεργασία και η ασφαλής τελική διάθεσή τους, διε-
ξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο
35 και να καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την
εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης επικινδύνων απο-
βλήτων,
β) η ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελι-

κό προορισµό, καθώς και ο έλεγχος των επικίνδυνων α-
ποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 43.

13. Με απόφαση του Υπουργών Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ορίζονται τα αναγκαία µέτρα, ώστε να διασφα-
λίζεται ότι η παραγωγή και η διαχείριση των µη επικίνδυ-
νων αποβλήτων, όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθή-
κευση, η επεξεργασία και η ασφαλής τελική διάθεσή
τους, διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστα-
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σία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά
το άρθρο 35, καθώς και να προβλέπονται οι ελάχιστες α-
παιτήσεις για την εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης
µη επικινδύνων αποβλήτων.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο�ικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας, καθορίζονται
τα ειδικότερα �έτρα και οι όροι για τη διαχείριση των ια-
τρικών αποβλήτων σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 43. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, δύναται να επιβάλλεται τέλος ταφής σε ρεύ-
µατα αποβλήτων πρόσθετα στα προβλεπόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 38 και να προβλέπονται εξαιρέσεις α-
πό την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 του άρ-
θρου 38 σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτι-
κού δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και σε περιπτώσεις
διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργεια, καθορίζονται η µέθοδος
κοστολόγησης, η διαµόρφωση του κανονισµού τιµολό-
γησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρµογή του άρθρου 39 και
οι κυρώσεις στην περίπτωση µη ορθής εφαρµογής του.

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίζο-
νται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρ. 2 του άρθρου 43.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται
φορείς και άλλων επιχειρήσεων που υπέχουν την υπο-
χρέωση της παρ. 2 του άρθρου 50.

19. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, αναπροσαρµόζεται το ύψος των ποσών ασφα-
λιστικής κάλυψης της υποπερ. βστ΄ της περ. β΄ της παρ.
3 του άρθρου 52.

20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιούνται τα ποσά
των παραβόλων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53.

21. Για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 53 µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα τεχνικά
καθώς και κάθε είδους ειδικότερα θέµατα λειτουργίας
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.

22. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρµόδιων υπουρ-
γών, εγκρίνονται ειδικά σχέδια διαχείρισης για ρεύµατα
αποβλήτων, ως προς τα οποία κρίνεται αναγκαία η ειδι-
κότερη αντιµετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο,
σύµφωνα µε την υποπαρ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55.

23. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, καθορίζονται η δυναµικότητα των µονάδων ε-
νεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων του άρθρου 63, οι ε-
ξυπηρετούµενες από τις µονάδες περιοχές, καθώς και
κάθε ειδικός όρος και προϋπόθεση για την εφαρµογή
του άρθρου 63.

24. Για την εφαρµογή του άρθρου 65, µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, καθορίζονται η δοµή και το ελάχιστο περιεχό-
µενο του κανονισµού καθαριότητας.

25. Για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 67 µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, καθορί-

ζεται ο τρόπος συνδροµής των αναφερόµενων στην
παρ. 4 αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..

26. Τα παραρτήµατα V, VI, VII και ΙΧ του Μέρους Β΄
τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Το Παράρτηµα VIΙΙ του Μέρους Β΄
τροποποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 73
Μεταβατικές διατάξεις

Μετά την έκδοση των κοινών αποφάσεων του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτω-
ση αρµόδιων υπουργών για τα Οχήµατα στο Τέλος του
Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), τα απόβλητα έλαια και τα µε-
ταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 101, καταργούνται τα κάτωθι προεδρικά
διατάγµατα:
α) π.δ. 116/2004 (Α΄81), 
β) π.δ. 82/2004 (Α΄ 64), 
γ) π.δ. 109/2004 (Α΄ 75).

Άρθρο 74
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Καταργείται η Ενότητα Β΄ του ν. 4042/2012 (Α΄ 24),
πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού.

2. Καταργείται το άρθρο 90 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).
3. Καταργούνται τα άρθρα 12 και 13 του ν. 1650/1986

(Α΄ 160). 
4. Καταργείται η υπό στοιχεία οικ.18485/2017

(Β΄ 1412) κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος
κι Ενέργειας και Εσωτερικών.

5. Καταργείται η υπό στοιχεία οικ. 34611/2014
(Β΄ 2113) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

6. Καταργείται η υπ΄αριθµ. 116570/2009 (Β΄ 769) από-
φαση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη-
µοσίων Έργων. 

Άρθρο 75
Παραρτήµατα Μέρους Β΄

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως

έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 22 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδη-
γίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 4

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος τα Παραρτήµατα Ι έως και IΧ. Τα Παραρτή-
µατα Ι έως IVα τροποποιούνται µε απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα παραρτήµατα τροποποι-
ούνται σύµφωνα µε την παρ. 26 του άρθρου 72. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ

ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Άρθρο 76
Πεδίο εφαρµογής,

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και άρθρο 2

της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Οι διατάξεις του Μέρους Γ΄ εφαρµόζονται σε όλες
τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα α-
πόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιο-
µηχανίες, το εµπόριο, τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις
υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, υ-
πό την επιφύλαξη των διατάξεων που άπτονται των ποι-
οτικών απαιτήσεων για τις συσκευασίες, όπως των απαι-
τήσεων ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιει-
νής των συσκευασµένων προϊόντων και των απαιτήσεων
περί µεταφοράς τους.

2. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζονται µέτρα που απο-
σκοπούν, κατά προτεραιότητα, στην πρόληψη της δηµι-
ουργίας απορριµµάτων συσκευασίας και, περαιτέρω,
στην επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών, στην ανα-
κύκλωση και σε άλλες µορφές ανάκτησης των αποβλή-
των συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη µείωση της τε-
λικής διάθεσης των αποβλήτων αυτών, εξασφαλίζοντας
την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή εµποδίων στο
εµπόριο, καθώς και την αποφυγή στρεβλώσεων και πε-
ριορισµών στον ανταγωνισµό.
Τα ως άνω µέτρα λαµβάνουν ιδίως υπόψη, τις απαιτή-

σεις σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και της
υγείας, της ασφαλείας και υγιεινής των καταναλωτών,
της προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των
τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευασµένων αγαθών
και των χρησιµοποιούµενων υλικών, καθώς και της προ-
στασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και εµπορικής ι-
διοκτησίας.

Άρθρο 77
Ορισµοί 

(Άρθρο 3 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

1. «Συσκευασία»: κάθε προϊόν, κατασκευασµένο από
οποιουδήποτε είδους υλικό, προοριζόµενο να χρησιµο-
ποιείται για να περιέχει αγαθά, για την προστασία, τη
διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από
πρώτες ύλες µέχρι επεξεργασµένα αγαθά, από τον πα-
ραγωγό µέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συ-
σκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη «µιας χρήσης» που
χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
Ως «συσκευασία» νοείται µόνο:

α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευ-
ασία σχεδιασµένη να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, χω-
ριστή µονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή κατα-
ναλωτή.
β) Η οµαδοποιηµένη συσκευασία ή δευτερογενής συ-

σκευασία, σχεδιασµένη να αποτελεί στο σηµείο αγοράς,
σύνολο ορισµένου αριθµού µονάδων προς πώληση είτε
αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή κατα-
ναλωτή είτε χρησιµεύουν για την πλήρωση των εκθετη-
ρίων στο σηµείο πώλησης. Η συσκευασία µπορεί να α-
φαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χα-
ρακτηριστικά του.
γ) Η συσκευασία µεταφοράς ή τριτογενής συσκευα-

σία, σχεδιασµένη να διευκολύνει τη διακίνηση και µετα-
φορά αριθµού µονάδων προς πώληση ή οµαδοποιηµέ-
νων συσκευασιών, προκειµένου να αποφεύγονται η δια
χειρός διακίνηση και οι ζηµίες κατά τη µεταφορά. Στις
συσκευασίες µεταφοράς δεν περιλαµβάνονται τα εµπο-
ρευµατοκιβώτια των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσ-
σιων και αεροπορικών µεταφορών.

2. Ο ορισµός της «συσκευασίας» βασίζεται στα ακό-
λουθα κριτήρια, επεξηγηµατικά παραδείγµατα της εφαρ-
µογής των οποίων είναι τα αντικείµενα που απαριθµού-
νται στο παράρτηµα ΙΙΙ του Μέρους Γ΄:
α) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείµενα που πλη-

ρούν τον ανωτέρω ορισµό, µε την επιφύλαξη άλλων λει-
τουργιών τις οποίες επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το
αντικείµενο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος προϊόντος
που είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυ-
λάσσει το προϊόν στη διάρκεια της ζωής του και όλα τα
στοιχεία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν, καταναλω-
θούν ή διατεθούν από κοινού.
β) Τα αντικείµενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζο-

νται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης και τα αντι-
κείµενα µιας χρήσης που πωλούνται, γεµίζουν ή έχουν
σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεµίζουν στο σηµείο
πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν
λειτουργία συσκευασίας.
γ) Τα συστατικά µέρη της συσκευασίας και τα ενσωµα-

τωµένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται
µέρος της συσκευασίας. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι
απευθείας ανηρτηµένα ή προσδεδεµένα σε ένα προϊόν
και επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συ-
σκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
προϊόντος και όλα τα στοιχεία προορίζονται να κατανα-
λωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

3. «Επαναχρησιµοποιήσιµη συσκευασία»: η συσκευα-
σία που έχει µελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην
αγορά, προκειµένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής της πολλαπλές διαδροµές ή επαναλαµ-
βανόµενες χρήσεις, µε την επαναπλήρωση ή την επανα-
χρησιµοποίησή της για τον σκοπό για τον οποίο µελετή-
θηκε.

4. «Απόβλητα συσκευασίας»: κάθε συσκευασία ή υλικό
συσκευασίας, που καλύπτεται από τον ορισµό του απο-
βλήτου του άρθρου 3 εξαιρουµένων των καταλοίπων πα-
ραγωγής. 

5. «Σύνθετη συσκευασία»: η συσκευασία που αποτε-
λείται από δύο (2) ή περισσότερα στρώµατα διαφορετι-
κών υλικών τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν
µε το χέρι και συνιστούν µία ενιαία ολοκληρωµένη µονά-
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δα αποτελούµενη από εσωτερικό υποδοχέα και εξωτερι-
κό περίβληµα, η οποία γεµίζεται, αποθηκεύεται, µεταφέ-
ρεται και εκκενώνεται ενιαία.

6. «Οικονοµικοί παράγοντες σε σχέση µε τις συσκευα-
σίες»: οι προµηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγω-
γοί και µετατροπείς συσκευασιών, τα εµφιαλωτήρια, οι
χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έµποροι, οι διανοµείς, οι δη-
µόσιες αρχές και οι δηµόσιοι οργανισµοί.

7. «Σύστηµα επιστροφής εγγύησης»: δέσµη µέτρων
και µηχανισµών για την οργανωµένη επιστροφή προϊό-
ντος ή αποβλήτου, κατά την οποία ο αγοραστής του
προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηµατικό αντίτιµο
(εγγυοδοτικό αντίτιµο), το οποίο του αποδίδεται κατά
την επιστροφή του προϊόντος µε σκοπό την επαναχρησι-
µοποίησή του ή κατά την επιστροφή του αποβλήτου µε
σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή του.

8. «Διακινητής συσκευασίας»: το φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο που διακινεί στην ελληνική αγορά συσκευασµένα
αγαθά έως και την τελική τους πώληση ή/και προσφορά
στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή ή χρησιµοποιεί συ-
σκευασίες για πλήρωση σε σηµεία πώλησης.

9. «Εθελοντική συµφωνία»: η επίσηµη συµφωνία που
συνάπτεται µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και
των ενδιαφεροµένων τοµέων δραστηριότητας, η οποία
είναι ανοικτή σε όλα τα µέρη που επιθυµούν να συµµορ-
φωθούν µε τους όρους της συµφωνίας, προκειµένου να
συµβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος
νόµου.

10. «Πλαστικό υλικό»: το πολυµερές, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισµού 1907/2006 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 396), στο
οποίο ενδεχοµένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες
ουσίες και το οποίο µπορεί να αποτελέσει κύριο δοµικό
στοιχείο των σακουλών µεταφοράς.

11. «Πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι σακούλες
µεταφοράς, µε ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι ο-
ποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σηµείο πώλη-
σης εµπορευµάτων ή προϊόντων.

12. «Οξοδιασπώµενες πλαστικές σακούλες µεταφο-
ράς»: οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς από πλαστικά
υλικά, στα οποία περιλαµβάνονται πρόσθετα που κατα-
λύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε µικροτµή-
µατα.

13. «Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι πλα-
στικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος µι-
κρότερο των πενήντα (50) µικροµέτρων (µm).

14. «Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς»:
οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς µε πάχος τοιχώµατος
µικρότερο από δεκαπέντε (15) µικρόµετρα (µm) που χρη-
σιµοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως
πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίµων, όταν η χρήση
τους συµβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίµων,.

15. «Βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες)/λιπα-
σµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µεταφοράς»: οι
πλαστικές σακούλες µεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο
τήρησης των απαιτήσεων των υποπερ. γδ΄ και γε΄ της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 87, υπόκεινται σε ανακύ-
κλωση µέσω βιοαποδόµησης ή λιπασµατοποίησης, σύµ-
φωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαι-
τήσεις για συσκευασία ανακτήσιµη µέσω λιπασµατοποί-
ησης και βιοαποικοδόµησης - Σχήµα δοκιµής και κριτήρια

αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας»
ή µε άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο.

16. «Σηµεία πώλησης εµπορευµάτων ή προϊόντων»: ο
οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος, όπου ασκεί-
ται λιανικό εµπόριο εµπορευµάτων ή προϊόντων, στα ο-
ποία περιλαµβάνονται τα τρόφιµα και τα ποτά.

17. «Έµπορος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή επιχεί-
ρηση λιανικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου του η-
λεκτρονικού εµπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της
εµπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους κατανα-
λωτές, κατά την πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων,
πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Στην έννοια του εµπό-
ρου περιλαµβάνονται και οι επαγγελµατίες πωλητές που
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δηµόσιους, δηµοτι-
κούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά
χώρους που δεν αποτελούν επαγγελµατική στέγη, αλλά
επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εµπορικής δραστηριό-
τητας (υπαίθριο εµπόριο).

18. «Παραγωγός πλαστικής σακούλας µεταφοράς»: το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει
πλαστικές σακούλες µεταφοράς οι οποίες, µέσω των
διακινητών/διανοµέων ή των εµπόρων, προορίζονται να
καταλήξουν στον καταναλωτή για τη µεταφορά εµπο-
ρευµάτων ή προϊόντων.

19. «Διακινητής/διανοµέας πλαστικών σακουλών µε-
ταφοράς»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα ε-
φοδιασµού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εµπόριο πλα-
στικές σακούλες µεταφοράς. Ο διακινητής/διανοµέας
πλαστικών σακουλών µεταφοράς δύναται να είναι και
παραγωγός κατά την έννοια της παρ. 18.

Άρθρο 78
Πρόληψη

(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
εκπονεί και εφαρµόζει προγράµµατα πρόληψης δηµιουρ-
γίας αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των απο-
βλήτων συσκευασιών. Τα προγράµµατα αυτά αναφέρο-
νται στην πρόληψη των ζηµιογόνων για το περιβάλλον
δράσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη
διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λή-
ψη των ενδεδειγµένων µέτρων, σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές του άρθρου 4 και το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης
Αποβλήτων του άρθρου 57.

2. Η χρηµατική εισφορά που καταβάλλουν οι υπόχρεοι
παραγωγοί συσκευασίας κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 84 για τη συµµετοχή τους σε Συλλογικό Σύστη-
µα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) προσδιορίζεται
χωριστά για κάθε υλικό συσκευασίας, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 και διατίθεται
αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλα-
κτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών µε σκο-
πό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 82. 

3. Με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 92 καθορί-
ζονται οι ελάχιστες επιµέρους κατηγορίες υλικών συ-
σκευασίας και τα ελάχιστα υποχρεωτικά ποσοστά διαφο-
ροποίησης των χρηµατικών εισφορών ανά επιµέρους συ-
σκευασία.
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4. Για τις πλαστικές συσκευασίες οι επιµέρους κατηγο-
ρίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Μέρους Γ΄. 

5. Για τις επαναχρησιµοποιήσιµες συσκευασίες κατα-
βάλλεται από τους υπόχρεους χρηµατική εισφορά για τη
συµµετοχή τους σε ΣΣΕΔ µόνο την πρώτη φορά που οι
εν λόγω συσκευασίες διατίθενται στην αγορά.

6. Για την εφαρµογή των παρ. 3 και 4, οι φορείς ΣΣΕΔ
συσκευασιών οφείλουν, έως 1η Ιανουαρίου 2022 να υπο-
βάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τον προσδιορισµό χρηµατικών ει-
σφορών, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 13. Μετά την 1η Ιανουαρίου του
2022 εφαρµόζεται η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13.

Άρθρο 79
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών 

σακουλών µεταφοράς
(Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών µεταφοράς
υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές
σακούλες µεταφοράς µε σήµανση, η οποία φέρει τον τό-
πο και την ηµεροµηνία παραγωγής, καθώς και τον αριθµό
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), µε ευκρινή
τρόπο, ήτοι µε χαρακτήρες µεγέθους τουλάχιστον 1,2
χιλιοστών και σε εµφανή θέση στο σώµα της πλαστικής
σακούλας.

2. Επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περι-
βαλλοντικού τέλους ανά τεµάχιο πλαστικής σακούλας
µεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους τοιχώµατος, µε εξαίρε-
ση τις βιοαποδοµήσιµες (ή βιοαποικοδοµήσιµες) και λι-
πασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µεταφοράς της
παρ. 15 του άρθρου 77. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των
επτά (7) λεπτών.
Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται µε

τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώ-
λησης προ του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το
περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και
τα έσοδα από αυτό αποτελούν δηµόσιο έσοδο, το οποίο
εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του
Ε.Ο.ΑΝ..
Αρµόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περι-

βαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η φορολογική δι-
οίκηση.
Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστι-

κής σακούλας σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 2 του
άρθρου 92, υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη
φορολογική διοίκηση κάθε τρίµηνο, έως την τελευταία η-
µέρα του µήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία α-
φορά. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που επηρεάζουν
τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώ-
σεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαι-
ρετικών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν φο-
ρολογούµενους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, µπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσµία για την
υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παρά-
ταση της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης αυ-
τής, καθώς και διαφορετική προθεσµία καταβολής του
τέλους. 

3. Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν τα προβλε-
πόµενα στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 92, η ο-
ποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Μέχρι
την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης διατηρείται σε
ισχύ η υπ’ αριθµ. 180036/952/10.8.2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Β΄ 2812).

4. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013
(Α΄ 170), προστίθεται η φράση: «περιβαλλοντικό τέλος».

Άρθρο 80
Μέτρα για τα πλαστικά µπουκάλια µε ετικέτα 

από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
(Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Από την 1η Ιουνίου 2022, οι παραγωγοί και οι εισα-
γωγείς συσκευασιών προϊόντων, µέρος της συσκευα-
σίας των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), α-
παγορεύεται να θέτουν είτε επί της ίδιας της συσκευα-
σίας είτε στην ετικέτα αυτής, σήµανση περί δυνατότη-
τας ανακύκλωσης της συσκευασίας.

2. α) Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανα-
κύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων
περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή
τους σε κάθε νόµιµο σηµείο πώλησης. Η καταβολή του
τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεµάχιο
προϊόντος.
β) Το τέλος ανακύκλωσης του παρόντος ορίζεται σε ο-

κτώ (8) λεπτά. Το ποσό του τέλους αναγράφεται µε τρό-
πο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης
προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία
που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πω-
λούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υπο-
χρεούνται να αναγράφουν στα σηµεία πώλησης των
προϊόντων της περ. α΄ σε εµφανές σηµείο για τον κατα-
ναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, µε α-
ναγραφή του ποσού του τέλους.
γ) Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσο-

δα από αυτό αποτελούν δηµόσια έσοδα, τα οποία ει-
σπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανι-
σµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) µε σκοπό να διατίθενται α-
ποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση δράσεων ανακύκλω-
σης.
δ) Για την απόδοση του τέλους υποβάλλεται δήλωση

απόδοσης του τέλους σύµφωνα µε την απόφαση της
παρ. 4 του άρθρου 92, από τις επιχειρήσεις που πωλούν
τα προϊόντα της περ. α΄ στη φορολογική διοίκηση κάθε
τρίµηνο, έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που ακολου-
θεί την περίοδο στην οποία αφορά. 
ε) Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν τα προβλε-

πόµενα στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 92, η ο-
ποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκδο-
ση της απόφασης του πρώτου εδαφίου δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος.
στ) Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013

(Α΄ 170), προστίθεται η φράση: «Τέλος ανακύκλωσης».
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Άρθρο 81
Επαναχρησιµοποίηση 

(Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Οι παραγωγοί συσκευασίας, εφόσον διαθέτουν στην
αγορά επαναχρησιµοποιήσιµες συσκευασίες, υποχρεού-
νται να δηλώνουν ετησίως στον Ελληνικό Οργανισµό Α-
νακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), µέσω του Εθνικού Μητρώου Πα-
ραγωγών (ΕΜΠΑ) και ειδικότερα εντός της προθεσµίας
που τίθεται µε την υπό στοιχεία οικ.181504/2016 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄ 2454), όπως εκάστοτε ισχύει, ανά υλικό συ-
σκευασίας, όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο µέταλλο, α-
λουµίνιο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, τα στοιχεία που προβλέ-
πονται στην απόφαση της Επιτροπής 2005/270/ΕΚ «για
τον καθορισµό των πινάκων του συστήµατος βάσεων δε-
δοµένων, σύµφωνα µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευ-
ασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας»  (L 86).

2. Η διάθεση στην αγορά επαναχρησιµοποιήσιµων συ-
σκευασιών κατά την έννοια της παρ. 1 πιστοποιείται µε
κατάλληλο σύστηµα διασφάλισης των διεργασιών επα-
ναχρησιµοποίησης των συσκευασιών, σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13429.

3. Στους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 82 λαµβάνε-
ται υπόψη το µέσο µερίδιο, κατά τα τρία (3) προηγούµε-
να έτη, των επαναχρησιµοποιήσιµων συσκευασιών προς
πώληση που διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά και
επαναχρησιµοποιήθηκαν, ως µέρος ενός συστήµατος για
την επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας (EK) 94/62 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Δεκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµα-
τα συσκευασίας (L 365). Για τον υπολογισµό του προ-
σαρµοσµένου επιπέδου των στόχων λαµβάνονται υπόψη
όχι περισσότερες από πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες
του µεριδίου αυτού. 

4. Κατά τον υπολογισµό των στόχων της παρ. 1 του
άρθρου 82 λαµβάνεται υπόψη η ποσότητα των ξύλινων
συσκευασιών που επισκευάζονται για επαναχρησιµοποί-
ηση.

Άρθρο 82
Ανάκτηση και ανακύκλωση

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλω-
σης:
α) η ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις απο-

τέφρωσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας ανέρχεται
σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) κατά βάρος
των αποβλήτων συσκευασίας και η ανακύκλωση ανέρχε-
ται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον έως
ογδόντα τοις εκατό (80%) κατά µέγιστο, κατά βάρος των
αποβλήτων συσκευασίας, 
β) οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης για υλικά που πε-

ριέχονται σε απόβλητα συσκευασίας είναι οι ακόλουθοι: 

βα) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το γυαλί, 
ββ) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το χαρτί

και το χαρτόνι, 
βγ) πενήντα τοις εκατό (50%), κατά βάρος, για τα µέ-

ταλλα, 
βδ) είκοσι δύο κόµµα πέντε τοις εκατό (22,5%), κατά

βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπό-
ψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 
βε) δέκα πέντε τοις εκατό (15%), κατά βάρος, για το

ξύλο,
γ) το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2025, ανακυ-

κλώνεται τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,
δ) το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2025 καλύ-

πτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανα-
κύκλωση στα ακόλουθα υλικά που περιέχονται στα από-
βλητα συσκευασίας:
δα) το πενήντα τοις εκατό (50%) των πλαστικών,
δβ) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ξύλου,
δγ) το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των σιδηρούχων

µετάλλων,
δδ) το πενήντα τοις εκατό (50%) του αλουµινίου,
δε) το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του γυαλιού,
δστ) το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του χαρτι-

ού και χαρτονιού,
ε) το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2030, ανακυ-

κλώνεται τουλάχιστον το εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,
στ) το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου 2030, καλύ-

πτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανα-
κύκλωση, όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριµένα υλικά
που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:
στα) το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των πλαστι-

κών,
στβ) το τριάντα τοις εκατό (30%) του ξύλου,
στγ) το ογδόντα τοις εκατό (80%) των σιδηρούχων µε-

τάλλων,
στδ) το εξήντα τοις εκατό (60%) του αλουµινίου,
στε) το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του γυαλι-

ού,
στστ) το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του χαρτιού

και χαρτονιού.
2. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανα-
κύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους
κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση,
τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων
των Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Για
τον σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων.

3. Τα µέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παρ. 1
και 2 δηµοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν α-
ντικείµενο ενηµερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοι-
νό και τους οικονοµικούς παράγοντες.

4. Οι φορείς ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασίας υποχρεού-
νται στην επίτευξη κατ’ ελάχιστον των ποσοτικών στό-
χων της παρ. 1, µε αναγωγή στις ποσότητες συσκευα-
σιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Ο
Ε.Ο.ΑΝ. µπορεί να ορίζει υψηλότερους στόχους στην α-
πόφαση έγκρισης, προκειµένου να διασφαλίζεται η επί-
τευξη των εθνικών στόχων.
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Άρθρο 83
Κανόνες σχετικά µε τον υπολογισµό

της επίτευξης των στόχων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί
µε την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

1. Για να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων της
παρ. 1 του άρθρου 82, υπολογίζεται το βάρος των απο-
βλήτων συσκευασίας που παράγονται εντός της Ελληνι-
κής Επικράτειας και ανακυκλώνονται σε ένα δεδοµένο η-
µερολογιακό έτος, ως ακολούθως:
α) το βάρος των αποβλήτων που παράγονται εντός της

Ελληνικής Επικράτειας θεωρείται ότι ισούται µε το βάρος
των συσκευασιών που διατίθεται στην ελληνική αγορά κα-
τά τη διάρκεια του ιδίου έτους,
β) το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυ-

κλώθηκαν υπολογίζεται ως το βάρος των συσκευασιών
που έχουν καταστεί απόβλητα και που, αφού υποβλήθη-
καν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλο-
γής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την
αποµάκρυνση των αποβλήτων υλικών που δεν αποτελούν
αντικείµενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και για
την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, εισέρ-
χονται σε εργασία ανακύκλωσης, µέσω της οποίας τα α-
πόβλητα υλικά µετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ου-
σίες.

2. Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 1, το βάρος
των ανακυκλωµένων αποβλήτων συσκευασίας µετράται
κατά την είσοδο των αποβλήτων στην εργασία ανακύκλω-
σης.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το βάρος των

ανακυκλωµένων αποβλήτων συσκευασίας µετράται στην
έξοδο οποιωνδήποτε εργασιών διαλογής, υπό την προϋ-
πόθεση ότι:
α) τα εν λόγω εξερχόµενα απόβλητα υποβάλλονται στη

συνέχεια σε ανακύκλωση,
β) το βάρος των υλικών ή ουσιών που αφαιρούνται µέ-

σω περαιτέρω εργασιών, οι οποίες προηγούνται της εργα-
σίας ανακύκλωσης και δεν ανακυκλώνονται στη συνέχεια,
δεν περιλαµβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που ανα-
φέρονται ως ανακυκλωµένα.

3. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) θε-
σπίζει σύστηµα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιµότητας
των αποβλήτων συσκευασίας για να εξασφαλισθεί ότι τη-
ρούνται οι όροι που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1
και στις περ. α) και β) της παρ. 2. Για να εξασφαλιστούν η
αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται
σχετικά µε τα ανακυκλωµένα απόβλητα συσκευασίας, το
σύστηµα µπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά µητρώα
που δηµιουργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 53 ή άλλα α-
ντίστοιχα µητρώα, από τεχνικές προδιαγραφές για τις α-
παιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων µετά τη διαλογή ή α-
πό τα µέσα ποσοστά απωλειών για τα απόβλητα που έ-
χουν υποβληθεί σε διαλογή για διάφορα είδη αποβλήτων
και πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αντιστοίχως. Τα µέ-
σα ποσοστά απωλειών χρησιµοποιούνται µόνο σε περι-
πτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν
µε άλλον τρόπο αξιόπιστα στοιχεία και υπολογίζονται βά-
σει των κανόνων υπολογισµού που καθορίζονται στην
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε
την παρ. 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας (ΕΚ) 2008/98 (L
312).

4. Προκειµένου να υπολογισθεί, αν έχουν επιτευχθεί οι
στόχοι που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 82, η ποσό-
τητα βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων συσκευασίας που υφί-
σταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία λογίζεται ως α-
νακυκλωµένη, όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει λίπα-
σµα, χώνευµα ή άλλο υλικό µε παρεµφερή ποσότητα ανα-
κυκλωµένου περιεχοµένου σε σχέση µε την εισροή, το ο-
ποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως ανακυκλωµένο προϊ-
όν, υλικό ή ουσία. Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται στο έ-
δαφος, αυτό υπολογίζεται ως ανακυκλωµένο, µόνο αν αυ-
τή η χρήση αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική
βελτίωση.

5. Η ποσότητα υλικών αποβλήτων συσκευασίας που
παύουν να είναι απόβλητα ως αποτέλεσµα προπαρασκευ-
αστικής εργασίας πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία,
λογίζεται ως ανακυκλωµένη ποσότητα, υπό την προϋπό-
θεση ότι τα υλικά αυτά προορίζονται να µετατραπούν µε
επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά ή ου-
σίες που χρησιµοποιούνται είτε για τον αρχικό είτε για
άλλον σκοπό. Κατ’ εξαίρεση, τα υλικά από αποχαρακτηρι-
σµένα απόβλητα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως
καύσιµα ή ως άλλο µέσο παραγωγής ενέργειας ή για απο-
τέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονοµι-
κής ταφής, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό
της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.

6. Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 82 λαµβάνεται
υπόψη η ανακύκλωση των µετάλλων που διαχωρίζονται
µετά την αποτέφρωση αποβλήτων, κατ’ αναλογία του µε-
ριδίου των αποβλήτων συσκευασίας που αποτεφρώνο-
νται, µε την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωµένα µέταλλα
πληρούν συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία προσ-
διορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνά-
µει της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1004.

7. Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο
κράτος µέλος για ανακύκλωση, προσµετρώνται στην επί-
τευξη των στόχων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
82, εφόσον η συλλογή των εν λόγω αποβλήτων συσκευα-
σίας πραγµατοποιήθηκε εντός της Ελληνικής Επικράτει-
ας.

8. Τα απόβλητα συσκευασίας, των οποίων η συλλογή
πραγµατοποιήθηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και
τα οποία εξάγονται σε κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), προσµετρώνται στην επίτευξη των στόχων που κα-
θορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 82, µόνο εάν τηρού-
νται οι απαιτήσεις της παρ. 3 και αν, σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις µετα-
φορές αποβλήτων (L 190), ο εξαγωγέας µπορεί να απο-
δείξει ότι η µεταφορά των αποβλήτων συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισµού και ότι η επεξερ-
γασία των αποβλήτων συσκευασίας εκτός της Ε.Ε. διε-
νεργείται υπό ισοδύναµες συνθήκες µε αυτές που επιβάλ-
λει η ενωσιακή νοµοθεσία.

9. Για τον υπολογισµό, την επαλήθευση της επίτευξης
των στόχων και την υποβολή των στοιχείων του παρό-
ντος, όπως και τον µορφότυπο για την υποβολή στοιχεί-
ων, εφαρµόζεται η απόφαση 2005/270/ΕΚ της Επιτροπής,
της 22ας Μαρτίου 2005, «για τον καθορισµό των πινάκων
του συστήµατος βάσεων δεδοµένων σύµφωνα µε την ο-
δηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συ-
σκευασίας» (L 86).
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Άρθρο 84
Πρόγραµµα Διευρυµένης Ευθύνης 

Παραγωγού συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατα-

σταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Με το παρόν θεσπίζεται Πρόγραµµα Διευρυµένης
Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) για τις συσκευασίες.

2. Ως υπόχρεοι οργάνωσης και λειτουργίας των Συ-
στηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), εφεξής «υ-
πόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας», ορίζονται: 
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστη-

µένα στην Ελλάδα, τα οποία κατ’ επάγγελµα:
αα) συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συ-

σκευασία αγαθών για λογαριασµό τους ή εισάγουν συ-
σκευασµένα αγαθά, ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιού-
µενη τεχνική πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της εξ α-
ποστάσεως σύµβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), µε σκοπό τη διάθε-
σή τους στην ελληνική αγορά,
αβ) κατασκευάζουν ή εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες

προορίζονται να γεµίζονται σε σηµείο πώλησης, συµπε-
ριλαµβανοµένων των σακουλών µεταφοράς.
β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστη-

µένα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
σε τρίτη χώρα, τα οποία πωλούν κατ’ επάγγελµα στην
Ελλάδα, απευθείας σε νοικοκυριά ή άλλους χρήστες
πλην των νοικοκυριών, συσκευασίες ή/και συσκευασµέ-
να αγαθά, µέσω συµβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορί-
ζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994. 
γ) Με την επιφύλαξη της περ. δ΄, στην περίπτωση ει-

σαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς
την Ε.Ε. µε τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως
πλατφόρµα, διαδικτυακή πύλη ή παρόµοια µέσα, ιδίως µε
χρήση εγκαταστάσεων παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίω-
σης, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φο-
ρολογικό αντιπρόσωπο, όπου αυτός προβλέπεται, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 2859/2000 (Α΄ 248).
δ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών

µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας τα οποία εµπίπτουν σε
ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τη
διαδικτυακή πλατφόρµα πώλησης, εκτός εάν ο πωλητής
του αγαθού προσκοµίζει στη διαδικτυακή πλατφόρµα
πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρµα πώλη-
σης, µεταξύ άλλων:
δα) συµβάλλεται µε ΣΕΔ, 
δβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ,
δγ) καταβάλει χρηµατοδοτική εισφορά, σύµφωνα µε

τις προβλέψεις της σχετικής σύµβασης µε το ΣΕΔ. Η ει-
σφορά υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα, το είδος και
την κατηγορία των προϊόντων, όπως εξειδικεύεται στο
οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλα τα
στοιχεία κόστους της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9.    

3. Οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών της παρ. 2 υ-
ποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λει-
τουργήσουν Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής Δια-
χείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατοµικά Συστήµατα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για το σύνολο των

συσκευασµένων προϊόντων ή συσκευασιών που διαθέ-
τουν στην αγορά µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που
τίθενται στο άρθρο 82 . Για την οργάνωση και λειτουργία
των ΣΕΔ του παρόντος εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα
άρθρα 9 και 11 έως 15. 

4. Οι χρηµατικές εισφορές που καταβάλλονται από
τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών της παρ. 2,
για τη συµµόρφωσή τους µε τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το παρόν, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό
σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υπο-
βάλλεται προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισµό Ανα-
κύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 13 και το Παράρτηµα Ι του Μέρους Γ΄.

5. Στόχος των ΣΕΔ συσκευασιών είναι η προώθηση της
ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συ-
σκευασίας µέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά
ρεύµατα για το χαρτί, τα µέταλλα, τα πλαστικά και το
γυαλί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25. Η οργάνω-
ση της χωριστής συλλογής των επιµέρους υλικών συ-
σκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, µέταλλα και χαρτί είναι
υποχρεωτική σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριµέ-
νου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ). 

6. Για την εφαρµογή της παρ. 14 του άρθρου 12 χρησι-
µοποιείται ο στόχος που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρι-
σης του ΣΣΕΔ και αναφέρεται στο σύνολο των αποβλή-
των συσκευασίας. Για την εφαρµογή της παρ. 18 του άρ-
θρου 12 χρησιµοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί
στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ και αναφέρονται στα
επιµέρους ρεύµατα υλικών που περιέχονται στις συ-
σκευασίες. Η µη επίτευξη ενός εκ των στόχων του προη-
γούµενου εδαφίου επιφέρει την κατάπτωση της εγγύη-
σης στο τέλους της πενταετούς έγκρισης του ΣΣΕΔ. 

Άρθρο 85
Χρήση δευτερογενών πρώτων 

υλών στην παραγωγή συσκευασίας
(Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ,

όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι πλαστικές σακούλες
µεταφοράς περιέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τριά-
ντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωµένο πλαστικό, µε εξαί-
ρεση τις πολύ λεπτές σακούλες µεταφοράς και τις βιοα-
ποδοµήσιµες ή βιοαποικοδοµήσιµες/ λιπασµατοποιήσι-
µες πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Το παραπάνω πο-
σοστό εφαρµόζεται και για κάθε παραγωγό µεµονωµέ-
να, υπολογιζόµενο ως µέσος όρος για όλες τις πλαστι-
κές σακούλες που διαθέτει στην αγορά. 

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 που διατίθενται στην αγορά
φέρουν υποχρεωτικά εµφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτη-
λη σήµανση επί των ίδιων των προϊόντων, σύµφωνα µε
τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
14021 ή µε ισοδύναµους κανόνες. 

3. Για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρ. 1, οι
παραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 και τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε κατάλληλο σύστη-
µα διασφάλισης ποιότητας των διεργασιών ανακύκλω-
σης και ιχνηλασιµότητας των ανακυκλωµένων πλαστι-
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κών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 282/2008 της Επι-
τροπής της 27ης Μαρτίου 2008 «για τα υλικά και αντικεί-
µενα από ανακυκλωµένο πλαστικό τα οποία προορίζο-
νται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και για την τροπο-
ποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006» (L 86) και
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, οι προδιαγραφές του οποί-
ου καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου
92. 

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), απαγορεύεται να
προµηθεύονται µε οποιονδήποτε τρόπο πλαστικές σα-
κούλες που δεν περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις ε-
κατό (30%) ανακυκλωµένο πλαστικό, µε εξαίρεση τις πο-
λύ λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς και τις βιοα-
ποδοµήσιµες ή βιοαποικοδοµήσιµες/λιπασµατοποιήσι-
µες πλαστικές σακούλες µεταφοράς. Η απαγόρευση της
παρούσας δεν καταλαµβάνει τις δηµόσιες συµβάσεις
των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν
την 1η Ιανουαρίου 2023.

Άρθρο 86
Συστήµατα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Από τις 5.1.2023, οι υπόχρεοι, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 84, φορείς συσκευασίας ποτών από αλου-
µίνιο έως και ενάµιση (1,5) λίτρο, από γυαλί µιας χρήσης
έως και τρία (3) λίτρα, καθώς και από πλαστικά προϊόντα
µιας χρήσης σύµφωνα µε το Μέρος ΣΤ΄ του Παραρτήµα-
τος Ι του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), για την τήρηση της υπο-
χρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 84, οφείλουν να σχεδιά-
σουν, να εφαρµόσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά
Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλή-
των συσκευασιών πανελλαδικής εµβέλειας, µε σκοπό
την εφαρµογή συστήµατος επιστροφής εγγύησης για τις
εν λόγω συσκευασίες, κατά την έννοια της παρ. 7 του
άρθρου 77, προκειµένου να επιτύχουν τους ποσοτικούς
στόχους χωριστής συλλογής, προετοιµασίας για επανα-
χρησιµοποίηση και ανακύκλωση που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία, ήτοι των στόχων του άρθρου 82 και της
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 αντίστοιχα.
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής συ-

στήµατος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες
του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται οι παρ. 4 έως 9 του
άρθρου 13 του ν. 4736/2020 και η απόφαση της παρ. 7
του άρθρου 92.  
Υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή

νέα εθελοντικά συστήµατα επιστροφής εγγύησης που ε-
φαρµόζονται για άλλες συσκευασίες πέραν των αναφε-
ρόµενων στο πρώτο εδάφιο, όπως για τις γυάλινες φιά-
λες, δηλώνονται υποχρεωτικά στον Ελληνικό Οργανι-
σµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τους φορείς των συ-
στηµάτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρ-
θρου 81.

2.α) Οι φορείς της παρούσας υποχρεούνται να οργα-
νώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευα-
σίας σε διακριτά ρεύµατα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της παρ. 5 του άρθρου 84, εντός των χώρων λειτουργίας

τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της α-
ντίστοιχης άδειας λειτουργίας. Ειδικότερα υπόχρεοι να
εφαρµόσουν τα αναφερόµενα στην παρούσα είναι:
αα) Οι φορείς λειτουργίας κινηµατογράφων, θεάτρων,

συναυλιακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εµπο-
ρικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδο-
χειακών καταλυµάτων κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης µε
την επιφύλαξη του άρθρου 27, πανεπιστηµίων, νοσοκο-
µείων και κλινικών, αεροδροµίων, λιµανιών, κεντρικών σι-
δηροδροµικών σταθµών, επιβατηγών - οχηµαταγωγών
πλοίων, 
αβ) τα καταστήµατα µαζικής εστίασης παρασκευής και

προσφοράς πλήρους γεύµατος, κατά την έννοια της
παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 47829/23.6.2017 α-
πόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2161), µε δυνατότη-
τα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούµενων ατόµων, όπως
αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονοµική διάταξη.
β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα κατά

την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέ-
τουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη
δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευα-
σιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κά-
θε δωµάτιο.
γ) Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄

βαθµού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλή-
των συσκευασίας σε διακριτά ρεύµατα, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, σε δηµοτικές α-
θλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπια-
κούς σταθµούς και άλλες δηµοτικές εγκαταστάσεις συ-
νάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγµατοποιείται
σε περιέκτες κατάλληλου µεγέθους ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, όπως µικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης. 
δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α΄, β΄ και γ΄ πραγµα-

τοποιείται µε περιέκτες ή κάδους ή γωνιές ανακύκλωσης
ή άλλα µέσα κατάλληλου µεγέθους, ανάλογα µε τα χα-
ρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιµότητά του, και
κατάλληλου χρωµατισµού. Αναφορικά µε τις προδιαγρα-
φές των χρωµάτων και των συµβόλων των κάδων ή πε-
ριεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά σύµφω-
να µε το παρόν εφαρµόζονται το άρθρο 26 και το Παράρ-
τηµα V του Μέρους Β΄.
Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν

την ανωτέρω υποχρέωση. 
ε) Οι φορείς των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται να ε-

φαρµόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 2022 τις
ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλή-
των συσκευασιών. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υποχρεούνται να
εξασφαλίσουν διαθέσιµο δίκτυο χωριστής συλλογής των
επιµέρους ρευµάτων αποβλήτων συσκευασίας, σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλα-
κτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευα-
σιών του άρθρου 89, το κόστος, δε, της εναλλακτικής
διαχείρισής τους βαρύνει τα οικεία Συστήµατα Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

3. Η ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας από το ρεύµα
των σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, η οποία
λαµβάνει χώρα στις Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής
επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) δηλώνεται µε ευθύνη
των φορέων λειτουργίας των ΜΕΑ στον Ελληνικό Οργα-
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νισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Η µέθοδος προσδιορι-
σµού των αποβλήτων συσκευασίας επί των ανακτηµέ-
νων υλικών, ο τρόπος υποβολής και αξιολόγησης των
στοιχείων και η συχνότητα υποβολής τους καθορίζονται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η
οποία εκδίδεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021.

Άρθρο 87
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση 

των συσκευασιών
(Άρθρα 9 και 11 και παρ. 1 του Παραρτήµατος ΙΙ 

της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Προκειµένου οι συσκευασίες να διακινηθούν στην α-
γορά, πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις,
που αφορούν στη σύνθεση, καθώς και στην επαναχρησι-
µοποιήσιµη και αξιοποιήσιµη φύση των συσκευασιών:
α. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή

και τη σύνθεση συσκευασιών:
αα) Οι συσκευασίες κατασκευάζονται κατά τρόπο ώ-

στε ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών να περιορί-
ζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί, προκειµένου να
διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και
αποδοχής για το συσκευασµένο προϊόν και για τον κατα-
ναλωτή.
αβ) Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται

και διατίθενται στο εµπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει
την επαναχρησιµοποίηση ή την αξιοποίηση των αποβλή-
των τους, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσής τους
και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συ-
σκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης
αποβλήτων συσκευασίας.
αγ) Οι συσκευασίες κατασκευάζονται κατά τρόπο ώ-

στε να προωθούνται στην αγορά προϊόντα µε τις λιγότε-
ρες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να χρησιµοποιούνται
δευτερογενή υλικά και υλικά που δεν µειώνουν τις δυνα-
τότητες αξιοποίησης.
αδ) Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται

και διατίθενται στο εµπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει
την επαναχρησιµοποίηση ή την ανάκτησή τους, συµπερι-
λαµβανοµένης της ανακύκλωσής τους, σύµφωνα µε την
ιεράρχηση των αποβλήτων, και να περιορίζει στο ελάχι-
στο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται
διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων
από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.
β. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην επαναχρησι-

µοποιήσιµη φύση συσκευασιών:
βα) Οι φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της

συσκευασίας επιτρέπουν έναν ορισµένο αριθµό διακινή-
σεων ή επαναλαµβανόµενης χρήσης υπό κανονικά προ-
βλέψιµες συνθήκες χρήσης.
ββ) Η δυνατότητα κατεργασίας της χρησιµοποιηµένης

συσκευασίας, ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας για το εργατικό δυναµικό.
βγ) Η τήρηση ειδικών απαιτήσεων για τις ανακτήσιµες

συσκευασίες, όταν οι συσκευασίες δεν χρησιµοποιού-
νται πλέον και εποµένως καθίστανται απόβλητα.
βδ) Η χρησιµοποίηση καθαρών τεχνολογιών για την ε-

παναχρησιµοποίηση των αποβλήτων.
γ. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην αξιοποιήσιµη

φύση συσκευασιών:

γα) Συσκευασίες αξιοποιήσιµες υπό µορφή ανακύκλω-
σης υλικών.
Οι συσκευασίες κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέ-

πουν την ανακύκλωση ορισµένου ποσοστού κατά βάρος
των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύµφωνα
µε τα εκάστοτε σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Αυτό το πο-
σοστό µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε τον τύπο του υ-
λικού που αποτελεί τη συσκευασία.
γβ) Συσκευασίες αξιοποιήσιµες υπό µορφή ανάκτησης

ενέργειας.
Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατερ-

γασία, µε σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, έχουν ελάχι-
στη κατώτατη θερµογόνο τιµή που να επιτρέπει βελτι-
στοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.
γγ) Συσκευασίες ανακτήσιµες υπό µορφή λιπασµατο-

ποίησης.
Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία

µε σκοπό τη λιπασµατοποίηση είναι βιοαποδοµήσιµα, κα-
τά τρόπο που να µην εµποδίζει τη χωριστή συλλογή και
τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασµατοποίησης στην
οποία υποβάλλονται.
γδ) Βιοαποδοµήσιµες συσκευασίες.
Τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα συσκευασίας είναι τέ-

τοια ώστε να µπορούν να αποσυντίθενται µε φυσικό, χη-
µικό, θερµικό ή βιολογικό τρόπο, έτσι ώστε το µεγαλύτε-
ρο µέρος του λιπάσµατος που προκύπτει να αποσυντίθε-
ται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιοµάζα και νερό.
Οι οξοδιασπώµενες πλαστικές συσκευασίες δεν θεω-
ρούνται βιοαποδοµήσιµες.

2. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίη-
σης (ΕΛΟΤ) εφαρµόζει τα ενωσιακά πρότυπα, τα οποία
αναφέρονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Αν
δεν υπάρχουν ενωσιακά πρότυπα, ο Ε.Ο.ΑΝ µπορεί να
καταρτίζει εθνικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται:
α) σε κριτήρια και µεθόδους για την ανάλυση του κύ-

κλου ζωής των συσκευασιών,
β) σε µεθόδους για τη µέτρηση και την εξακρίβωση της

παρουσίας βαρέων µετάλλων και άλλων επικίνδυνων ου-
σιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσής τους στο
περιβάλλον από συσκευασίες και απόβλητα συσκευα-
σιών,
γ) σε κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωµένων

υλικών εµπεριεχοµένων στις συσκευασίες, για κατάλλη-
λους τύπους συσκευασιών,
δ) σε κριτήρια για µεθόδους ανακύκλωσης,
ε) σε κριτήρια για µεθόδους λιπασµατοποίησης και για

παραγόµενα λιπάσµατα,
στ) σε κριτήρια για τη σήµανση συσκευασιών.
Τα ανωτέρω πρότυπα µπορούν να καθίστανται υποχρε-

ωτικά µε την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 92.
3. Το άθροισµα των τιµών συγκέντρωσης µολύβδου,

καδµίου, υδραργύρου και εξασθενούς χρωµίου στις συ-
σκευασίες ή στα υλικά των συσκευασιών δεν υπερβαίνει
τα εκατό (100) ppm κατά βάρος. Η ανωτέρω οριακή τιµή
τροποποιείται µε την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου
92.
Τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στην πα-

ράγραφο αυτή δεν ισχύουν για συσκευασίες κατασκευα-
σµένες εξ ολοκλήρου από µολυβδύαλο (κρύσταλλο), ό-
πως ορίζεται στο π.δ. 511/1983 (Α΄ 195).
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Σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 1994 για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας (L 365)
καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες δεν εφαρ-

µόζονται στα ανακυκλωµένα υλικά και στα κυκλώµατα
προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόµενη α-
λυσίδα, τα ως άνω επίπεδα συγκέντρωσης.
β) Οι τύποι συσκευασίας που ενδεχοµένως απαλλάσ-

σονται από κάποια από τις ως άνω καθορισθείσες ορια-
κές τιµές επιπέδων συγκέντρωσης.

Άρθρο 88
Συστήµατα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων 

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 11 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)
µεριµνά για τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για τις
συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών.

2. Οι βάσεις δεδοµένων της παρ. 1 περιλαµβάνουν τα
στοιχεία που βασίζονται στο Παράρτηµα V του Μέρους
Γ΄ και παρέχουν πληροφορίες ιδίως ως προς την έκτα-
ση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη των ροών των συ-
σκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, συµπερι-
λαµβανοµένων των πληροφοριών για τον τοξικό ή επι-
κίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συ-
στατικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους.

3. Οι διαχειριστές συσκευασιών υποχρεούνται να πα-
ρέχουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που
αφορούν τον τοµέα της δραστηριότητάς τους. Ο
Ε.Ο.ΑΝ., λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην
παροχή λεπτοµερών δεδοµένων, έχει δικαίωµα: α) ελέγ-
χου της αξιοπιστίας των παρεχόµενων δεδοµένων και β)
συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, µε
την επιφύλαξη του βιοµηχανικού και εµπορικού απορρή-
του.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποστέλλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία
για τις συσκευασίες, συνοδευόµενα από τις εκθέσεις της
παρ. 6 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
προκειµένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια από το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπο-
βάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ηµερολογια-
κό έτος τα στοιχεία που αφορούν την εφαρµογή της
παρ. 1 του άρθρου 82 και τα στοιχεία που αφορούν τις ε-
παναχρησιµοποιήσιµες συσκευασίες. Τα στοιχεία της
παρούσας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εντός δεκαοκτώ
(18) µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το ο-
ποίο συλλέχθηκαν, σύµφωνα µε την Εκτελεστική Από-
φαση 2019/665 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019,
«για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για
τον καθορισµό των πινάκων του συστήµατος βάσεων δε-
δοµένων σύµφωνα µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευ-
ασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας» (L 112).

6. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύµφωνα µε την
παρ. 5 συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και

έκθεση σχετικά µε τα µέτρα των παρ. 3 και 8 του άρθρου
83, περιλαµβανοµένων λεπτοµερών πληροφοριών σχετι-
κά µε τα µέσα ποσοστά απωλειών, όπου αυτό έχει εφαρ-
µογή. Το σύνολο των στοιχείων και εκθέσεων του παρό-
ντος συλλέγεται και συντάσσεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και
κατόπιν υποβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αποστολή στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 89
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση

των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 1 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δη-
µοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγµατοποιείται α)
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α΄ βαθµού ή και β) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε συνερ-
γασία µε τους Φορείς Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή
και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του
άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενό-
τητας ή των όµορων Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει έγγραφη
συµφωνία αυτών µε τους Ο.Τ.Α. α΄βαθµού.

2. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ
καταρτίζονται πενταετείς συµβάσεις συνεργασίας µετα-
ξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή β)
των φορέων ΣΣΕΔ, των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των φορέ-
ων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας του άρθρου 3
του ν. 4430/2016, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Με τη σύµβαση καθορίζονται ιδίως:
αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρι-
σης που περιλαµβάνουν ιδίως, τις εργασίες διαχείρισης
των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαµβάνουν
τα συµβαλλόµενα µέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το
χρονοδιάγραµµα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές
των ανακτώµενων υλικών, ββ) το πλαίσιο, οι όροι και τα
κριτήρια υπολογισµού του ανταλλάγµατος που καταβάλ-
λεται από τον φορέα ΣΣΕΔ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας. Το α-
ντάλλαγµα συνίσταται στην παροχή εξοπλισµού ή και
χρηµατικού ανταλλάγµατος. Το χρηµατικό αντάλλαγµα
δεν υπερβαίνει το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπη-
ρεσιών διαχείρισης αποβλήτων µε τρόπο οικονοµικά α-
ποδοτικό, στο οποίο συνυπολογίζεται η µείωση των δα-
πανών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού λόγω της εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γγ) τα µέτρα
που λαµβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην
περίπτωση αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων
των µερών.

3. Αν διαπιστώνεται αδυναµία συµφωνίας µεταξύ
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους
σύναψης της σύµβασης συνεργασίας, το θέµα παραπέ-
µπεται µε µέριµνα ενός των ενδιαφερόµενων µερών στο
Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισµού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συµβιβαστική επίλυση της
διαφοράς. Τα µέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συµβιβα-
στική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφο-
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ράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρε-
ωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρµόδια δικα-
στήρια.

4. Οι φορείς Ατοµικών Συστηµάτων Συλλογικής Δια-
χείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών µπορούν επί-
σης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δηµοτι-
κών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριό-
τητά τους.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 ε-
φαρµόζεται και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύµβασης
συνεργασίας µε φορέα ΣΣΕΔ. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού λαµ-
βάνουν τα αναγκαία µέτρα για την οµαλή και αποδοτική
λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα µέτρα αυτά
αναφέρονται κυρίως στην εφαρµογή συστηµάτων επι-
στροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών µε
υποχρεωτική τη συµµετοχή του καταναλωτή ή του τελι-
κού χρήστη. 

Άρθρο 90
Σήµανση συσκευασιών και σύστηµα αναγνώρισης

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62, όπως έχει τροποποιηθεί
µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήµανση εί-
τε επί της ίδιας της συσκευασίας, είτε στην ετικέτα. Η
σήµανση προσδιορίζεται µε την απόφαση της παρ. 11
του άρθρου 92 µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Είναι ευ-
διάκριτη και ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθε-
κτική και µακρόβια ακόµα και όταν ανοιχθεί η συσκευα-
σία. Η νόµιµη χρήση της σήµανσης ελέγχεται από τον
Ε.Ο.ΑΝ..

2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρη-
ση που προβαίνει σε προµήθεια ή κατασκευή της συ-
σκευασίας µπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη
φύση των χρησιµοποιηµένων υλικών συσκευασίας. Η α-
ρίθµηση και οι συντοµογραφίες, στις οποίες βασίζεται το
σύστηµα αναγνώρισης, περιλαµβάνονται στην απόφαση
της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 «για
τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συ-
σκευασίας, σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συσκευ-
ασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών» (L 50).

Άρθρο 91
Διοικητικές κυρώσεις

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την παρ. 26 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού που δεν συνάπτουν σύµβαση µε φο-
ρέα Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ) επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εκα-
τό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σύµφωνα µε την απόφαση
της παρ. 12 του άρθρου 92. 

2. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που παραβαίνουν τις υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου
86 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους επτάµισι (7,5) ευρώ ανά
τόνο σύµµεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων.

3. Στον έµπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρ-
θρου 79 επιβάλλεται πρόστιµο από διακόσια (200) µέχρι
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

4. Στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συµµορφώ-
νεται µε τις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 80 ή την παρ. 1 του
άρθρου 79, επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500)
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

5. Στον παραγωγό συσκευασιών που παραβαίνει τις υ-
ποχρεώσεις του άρθρου 86, επιβάλλεται το πρόστιµο
της παρ. 1 του άρθρου 69.

6. Στους παραγωγούς της παρ. 1 του άρθρου 85 που
παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρ-
θρου 85, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους ένα τοις εκατό
(1%) επί του ειδικού κύκλου εργασιών του προϊόντος
που αφορά η παράβαση της τελευταίας χρήσης της επι-
χείρησης, µε βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

7. Στις επιχειρήσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 86 που δεν συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις, ε-
πιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά πα-
ράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παρα-
βάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλό-
µενων προστίµων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανει-
ληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστή-
µατος τα ποσά των προστίµων τριπλασιάζονται. 

8. Για τους φορείς Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ) που δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 78 επι-
βάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως εκατό χι-
λιάδες (100.000) ευρώ.

9. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συµµορφώνονται µε
την παρ. 5 του άρθρου 78 επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
το δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους των χρηµατικών ει-
σφορών του προηγούµενου έτους αναφοράς.

10. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρµόζονται επιπρόσθετα
των προβλεποµένων στο άρθρο 69 και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό. Ως προς την επιµέ-
τρηση των κυρώσεων του παρόντος εφαρµόζονται τα
κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 69, όπως εξειδικεύο-
νται στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’ εφαρµο-
γή αυτής της διάταξης.

Άρθρο 92
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 78, µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από γνώµη του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται οι ελάχιστες επιµέρους κατηγορίες υλικών
συσκευασίας. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται ελάχι-
στα υποχρεωτικά ποσοστά διαφοροποίησης των χρηµα-
τικών εισφορών ανά επιµέρους συσκευασία.

2. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 79, µε α-
πόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµόσιων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχό-
µενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέ-
λους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την επιβολή,
είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού. 

3. Για την εφαρµογή του άρθρου 79, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµι-
κών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδε-
ται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:
α) καθορίζονται: αα) οι πλαστικές σακούλες µεταφο-

ράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση α-
νάλογα µε το είδος και το πάχος του τοιχώµατός τους,
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ββ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηµατο-
δοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχεί-
ρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περι-
βαλλοντικά τέλη, γγ) οι υποχρεώσεις των εµπόρων, των
παραγωγών πλαστικών σακουλών µεταφοράς, των δια-
κινητών και διανοµέων πλαστικών σακουλών µεταφοράς
για την εφαρµογή του άρθρου 79, δδ) τα σηµεία πώλη-
σης στα οποία εφαρµόζονται τα ως άνω µέτρα, εε) οι έ-
λεγχοι και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις για την παράβαση
των µέτρων,
β) ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαχείριση

των πλαστικών σακουλών µεταφοράς για την εναρµόνι-
ση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2015/720/ΕΕ της 29ης
Απριλίου 2015 για τη µείωση της κατανάλωσης λεπτών
πλαστικών σακουλών µεταφοράς στην ΕΕ (L 115), όπως
ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρ-
µογής των µέτρων και η πρόβλεψη της δυνατότητας επι-
βολής πρόσθετων περιορισµών εµπορίας ή απαγόρευ-
σης της εµπορίας,
γ) ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σήµανση των σα-

κουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς
βιοαποδοµήσιµων και λιπασµατοποιήσιµων πλαστικών
σακουλών.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης
του τέλους της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 80, καθώς
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την επιβολή, είσπραξη
και απόδοση του τέλους αυτού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Ο.ΑΝ., αναπροσαρµόζεται το ύψος του τέλους της
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 80.

6. Για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρθρου 85, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης
του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστή-
µατος διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανα-
κύκλωσης και ιχνηλασιµότητας των ανακυκλωµένων
πλαστικών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 282/2008
και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343.

7. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 86, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κα-
τόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., εξειδικεύονται οι αρµοδιό-
τητες και οι υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων µε-
ρών και καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των επιχειρήσε-
ων λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην υποχρέωση ε-
ξυπηρέτησης των καταναλωτών ως σηµεία επιστροφής
ή και οι κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν
σηµεία επιστροφής, β) η εξειδίκευση των τεχνικών χαρα-
κτηριστικών των περιφερειακών κέντρων διαλογής φια-
λών που εξαιρούνται από την απαγόρευση της παρ. 7
του άρθρου 12, γ) τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση
της παρ.1 του άρθρου 86 για ειδικές κατηγορίες φιαλών
ποτών εφόσον η συλλογή µέσω συστήµατος εγγυοδο-
σίας δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά α-
ποτελέσµατα, λαµβανοµένων υπόψη των συνολικών πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετι-
κών ροών αποβλήτων ή δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωρι-
στή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλο-
γής των αποβλήτων ή θα είχε δυσανάλογο οικονοµικό

κόστος και δ) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέµα για την ε-
φαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 86.

8. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 87, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρµόδιου Υπουρ-
γού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ,
καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συ-
σκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό
Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

9. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 87, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να τρο-
ποποιούνται οι οριακές τιµές του πρώτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 87, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύου-
σες σχετικές ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδί-
δεται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., µπορεί να απαγο-
ρεύεται ή να περιορίζεται η χρήση ορισµένων υλικών ή
να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριµένης σύνθεσης υλι-
κών ή η επαναχρησιµοποίηση για ορισµένες συσκευα-
σίες µε την προϋπόθεση, ότι δεν προκαλούνται εµπόδια
στο εµπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

11. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 90, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται µετά α-
πό εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., προσδιορίζεται η σήµανση
των συσκευασιών.

12. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 91 µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας καθορίζονται η µέθοδος επιµέτρησης
του επιβαλλόµενου προστίµου στους Οργανισµούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού που δεν συνάπτουν σύµ-
βαση µε φορέα Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

13. Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Μέρους Γ΄ τροποποι-
ούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. 

Άρθρο 93
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Καταργείται ο ν. 2939/2001 (Α΄ 179) πλην του άρ-
θρου 26. Το Κεφάλαιο Ε΄ του ν. 2939/2001 καταργείται
από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της παρ. 1
του άρθρου 102. 

2. Καταργείται η υπ’ αριθµ. 9268/469/2007 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περι-
βάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Δικαιο-
σύνης (Β΄ 286).

Άρθρο 94
Παραρτήµατα Μέρους Γ΄

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι έως V που αντι-
στοιχούν στο Μέρος Γ΄. Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ τροπο-
ποιούνται µε την απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 92.
Τα Παραρτήµατα ΙΙΙ έως V τροποποιούνται µε απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Παραρτήματα	Μέρους	Γ΄			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ι	

Περιεχόμενο	φακέλων	για	την	έγκριση	
συστημάτων	εναλλακτικής	διαχείρισης		

Περιεχόμενο	φακέλου	για	την	αρχική	έγκριση	ΣΕΔ			
	

Α.	ΑΤΟΜΙΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	(ΑΣΕΔ)	

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΦΟΡΕΑ	ΑΣΕΔ		
α)	 νομιμοποιητικά	 έγγραφα	 του	 φορέα	 ΑΣΕΔ	 [ΦΕΚ	 σύστασης/καταστατικό	 του	 νομικού	
προσώπου	που	οργανώνει	το	ΑΣΕΔ],	
β)	στοιχεία	που	τεκμηριώνουν	την	οικονομική	βιωσιμότητα	του	φορέα	ΑΣΕΔ,	
γ)	στοιχεία	που	τεκμηριώνουν	ότι	ο	φορέας	ΑΣΕΔ	δεν	τελεί	σε	πτώχευση,	παύση	εργασιών,	
αναγκαστική	διαχείριση,		
δ)	στοιχεία	που	τεκμηριώνουν	ότι	ο	φορέας	ΑΣΕΔ	δεν	έχει	καταδικαστεί	αμετάκλητα,		

ε)	 Αριθμός	 Μητρώου	 Παραγωγού,	 εφόσον	 υφίσταται	 ήδη	 τουλάχιστον	 ένα	 εγκεκριμένο	
ΣΣΕΔ	 που	 καλύπτει	 το	 πεδίο	 εφαρμογής	 του	 αιτούμενου	 ΑΣΕΔ	 (αφορά	 τα	 προγράμματα	
διευρυμένης	ευθύνης	του	παραγωγού)	

	

2Α.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		

	(αφορά	μόνο	στην	ανανέωση	της	έγκρισης	οργάνωσης	και	λειτουργίας	του	ΣΕΔ)		

Περιλαμβάνει	 συνοπτική	 και	 περιεκτική	 πληροφορία	 για	 την	 προηγούμενη	 περίοδο	
λειτουργίας	του	ΑΣΕΔ	σχετικά	με:	

α)	την	ανάπτυξη	της	εμβέλειας	του	ΑΣΕΔ	σε	γεωγραφικό	και	πληθυσμιακό	επίπεδο,	

β)	 το	 είδος	 και	 τις	 ποσότητες	 των	 προϊόντων	 που	 διακίνησε	 στην	 ελληνική	 αγορά	 ο	
παραγωγός	 σε	 ετήσια	 βάση	 (αφορά	 προγράμματα	 διευρυμένης	 ευθύνης	 του	 παραγωγού	
προϊόντος),	

γ)	το	είδος	και	τις	ποσότητες	αποβλήτων	που	διαχειρίστηκε	ο	φορέας	ΑΣΕΔ	σε	ετήσια	βάση,	

δ)	την	επίδοση	του	ΑΣΕΔ	σε	σχέση	με	τους	στόχους	που	όφειλε	να	επιτύχει,	καθώς	και	τη	
συμβολή	 κάθε	 μίας	 από	 τις	 εφαρμοζόμενες	 μεθόδους	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 στην	
επίδοση	αυτή	ανά	έτος,	
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ε)	την	κατ’	έτος	ανάπτυξη	της	υποδομής	και	του	εξοπλισμού,		

στ)	 τις	 συνεργασίες	 του	 φορέα	 ΑΣΕΔ	 με	 φορείς	 διαχείρισης	 αποβλήτων	 και	 με	 Ο.Τ.Α.	 α΄	
βαθμού,	όπου	αυτό	έχει	εφαρμογή,	

ζ)	τις	δράσεις	ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης,		

η)	 τα	 οικονομικά	 στοιχεία	 του	 ΑΣΕΔ,	 ιδίως	 ως	 προς	 τις	 λειτουργικές	 και	 επενδυτικές	
δαπάνες,	 τις	 δαπάνες	 για	 ελέγχους	 και	 ενημέρωση	 –	 ευαισθητοποίηση	 σε	 ετήσια	 βάση,	
καθώς	και	τη	διακύμανση	του	ύψους	του	εγγυοδοτικού	αντιτίμου,	όπως	εφαρμόστηκε	αυτό	
το	μέτρο,	

θ)	 σε	 περίπτωση	 απόκλισης	 από	 τους	 όρους	 έγκρισης,	 αναφορά	 σημαντικών	 δυσκολιών,	
προβλημάτων,	παρεκκλίσεων	ή/και	διορθωτικών	ενεργειών	που	έλαβαν	χώρα.	

	

3.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΕΔ	
3.1	Πεδίο	εφαρμογής	

Στο	 πλαίσιο	 των	 προγραμμάτων	 διευρυμένης	 ευθύνης	 του	 παραγωγού,	 καταγράφονται	
αναλυτικά:		

α)	τα	προϊόντα	που	θα	καλυφθούν	από	το	ΑΣΕΔ	ανά	κατηγορία	και/ή	είδος,	και/ή	υλικό,		

β)	 εκτίμηση	 των	 ετήσιων	 ποσοτήτων	 προϊόντων	 που	 θα	 διαθέσει	 ο	 παραγωγός	 στη	
γεωγραφική	 εμβέλεια	 του	 ΑΣΕΔ	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εφαρμογής	 του	 επιχειρησιακού	 του	
σχεδίου,		

γ)	 εκτίμηση	 των	 ετήσιων	 ποσοτήτων	 αποβλήτων	 που	 θα	 προκύψουν	 από	 αυτές	 τις	
ποσότητες	προϊόντων	κατά	τη	διάρκεια	εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.	

Στο	πλαίσιο	 των	προγραμμάτων	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 ειδικών	 ρευμάτων	αποβλήτων,	
καταγράφονται	αναλυτικά:		

α)	τα	απόβλητα	που	θα	καλυφθούν	από	το	ΑΣΕΔ	ανά	κατηγορία	και/ή	είδος,	και/ή	υλικό,		

β)	εκτίμηση	των	ποσοτήτων	αποβλήτων	που	θα	παραχθούν	από	τον	παραγωγό	αποβλήτων	
κατά	τη	διάρκεια	εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.	

	

3.2	Εμβέλεια		

Γίνεται	αναφορά:		
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α)	 στο	 γεωγραφικό	 εύρος	 του	ΑΣΕΔ	 και	 τον	 ρυθμό	 γεωγραφικής	 ανάπτυξής	 του,	 κατά	 τη	
διάρκεια	εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου,		

β)	 τις	 εξυπηρετούμενες	 ομάδες	 στόχους	 (καταναλωτές	 και/ή	 συγκεκριμένες	 κατηγορίες	
χρηστών)	 ανά	 κατηγορία	 και/ή	 είδος,	 και/ή	 υλικό	 αποβλήτου	 και	 σχετικά	 με	 αυτές	
ποσοτικά	στοιχεία,	ιδίως	πλήθος	και	κατανομή.		

3.3 Στόχοι		
Αναφέρονται	 οι	 στόχοι	 του	 ΑΣΕΔ	 ανά	 έτος	 εφαρμογής	 με	 την	 απαιτούμενη	 κλιμάκωση,	
ώστε	 να	 καλύπτονται	 εμπρόθεσμα	 κατ’	 ελάχιστον	 οι	 στόχοι	 που	 τίθενται	 από	 το	 ισχύον	
νομοθετικό	και/ή	κανονιστικό	πλαίσιο.		

3.4	Μέθοδοι	εναλλακτικής	διαχείρισης	

Γίνεται	σαφής	αναφορά	στην/στις	προτεινόμενη/-ες	μέθοδο/-ους	εναλλακτικής	διαχείρισης	
ανά	κατηγορία	και/ή	είδος	και/ή	υλικό	αποβλήτου	και	ανά	ομάδα	στόχο.		

Για	 κάθε	 προτεινόμενη	 μέθοδο	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 γίνεται	 αναφορά	 στις	
προβλεπόμενες	εργασίες	εναλλακτικής	διαχείρισης,	περιγράφονται	η	αναγκαία	υποδομή,	ο	
εξοπλισμός	και	τα	τεχνικά	χαρακτηριστικά	τους,	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς	και	ο	ρόλος	τους,	
καθώς	και	ο	τρόπος	εφαρμογής	της	μεθόδου.		

Ειδικότερα	 για	 συστήματα	 επιστροφής,	 όπως	 τα	 συστήματα	 εγγυοδοσίας	 και	 για	 τη	
συλλογή,	 πρέπει	 να	 προσδιορίζονται	 η	 κατανομή	 των	 σημείων	 και/ή	 του	 εξοπλισμού	
συλλογής,	 η	 αναλογία	 τους	 ως	 προς	 τους	 εξυπηρετούμενους,	 καθώς	 και	 η	 απαιτούμενη	
συχνότητα	συλλογής,	ώστε	να	υπάρχει	επαρκής	εξυπηρέτηση	του	δικτύου	στη	γεωγραφική	
εμβέλεια	 του	 ΑΣΕΔ,	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλη	 τεχνική	 λεπτομέρεια	 που	 απαιτείται	 για	 τη	
λειτουργία	τους.		

	

3.5	Αναμενόμενα	αποτελέσματα	

Με	βάση	την	εκτίμηση	των	παραγόμενων	αποβλήτων,	 το	χρονοδιάγραμμα	ανάπτυξης	της	
εμβέλειας	 του	 ΑΣΕΔ,	 τις	 προτεινόμενες	 μεθόδους	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	 τους	
στόχους	που	δεσμεύεται	να	επιτύχει,	ο	φορέας	ΑΣΕΔ	προσδιορίζει	κατ΄	έτος:	

α)	τα	αναμενόμενα	ποσοτικά	και	ποσοστιαία	στοιχεία	επίδοσης	σε	σχέση	με	τους	στόχους,		
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β)	τα	ποσοτικά	στοιχεία	σχετικά	με	την	απαιτούμενη	υποδομή	και	τον	εξοπλισμό,	

γ)	το	απαιτούμενο	προσωπικό	για	την	κάλυψη	των	αναγκών	του	ΑΣΕΔ,		

δ)	τις	απαιτούμενες	συνεργασίες	με	άλλους	φορείς	(όπως	φορείς	διαχείρισης	αποβλήτων,	
Ο.Τ.Α.,	 άλλα	 ΣΕΔ)	 για	 την	 υλοποίηση	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	 τις	
προδιαγραφές	συνεργασίας,	

ε)	την	αντιμετώπιση	προβλημάτων,	όπως	η	διάθεση	υπολειμμάτων	επεξεργασίας.	

	

3.6	Παρακολούθηση	και	έλεγχοι		

Αναφέρονται	 όλοι	 οι	 τρόποι	 παρακολούθησης	 και/ή	 ελέγχου	 που	 εφαρμόζει	 ο	 φορέας	
ΑΣΕΔ,	προκειμένου	να	διασφαλίσει:	

α)	 την	 ορθότητα	 των	 δηλούμενων	 ποσοτήτων	 προϊόντων	 που	 διακινεί	 ο	 παραγωγός	 στη	
γεωγραφική	 του	 εμβέλεια	 (αφορά	 προγράμματα	 διευρυμένης	 ευθύνης	 παραγωγού	
προϊόντων)	ή	 την	 ορθότητα	 των	 δηλούμενων	 ποσοτήτων	 αποβλήτων	 που	 διαχειρίζεται	 ο	
φορέας	ΑΣΕΔ	(αφορά	προγράμματα	ευθύνης	παραγωγού	αποβλήτων),		

β)	 την	 ορθή	 εκτέλεση	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 από	 όλους	 τους	
εμπλεκόμενους	σε	αυτές,	

γ)	την	αξιόπιστη	καταγραφή	και	επαλήθευση	των	στοιχείων	και	δεδομένων	των	σχετικών	με	
τις	ανακτώμενες	ποσότητες	αποβλήτων.		

Σε	 περίπτωση	 που	 εφαρμόζεται	 σύστημα	 εγγυοδοσίας,	 προσδιορίζεται	 το	 ύψος	 του	
εγγυοδοτικού	αντιτίμου	και	αιτιολογείται	σχετικά.	

	

3.7	Ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση		

Περιλαμβάνεται	 συνοπτική	 περιγραφή	 του	 προγράμματος	 ενημέρωσης	 -	
ευαισθητοποίησης	 που	προτίθεται	 να	 εφαρμόσει	 ο	φορέας	ΑΣΕΔ,	 όπου	 γίνεται	 αναφορά	
στις	 επιμέρους	 δράσεις	 και	 ανά	 δράση	 ο	 σκοπός,	 το	 κοινό-στόχος	 και	 ενδεικτικός	
προϋπολογισμός.		

	

3.8	Εκτιμώμενος	προϋπολογισμός		

Αυτός	θα	πρέπει	κατ΄	ελάχιστον	να	περιλαμβάνει	ανά	έτος	και	για	το	σύνολο	της	εξαετίας	
αναλυτικά:		
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α)	 τις	 επενδυτικές	 δαπάνες	 που	 απαιτούνται	 ανά	 διαφορετική	 μέθοδο	 και	 εργασία	
εναλλακτικής	διαχείρισης,		

β)	 τις	 λειτουργικές	 δαπάνες	 που	 απαιτούνται	 ανά	 διαφορετική	 μέθοδο	 και	 εργασία	
εναλλακτικής	διαχείρισης,	όπως	αμοιβές	συνεργατών,	αποζημιώσεις,	παροχή	οικονομικών	
κινήτρων,		

γ)	τις	δαπάνες	ενημέρωσης	και	επικοινωνίας,	

δ)	τις	δαπάνες	αυτοελέγχου,	συμπεριλαμβανομένων	των	δαπανών	για	ελέγχους	του	φορέα	
ΑΣΕΔ	προς	τρίτους,	

ε)	το	κόστος	διάθεσης	καταλοίπων	επεξεργασίας,		

στ)	λοιπές	διοικητικές	δαπάνες,	

η)	τα	έσοδα	από	την	πώληση	ανακτώμενων	υλικών.	

	

3.9	Καινοτομία	

Αναφέρονται	τυχόν	μελέτες	που	κρίνει	ο	φορέας	ΑΣΕΔ	ότι	θα	συμβάλλουν	στην	καλύτερη	
εφαρμογή	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	 στη	 μετέπειτα	 αξιοποίηση	 των	
δευτερογενών	υλικών	που	θα	προκύψουν	από	αυτές.	

	

4.	ΣΧΕΤΙΚΑ	ΕΓΓΡΑΦΑ	ΚΑΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	

4.1	Πρότυπες	συμβάσεις	συνεργασίας	του	φορέα	ΑΣΕΔ	με	τις	προβλεπόμενες	κατηγορίες	
συνεργαζόμενων	φορέων,	όπως	με	φορείς	διαχείρισης	αποβλήτων,	Ο.Τ.Α.,	άλλους	φορείς	
ΣΕΔ.	

4.2	 Αντίγραφα	 προσυμφώνων	 συνεργασίας	 του	 φορέα	 ΑΣΕΔ	 με	 άλλους	 φορείς	 που	
συμμετέχουν	 στον	 κύκλο	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης,	 όπως	 οι	 αδειοδοτημένες	
εγκαταστάσεις	επεξεργασίας,	ανάκτησης	και	ανακύκλωσης	ή/και	άλλους	φορείς	ΣΕΔ.	

4.3	Τεκμηρίωση	στοιχείων	προϋπολογισμού,	όπως	οικονομικές	προσφορές/τιμοκατάλογοι	
για	εξοπλισμό,	πηγές	άντλησης	δεδομένων.	

4.4	 Λοιπά	 στοιχεία	 και	 τεκμηρίωση	που,	κατά	 την	κρίση	 του	φορέα	ΑΣΕΔ,	υποστηρίζουν	
την	αξιοπιστία	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.	
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Β.	ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΦΟΡΕΑ	ΣΣΕΔ		

α)	 μετοχική/εταιρική	 σύνθεση	 (πλήρη	 στοιχεία	 των	 μετόχων/εταίρων	 και	 στοιχεία	
επικοινωνίας	των	νόμιμων	εκπροσώπων),		

β)	επικαιροποιημένο	καταστατικό	και	κεφάλαιο	σύστασης,	

γ)	σύνθεση	Διοικητικού	Συμβουλίου	(στοιχεία	των	μελών	του	Δ.Σ.),	

δ)	διαδικασίες,	πρακτικές	και	τεκμήρια	για	τη	διασφάλιση	της	μη	ύπαρξης	των	κωλυμάτων	
και	ασυμβίβαστων	του	άρθρου	12.	

	

2Α.	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ	ΝΕΟΥ	ΣΣΕΔ	

	(αφορά	μόνο	στην	αρχική	έγκριση	οργάνωσης	και	λειτουργίας	του	ΣΕΔ)		

Περιλαμβάνει	συνοπτική	και	περιεκτική	πληροφορία	σχετικά	με	την	υφιστάμενη	εμπειρία	
των	 μετόχων	 και	 στελεχών	 του	 υπό	 αξιολόγηση	 φορέα	 ΣΣΕΔ	 σε	 θέματα	 εναλλακτικής	
διαχείρισης	γενικότερα	και	ειδικότερα	για	το	υπό	αξιολόγηση	ρεύμα	αποβλήτων.	

	

2Β.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		

	(αφορά	μόνο	την	ανανέωση	της	έγκρισης	οργάνωσης	και	λειτουργίας	του	ΣΕΔ)		

Περιλαμβάνει	 συνοπτική	 και	 περιεκτική	 πληροφορία	 για	 την	 προηγούμενη	 περίοδο	
λειτουργίας	του	ΣΣΕΔ	σχετικά	με:	

α)	την	ανάπτυξη	της	εμβέλειας	του	ΣΣΕΔ	σε	γεωγραφικό	και	πληθυσμιακό	επίπεδο,	

β)	 το	 είδος	 και	 τις	 ποσότητες	 των	 προϊόντων	 που	 διακίνησαν	 στην	 ελληνική	 αγορά	 οι	
συμβεβλημένοι	 με	 τον	 φορέα	 ΣΣΕΔ	 παραγωγοί	 σε	 ετήσια	 βάση	 (αφορά	 προγράμματα	
διευρυμένης	ευθύνης	του	παραγωγού	προϊόντος),	

γ)	το	είδος	και	τις	ποσότητες	αποβλήτων	που	διαχειρίστηκε	ο	φορέας	ΣΣΕΔ	σε	ετήσια	βάση,	

δ)	την	επίδοση	του	ΣΣΕΔ	σε	σχέση	με	τους	στόχους	που	όφειλε	να	επιτύχει,	καθώς	και	τη	
συμβολή	κάθε	μίας		
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από	τις	εφαρμοζόμενες	μεθόδους	εναλλακτικής	διαχείρισης	στην	επίδοση	αυτή	ανά	έτος,	

ε)	την	κατ’	έτος	ανάπτυξη	της	υποδομής	και	του	εξοπλισμού,		

στ)	 τις	 συνεργασίες	 του	 φορέα	 ΣΣΕΔ	 με	 φορείς	 διαχείρισης	 αποβλήτων	 και	 με	 Ο.Τ.Α.	 α΄	
βαθμού,	όπου	αυτό	έχει	εφαρμογή,	

ζ)	τις	δράσεις	ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης,		

η)	τους	συμμετέχοντες	παραγωγούς,	

θ)	το	απασχολούμενο	προσωπικό,	

ι)	τα	οικονομικά	στοιχεία	του	ΣΣΕΔ,	συμπεριλαμβανομένων	των	εσόδων	από	εισφορές,	των	
λειτουργικών	 και	 επενδυτικών	 δαπανών,	 των	 δαπανών	 για	 ελέγχους	 και	 ενημέρωση	 -	
ευαισθητοποίηση,	 το	 διοικητικό	 κόστος	 και	 τη	 διακύμανση	 του	 ύψους	 του	 ειδικού	
αποθεματικού	του,	

ια)	 σε	περίπτωση	απόκλισης	από	 τους	όρους	 έγκρισης,	αναφορά	σημαντικών	δυσκολιών,	
προβλημάτων,	παρεκκλίσεων	ή/και	διορθωτικών	ενεργειών	που	έλαβαν	χώρα.	

	

3.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΣΣΕΔ	

3.1	Πεδίο	εφαρμογής	

Στο	 πλαίσιο	 των	 προγραμμάτων	 διευρυμένης	 ευθύνης	 παραγωγού	 προϊόντων,	
καταγράφονται	αναλυτικά:	

α)	τα	προϊόντα	που	θα	καλυφθούν	από	το	ΣΣΕΔ	ανά	κατηγορία	και/ή	είδος	και/ή	υλικό,		

β)	εκτίμηση	του	αριθμού	των	υπόχρεων	παραγωγών	προϊόντων	που	διαθέτουν	τα	εν	λόγω	
προϊόντα	στη	γεωγραφική	εμβέλεια	του	ΣΣΕΔ,	

γ)	 εκτίμηση	 των	 ποσοτήτων	 των	 εν	 λόγω	 προϊόντων	 που	 διατέθηκαν	 στη	 γεωγραφική	
εμβέλεια	του	ΣΣΕΔ	κατά	τη	διάρκεια	της	τελευταίας	τριετίας,		

δ)	 το	 προσδοκώμενο	 μερίδιο	 της	 αγοράς	 που	 θα	 καλύψει	 το	 ΣΣΕΔ	 σε	 περίπτωση	 που	
λειτουργούν	 ήδη	 άλλα	 ΣΣΕΔ	 και/ή	 ΑΣΕΔ	 για	 τα	 εν	 λόγω	 προϊόντα	 στην	 ίδια	 γεωγραφική	
εμβέλεια,	

ε)	εκτίμηση	των	ετήσιων	ποσοτήτων	προϊόντων	που	θα	διαθέσουν	οι	συμβεβλημένοι	με	το	
ΣΣΕΔ	 παραγωγοί	 στη	 γεωγραφική	 του	 εμβέλεια	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εφαρμογής	 του	
επιχειρησιακού	του	σχεδίου,		
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στ)	 εκτίμηση	 των	 ετήσιων	 ποσοτήτων	 αποβλήτων	 που	 θα	 προκύψουν	 από	 αυτές	 τις	
ποσότητες	προϊόντων,	κατά	τη	διάρκεια	εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.	

Στο	 πλαίσιο	 των	 προγραμμάτων	 ευθύνης	 παραγωγού	 αποβλήτων,	 καταγράφονται	
αναλυτικά:		

α)	τα	απόβλητα	που	θα	καλυφθούν	από	το	ΣΣΕΔ	ανά	κατηγορία	και/ή	είδος	και/ή	υλικό,		

β)	 εκτίμηση	 των	 αντίστοιχων	 ποσοτήτων	 αποβλήτων	 που	 παρήχθησαν	 στην	 γεωγραφική	
εμβέλεια	του	ΣΣΕΔ	κατά	τη	διάρκεια	της	τελευταίας	τριετίας	και		

γ)	 εκτίμηση	 των	 ποσοτήτων	 αποβλήτων	 που	 θα	 διαχειριστεί	 το	 ΣΣΕΔ	 κατά	 τη	 διάρκεια	
εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.	

	

3.2	Εμβέλεια		

Γίνεται	αναφορά:		

α)	 στο	 γεωγραφικό	 εύρος	 του	 ΣΣΕΔ	 και	 τον	 ρυθμό	 γεωγραφικής	 ανάπτυξής	 του,	 κατά	 τη	
διάρκεια	εφαρμογής	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου,		

β)	 τις	 εξυπηρετούμενες	 ομάδες	 στόχους	 (καταναλωτές	 και/ή	 συγκεκριμένες	 κατηγορίες	
χρηστών)	ανά	κατηγορία	και/ή	είδος	και/ή	υλικό	αποβλήτου	και	σχετικά	με	αυτές	ποσοτικά	
στοιχεία,	ιδίως	πλήθος	και	κατανομή.		

	

3.3	Στόχοι		
Αναφέρονται	οι	στόχοι	του	ΣΣΕΔ	ανά	έτος	εφαρμογής	με	την	απαιτούμενη	κλιμάκωση,	ώστε	
να	καλύπτονται	εμπρόθεσμα	κατ’	ελάχιστον	οι	στόχοι	που	τίθενται	από	το	ισχύον	θεσμικό	
και/ή	κανονιστικό	πλαίσιο.		

	

3.4	Μέθοδοι	εναλλακτικής	διαχείρισης	

Γίνεται	σαφής	αναφορά	στην/στις	προτεινόμενη/-ες	μέθοδο/-ους	εναλλακτικής	διαχείρισης	
ανά	κατηγορία	και/ή	είδος	και/ή	υλικό	αποβλήτου	και	ανά	ομάδα	στόχο.		

Για	 κάθε	 προτεινόμενη	 μέθοδο	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 γίνεται	 αναφορά	 στις	
προβλεπόμενες	εργασίες	εναλλακτικής	διαχείρισης,	περιγράφονται	η	αναγκαία	υποδομή,	ο	
εξοπλισμός	και	τα	τεχνικά	χαρακτηριστικά	τους,	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς	και	ο		
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ρόλος	τους,	καθώς	και	ο	τρόπος	εφαρμογής	της	μεθόδου.		

Ειδικότερα	 για	 συστήματα	 επιστροφής,	 όπως	 τα	 συστήματα	 εγγυοδοσίας	 και	 για	 τη	
συλλογή,	 πρέπει	 να	 προσδιορίζονται	 η	 κατανομή	 των	 σημείων	 και/ή	 του	 εξοπλισμού	
συλλογής,	 η	 αναλογία	 τους	 ως	 προς	 τους	 εξυπηρετούμενους,	 καθώς	 και	 η	 απαιτούμενη	
συχνότητα	συλλογής,	ώστε	να	υπάρχει	επαρκής	εξυπηρέτηση	του	δικτύου	στη	γεωγραφική	
εμβέλεια	 του	 ΣΣΕΔ,	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλη	 τεχνική	 λεπτομέρεια	 που	 απαιτείται	 για	 τη	
λειτουργία	τους.		

	

3.5	Αναμενόμενα	αποτελέσματα	

Με	βάση	την	εκτίμηση	των	παραγόμενων	αποβλήτων,	 το	χρονοδιάγραμμα	ανάπτυξης	της	
εμβέλειας	 του	 ΣΣΕΔ,	 τις	 προτεινόμενες	 μεθόδους	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	 τους	
στόχους	που	δεσμεύεται	να	επιτύχει,	ο	φορέας	ΣΣΕΔ	προσδιορίζει	κατ΄	έτος:		

α)	τα	αναμενόμενα	ποσοτικά	και	ποσοστιαία	στοιχεία	επίδοσης	σε	σχέση	με	τους	στόχους	
ανά	μέθοδο	εναλλακτικής	διαχείρισης,		

β)	τα	ποσοτικά	στοιχεία	σχετικά	με	την	απαιτούμενη	υποδομή	και	τον	εξοπλισμό,	

γ)	το	απαιτούμενο	προσωπικό	για	την	κάλυψη	των	αναγκών	του	ΣΣΕΔ,		

δ)	τις	απαιτούμενες	συνεργασίες	με	άλλους	φορείς	(όπως	φορείς	διαχείρισης	αποβλήτων,	
Ο.Τ.Α.,	 άλλα	 ΣΕΔ)	 για	 την	 υλοποίηση	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	
προδιαγραφές	συνεργασίας,	

ε)	την	αντιμετώπιση	προβλημάτων,	όπως	η	διάθεση	υπολειμμάτων	επεξεργασίας.	

	

3.6	Παρακολούθηση	και	έλεγχοι		

Αναφέρονται	όλοι	οι	τρόποι	παρακολούθησης	και/ή	ελέγχου	που	εφαρμόζει	ο	φορέας	ΣΣΕΔ	
προκειμένου	να	διασφαλίσει:	

α)	 την	 ορθότητα	 των	 δηλούμενων	 ποσοτήτων	 προϊόντων	 που	 διακινούν	 στην	 ελληνική	
αγορά	 οι	 συμβεβλημένοι	 με	 τον	 φορέα	 ΣΣΕΔ	 υπόχρεοι	 παραγωγοί	 προϊόντων	 (αφορά	
προγράμματα	 διευρυμένης	 ευθύνης	 παραγωγού	 προϊόντων)	 ή	 την	 ορθότητα	 των	
δηλούμενων	ποσοτήτων	αποβλήτων	
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	που	παράγουν/διαχειρίζονται	οι	συμβεβλημένοι	με	τον	φορέα	ΣΣΕΔ	υπόχρεοι	παραγωγοί	
αποβλήτων	(αφορά	προγράμματα	ευθύνης	παραγωγού	αποβλήτων),		

β)	 την	 ορθή	 εκτέλεση	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 από	 όλους	 τους	
εμπλεκόμενους	σε	αυτές,	

γ)	την	αξιόπιστη	καταγραφή	και	επαλήθευση	των	στοιχείων	και	δεδομένων	των	σχετικών	με	
τις	ανακτώμενες	ποσότητες	αποβλήτων.		

Σε	 περίπτωση	 που	 εφαρμόζεται	 σύστημα	 εγγυοδοσίας,	 προσδιορίζεται	 το	 ύψος	 του	
εγγυοδοτικού	αντιτίμου	και	αιτιολογείται	σχετικά.	

	

3.7	Ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση		

Περιλαμβάνεται	 συνοπτική	 περιγραφή	 του	 προγράμματος	 ενημέρωσης	 -	
ευαισθητοποίησης	 που	 προτίθεται	 να	 εφαρμόσει	 ο	 φορέας	 ΣΣΕΔ,	 όπου	 γίνεται	 αναφορά	
στις	 επιμέρους	 δράσεις	 και	 ανά	 δράση	 στον	 σκοπό,	 το	 κοινό	 στόχο	 και	 ενδεικτικό	
προϋπολογισμό.		

	

3.8	Χρηματοοικονομικά	στοιχεία		

Περιλαμβάνονται	τέσσερα	διακριτά	τμήματα:		

α)	εκτιμώμενες	δαπάνες	ανά	μέθοδο	εναλλακτικής	διαχείρισης,	

β)	προσδιορισμός	χρηματικών	εισφορών,	

γ)	προσδιορισμός	ύψους	εγγυοδοτικού	αντιτίμου,	όπου	έχει	εφαρμογή,	

δ)	σύνοψη	εκτιμώμενου	προϋπολογισμού,	

3.8.1	Εκτιμώμενες	δαπάνες		

Οι	 εκτιμώμενες	 δαπάνες	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνουν	 κατ΄	 ελάχιστον	 ανά	 έτος	 και	 για	 το	
σύνολο	της	εξαετίας	αναλυτικά:		

α)	 τις	 επενδυτικές	 δαπάνες	 που	 απαιτούνται	 ανά	 διαφορετική	 μέθοδο	 και	 εργασία	
εναλλακτικής	διαχείρισης,		

β)	 τις	 λειτουργικές	 δαπάνες	 που	 απαιτούνται	 ανά	 διαφορετική	 μέθοδο	 και	 εργασία	
εναλλακτικής	διαχείρισης,	όπως	αμοιβές	συνεργατών,	αποζημιώσεις,	παροχή	οικονομικών	
κινήτρων,		

γ)	τις	δαπάνες	ενημέρωσης	και	επικοινωνίας,	
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δ)	τις	δαπάνες	αυτοελέγχου,	συμπεριλαμβανομένων	των	δαπανών	για	ελέγχους	του	φορέα	
ΣΣΕΔ	προς	τρίτους,	

στ)	το	κόστος	διάθεσης	καταλοίπων	επεξεργασίας,		

ε)	τις	δαπάνες	προσωπικού,	

ζ)	τις	λοιπές	διοικητικές	δαπάνες,	

η)	μοναδιαίο	κόστος	εναλλακτικής	διαχείρισης	ανά	μέθοδο.	

3.8.2	Προσδιορισμός	χρηματικών	εισφορών	

Ο	 φορέας	 ΣΣΕΔ	 πρέπει	 να	 διαμορφώσει	 τις	 προτεινόμενες	 κατηγορίες	 χρηματικών	
εισφορών	και	να	αιτιολογήσει	την	επιλογή	του	αυτή,	λαμβάνοντας	υπόψη	κατ΄	ελάχιστον:		

α)	τις	υποχρεώσεις	για	αναφορές	επίδοσης	για	συγκεκριμένες	κατηγορίες	και/ή	είδη	και/ή	
υλικά	 προϊόντων	 ή	 αποβλήτων,	 όπως	 αυτές	 προκύπτουν	 από	 νομοθετικές	 και/ή	
κανονιστικές	διατάξεις,	

β)	 κριτήρια	 οικολογικού	 σχεδιασμού,	 όπως	 η	 ανακυκλωσιμότητα	 των	 υλικών,	 η	 ευκολία	
διαχωρισμού,	η	επαναχρησιμοποιήσιμη	φύση	των	προϊόντων,	

γ)	εγγενείς	δυσκολίες	στην	συλλογή	του	υλικού.	

Στη	συνέχεια	ο	φορέας	 ΣΣΕΔ	πρέπει	 να	προσδιορίσει	 το	ύψος	 των	 χρηματικών	 εισφορών	
για	 κάθε	 μία	 από	 τις	 ως	 άνω	 προσδιορισθείσες	 κατηγορίες	 χρηματικών	 εισφορών,	
λαμβάνοντας	υπόψη:		

α)	 τις	 εκτιμώμενες	 ποσότητες	 προϊόντων	 των	 συμβεβλημένων	 με	 το	 ΣΣΕΔ	 παραγωγών	
προϊόντων	 ή	 τις	 εκτιμώμενες	 ποσότητες	 αποβλήτων	 των	 συμβεβλημένων	 με	 το	 ΣΣΕΔ	
παραγωγών	αποβλήτων	ανάλογα,	

β)	 το	 κόστος	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 κάθε	 κατηγορίας/είδους/υλικού	αποβλήτου,	 όπως	
προκύπτει	από	την	καταγραφή	των	εκτιμώμενων	δαπανών,	

γ)	 κριτήρια	 οικολογικού	 σχεδιασμού,	 όπως	 η	 ανακυκλωσιμότητα	 των	 υλικών,	 η	 ευκολία	
διαχωρισμού,	η	επαναχρησιμοποιήσιμη	φύση	των	προϊόντων,	

δ)	την	υποχρέωση	κάλυψης	των	συνολικών	δαπανών	του	ΣΣΕΔ	ανά	έτος.	
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Τέλος,	 ο	 φορέας	 ΣΣΕΔ	 πρέπει	 να	 αναφέρει	 την	 προβλεπόμενη	 μεθοδολογία	
αναπροσαρμογής	των	εισφορών,	εφόσον	απαιτηθεί.	

	

3.8.3	Προσδιορισμός	ύψους	εγγυοδοτικού	αντιτίμου		

Σε	περίπτωση	εφαρμογής	συστήματος	εγγυοδοσίας,	ο	φορέας	ΣΣΕΔ	προσδιορίζει	το	ύψος	
του	εγγυοδοτικού	αντιτίμου	και	αιτιολογεί	σχετικά.		

	

3.8.4	Σύνοψη	εκτιμώμενου	προϋπολογισμού		

Ο	φορέας	ΣΣΕΔ	συνοψίζει	τις	βασικές	οικονομικές	παραμέτρους	του	προϋπολογισμού	κατ’	
έτος	και	για	τη	συνολική	διάρκεια	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου,	με	διακριτή	αναφορά:		

α)	στα	έσοδα	από	εισφορές	και	στα	λοιπά	ενδεχομένως	έσοδα,		

β)	 στις	 επενδυτικές	 και	 λειτουργικές	 δαπάνες	 για	 τις	 εργασίες	 εναλλακτικής	 διαχείρισης,	
στις	 δαπάνες	 ενημέρωσης	 και	 επικοινωνίας,	 στις	 δαπάνες	 των	 αυτοελέγχων,	
συμπεριλαμβάνομένων	 των	 ανεξάρτητων	 ελέγχων	 που	 υποστηρίζουν	 τους	 αυτοελέγχους,	
στο	κόστος	μισθοδοσίας,	και	στα	λοιπά	διοικητικά	κόστη,		

γ)	 στα	 λοιπά	 οικονομικά	 στοιχεία,	 όπως	 χρηματοδότηση	 πιθανών	 ζημιών,	 τη	 δημιουργία	
τυχόν	αποθεματικών	με	σκοπό	τη	διασφάλιση	της	μελλοντικής	εύρυθμης	λειτουργίας	του	
ΣΣΕΔ	(κάλυψη	μελλοντικών	ζημιών).	

3.9	Καινοτομία	

Αναφέρονται	τυχόν	μελέτες	που	ο	φορέας	ΣΣΕΔ	κρίνει	ότι	θα	συμβάλλουν	στην	καλύτερη	
εφαρμογή	 των	 εργασιών	 εναλλακτικής	 διαχείρισης	 και	 στη	 μετέπειτα	 αξιοποίηση	 των	
δευτερογενών	υλικών	που	θα	προκύψουν	από	αυτές.	

	

4.	ΣΧΕΤΙΚΑ	ΕΓΓΡΑΦΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	

4.1	Πρότυπες	συμβάσεις	συνεργασίας	 του	φορέα	ΣΣΕΔ	με	τις	προβλεπόμενες	κατηγορίες	
συνεργαζόμενων	φορέων,	όπως	με	παραγωγούς,		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

φορείς	 διαχείρισης	 αποβλήτων,	 φορείς	 κοινωνικής	 και	 αλληλέγγυας	 οικονομίας,	 Ο.Τ.Α.,	
άλλους	φορείς	ΣΕΔ.	

110



4.2	Αντίγραφα	προσυμφώνων	συνεργασίας	 του	φορέα	ΣΣΕΔ	με	υπόχρεους	παραγωγούς	
που	προτίθενται	να	συμμετέχουν	στο	υπό	έγκριση	ΣΣΕΔ.		

4.3	 Αντίγραφα	 προσυμφώνων	 συνεργασίας	 του	 φορέα	 ΣΣΕΔ	 με	 άλλους	 φορείς	 που	
συμμετέχουν	 στον	 κύκλο	 εργασιών	 διαχείρισης,	 όπως	 οι	 αδειοδοτημένες	 εγκαταστάσεις	
επεξεργασίας,	ανάκτησης	και	ανακύκλωσης	ή/και	άλλα	ΣΕΔ.	

4.4	 Τεκμηρίωση	 στοιχείων	 εκτιμώμενων	 δαπανών,	 όπως	 οικονομικές	
προσφορές/τιμοκατάλογοι	για	εξοπλισμό,	πηγές	άντλησης	δεδομένων.	

4.5	 Τεκμηρίωση	 των	 εκτιμήσεων	 που	 γίνονται	 για	 την	 ικανοποίηση	 των	απαιτήσεων	 της	
παρ.	3.1.	

4.6	Λοιπά	στοιχεία	και	τεκμηρίωση	που	κατά	την	κρίση	του	φορέα	ΣΣΕΔ	υποστηρίζουν	την	
αξιοπιστία	του	επιχειρησιακού	του	σχεδίου.»	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙ	

Διαβάθμιση	εισφορών	πλαστικών	συσκευασιών	

Η	 εισφορά	 για	 πλαστικές	 συσκευασίες	 μιας	 χρήσης	 ή	 επαναχρησιμοποιούμενες	
καθορίζεται	ως	ακολούθως:	

1.	Ως	βασική	εισφορά	ορίζεται	η	εισφορά	για	PE,	PP	και	PET	χωρίς	χρώμα	(Α).	

2.	 Η	 βασική	 εισφορά	 προσαυξάνεται	 κατ’	 ελάχιστον	 κατά	 τριάντα	 τοις	 εκατό	 (30%)	 για	
έγχρωμη	φιάλη	«PET»	(1,3	επί	Α).	

3.	 Η	 βασική	 εισφορά	 προσαυξάνεται	 τουλάχιστον	 κατά	 πενήντα	 τοις	 εκατό	 (50%)	 για	 τις	
λοιπές	μονοστρωματικές	πλαστικές	συσκευασίες	(από	ένα	είδος	πλαστικού)	πλην	των	περ.	
1	και	2	και	πλην	PVC	και	διογκωμένου	πολυστυρενίου	(1,5	επί	Α).	

4.	Η	βασική	εισφορά	προσαυξάνεται	τουλάχιστον	κατά	εκατό	τοις	εκατό	(100%)	για	το	PVC,	
το	 διογκωμένο	 πολυστυρένιο,	 τις	 πολυστρωματικές	 πλαστικές	 συσκευασίες	 ή	 σύνθετες	
συσκευασίες	 ή	 συσκευασίες	 που	 αποτελούνται	 από	 δύο	 (2)	 ή	 παραπάνω	 υλικά	 (όπως	
πλαστικοποιημένο	χαρτί	με	σκοπό	την	αδιαβροχοποίησή	του,	φιάλες	με	ετικέτα	από	PVC)	
(2	επί	Α).	

5.	 Η	 εισφορά	 για	 τις	 πολύ	 λεπτές	 πλαστικές	 συσκευασίες	 (μικρότερες	 των	 100	 μm)	
προσαυξάνεται	τουλάχιστον	κατά	είκοσι	τοις	εκατό	(20%)	(1,2	επί	Α).	

6.	Η	εισφορά	μειώνεται	κατά	πενήντα	τοις	εκατό	(50%)	για	τις	πλαστικές	συσκευασίες	που	
περιέχουν	τουλάχιστον	εικοσιπέντε	τοις	εκατό	(25%)	ανακυκλωμένο	υλικό	(σύμφωνα	με	το	
πρότυπο	 ΕΛΟΤ	 EN	 15343)	 με	 την	 εξαίρεση	 των	 πλαστικών	 σακουλών	 για	 τις	 οποίες	 το	
ποσοστό	αυτό	ορίζεται	σε	τριάντα	τοις	εκατό	(30%).	

Τα	ανωτέρω	κριτήρια	εφαρμόζονται	σωρευτικά.	

Ως	πλαστικές	συσκευασίες	μιας	χρήσης	θεωρούνται	όσες	κατασκευάζονται	εξ	ολοκλήρου	ή	
εν	μέρει	από	πλαστική	ύλη	κατά	την	έννοια	της	παρ.	2	του	άρθρου	3	του	ν.	4736/2020	(Α΄	
200).	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΙΙ	

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΠΟΥ	ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ	ΣΤΗΝ	ΠΑΡ.	2	ΤΟΥ	
ΑΡΘΡΟΥ	77	

(Παράρτημα	Ι	της	Οδηγίας	94/62/ΕΚ	όπως	έχει	τροποποιηθεί	με	το	άρθρο	1	της	Οδηγίας	
2013/2	της	Επιτροπής)	

Επεξηγηματικά	παραδείγματα	για	το	κριτήριο	α)

Αποτελούν	συσκευασία		

Κουτιά	γλυκών		

Μεμβράνη	που	περιβάλλει	θήκη	CD		

Θήκες	ταχυδρόμησης	καταλόγων	και	περιοδικών	(με	περιοδικό	στο	εσωτερικό	τους)		

Φόρμες	κέικ	που	πωλούνται	μαζί	με	κέικ		

Ρόλοι,	 σωλήνες	 και	 κύλινδροι	 που	 περιβάλλονται	 από	 περιελιγμένο	 ελαστικό	 υλικό	 (π.χ.	

πλαστική	 μεμβράνη,	 αλουμίνιο,	 χαρτί),	 εκτός	 από	 τους	 ρόλους,	 σωλήνες	 και	 κυλίνδρους	

που	αποτελούν	μέρη	μηχανών	παραγωγής	και	δεν	χρησιμοποιούνται	για	την	παρουσίαση	

προϊόντος	ως	μονάδας	πώλησης		

Γλάστρες	 φυτών	 που	 προορίζονται	 να	 χρησιμοποιηθούν	 μόνο	 για	 την	 πώληση	 και	 τη	

μεταφορά	φυτών	και	όχι	να	παραμείνουν	με	το	φυτό	σε	όλη	τη	διάρκεια	ζωής	του		

Γυάλινα	φιαλίδια	για	ενέσιμα	διαλύματα		

Άτρακτοι	CD	 (που	πωλούνται	μαζί	με	CD,	αλλά	δεν	προορίζονται	να	χρησιμοποιηθούν	ως	

μέσα	αποθήκευσης)		

Κρεμάστρες	ρούχων	(που	πωλούνται	μαζί	με	είδη	ένδυσης)		

Σπιρτόκουτα		

Συστήματα	στείρου	φραγμού	(σάκοι,	δίσκοι	και	υλικά	που	απαιτούνται	για	να	διατηρηθεί	

στείρο	το	προϊόν)		

Κάψουλες	για	συστήματα	ροφημάτων	(π.χ.	για	καφέ,	κακάο,	γάλα)	οι	οποίες	μένουν	κενές	

μετά	τη	χρήση		

Επαναπληρούμενες	 χαλύβδινες	 φιάλες	 που	 χρησιμοποιούνται	 για	 διάφορα	 είδη	 αερίων,	

εξαιρουμένων	των	πυροσβεστήρων		

Δεν	αποτελούν	συσκευασία		

Γλάστρες	φυτών	που	προορίζονται	να	παραμείνουν	με	το	φυτό	σε	όλη	τη	διάρκεια	ζωής	του	
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Εργαλειοθήκες		

Φακελάκια	τσαγιού		

Κηρώδη	στρώματα	που	περιβάλλουν	τυρί		

Περιβλήματα	λουκάνικων		

Κρεμάστρες	ρούχων	(εφόσον	πωλούνται	χωριστά)		

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

Φύσιγγες	μελάνης	για	εκτυπωτές		

Θήκες	 CD,	 DVD	 και	 βιντεοταινιών	 (που	 πωλούνται	 μαζί	 με	 CD,	 DVD	 ή	 βιντεοταινία	 στο	
εσωτερικό	τους)		

Άτρακτοι	 CD	 (που	 πωλούνται	 κενές	 και	 προορίζονται	 να	 χρησιμοποιηθούν	 ως	 μέσα	
αποθήκευσης)		

Διαλυτά	σακουλάκια	απορρυπαντικών		

Κεριά	τάφων	(δοχεία	για	κεριά)		

Μηχανικοί	 χειρόμυλοι	 (ενσωματωμένοι	 σε	 επαναπληρούμενο	 σκεύος,	 π.χ.	 στους	
επαναπληρούμενους	μύλους	άλεσης	πιπεριού)		

Επεξηγηματικά	παραδείγματα	για	το	κριτήριο	β)

Αποτελούν	 συσκευασία,	 εάν	 έχουν	 σχεδιαστεί	 και	 προορίζονται	 για	 πλήρωση	 στο	 σημείο	

πώλησης		

Χάρτινες	ή	πλαστικές	σακούλες	μεταφοράς		

Πιάτα	και	ποτήρια	μιας	χρήσης		

Πλαστική	μεμβράνη		

Σακούλες	για	σάντουιτς		

Αλουμινόχαρτο		

Πλαστικό	φύλλο	για	τη	συσκευασία	των	ρούχων	μετά	τον	καθαρισμό	τους	στα	πλυντήρια		

Δεν	αποτελούν	συσκευασία		

Αναδευτήρες		

Μαχαιροπίρουνα	μιας	χρήσης		

Χαρτί	περιτυλίγματος	(που	πωλείται	χωριστά)		

Χάρτινες	θήκες	ψησίματος	(που	πωλούνται	κενές)		

Φόρμες	κέικ	που	πωλούνται	χωρίς	κέικ		

Επεξηγηματικά	παραδείγματα	για	το	κριτήριο	γ)	

Αποτελούν	συσκευασία		
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Ετικέτες	αναρτημένες	απευθείας	ή	προσδεμένες	σε	προϊόν		

Αποτελούν	μέρος	της	συσκευασίας		

Βουρτσάκια	μάσκαρας	που	αποτελούν	μέρος	του	πώματος	του	δοχείου		

Αυτοκόλλητες	ετικέτες	προσδεμένες	σε	άλλη	συσκευασία		

Συνδετήρες	συρραφής		

Πλαστικές	θήκες		

Δοσομετρητές	που	αποτελούν	μέρος	του	πώματος	δοχείων	απορρυπαντικού		

Μηχανικοί	 χειρόμυλοι	 (ενσωματωμένοι	 σε	 μη	 επαναπληρούμενο	 σκεύος,	 γεμάτο	 με	
προϊόν,	π.χ.	στους	μύλους	άλεσης	πιπεριού	που	είναι	γεμάτοι	με	πιπέρι)		

Δεν	αποτελούν	συσκευασία		

Ετικέτες	αναγνώρισης	μέσω	ραδιοσυχνοτήτων	(RFID	tags)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	IV	

ΒΑΣΙΚΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ	ΚΑΙ	
ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ,	ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ	ΤΗΣ	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗΣ,	ΦΥΣΗ	ΤΩΝ	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	

(Παράρτημα	ΙΙ	της	Οδηγίας	94/62/ΕΚ	όπως	έχει	τροποποιηθεί	με	την	παρ.	17	του	άρθρου	
1	της	Οδηγίας(ΕΕ)	2018/852)	

	

1.	Ειδικές	απαιτήσεις	που	αφορούν	την	κατασκευή	και	τη	σύνθεση	συσκευασιών		

-	Οι	συσκευασίες	πρέπει	να	κατασκευάζονται	κατά	τρόπο	ώστε	ο	όγκος	και	 το	βάρος	των	
συσκευασιών	 να	 περιορίζεται	 στο	 ελάχιστο	 όριο	 που	 επαρκεί	 ώστε	 να	 διατηρείται	 το	
αναγκαίο	επίπεδο	ασφαλείας,	υγιεινής	και	αποδοχής	για	το	συσκευασμένο	προϊόν	και	για	
τον	καταναλωτή.	

-	Οι	συσκευασίες	σχεδιάζονται,	κατασκευάζονται	και	διατίθενται	στο	εμπόριο	κατά	τρόπον	
που	 να	 επιτρέπει	 την	 επαναχρησιμοποίηση	 ή	 την	 ανάκτησή	 τους,	 συμπεριλαμβανομένης	
της	ανακύκλωσής	τους,	σύμφωνα	με	την	ιεράρχηση	των	αποβλήτων,	και	να	περιορίζει	στο	
ελάχιστο	 τις	 επιπτώσεις	 τους	 στο	 περιβάλλον,	 όταν	 γίνεται	 διάθεση	 των	 αποβλήτων	
συσκευασίας	ή	των	καταλοίπων	από	εργασίες	διαχείρισης	αποβλήτων	συσκευασίας.	

—	Οι	συσκευασίες	πρέπει	να	κατασκευάζονται	κατά	τρόπον	ώστε	η	παρουσία	επιβλαβών	
και	 άλλων	 επικίνδυνων	 ουσιών	 και	 υλικών	 ως	 συστατικών	 του	 υλικού	 συσκευασίας	 ή	
οποιουδήποτε	στοιχείου	της	συσκευασίας	να	ελαχιστοποιείται	όσον	αφορά	την	παρουσία	
τους	σε	εκπομπές,	την	τέφρα	ή	το	απόπλυμα	όταν	γίνεται	καύση	ή	υγειονομική	ταφή	των	
συσκευασιών	 ή	 των	 καταλοίπων	 από	 διαδικασίες	 διαχείρισης	 ή	 των	 αποβλήτων	
συσκευασίας.		

2.	Ειδικές	απαιτήσεις	που	αφορούν	την	επαναχρησιμοποιήσιμη	φύση	συσκευασιών		

Οι	ακόλουθες	απαιτήσεις	πρέπει	να	πληρούνται	ταυτοχρόνως:		

—	 οι	 φυσικές	 ιδιότητες	 και	 χαρακτηριστικά	 της	 συσκευασίας	 πρέπει	 να	 επιτρέπουν	 έναν	
ορισμένο	αριθμό	διακινήσεων	ή	 επαναλαμβανόμενης	 χρήσης	υπό	 κανονικά	προβλέψιμες	
συνθήκες	χρήσης,		
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—	 δυνατότητα	 κατεργασίας	 της	 χρησιμοποιημένης	 συσκευασίας,	 ούτως	 ώστε	 να	
πληρούνται	απαιτήσεις	υγείας	και	ασφάλειας	για	το	εργατικό	δυναμικό,		

—	 πρέπει	 να	 πληρούνται	 οι	 ειδικές	 απαιτήσεις	 για	 τις	 ανακτήσιμες	 συσκευασίες	 όταν	 οι	
συσκευασίες	δεν	χρησιμοποιούνται	πλέον	και,	επομένως,	καθίστανται	απόβλητα.		

3.	Ειδικές	απαιτήσεις	που	αφορούν	την	ανακτήσιμη	φύση	συσκευασιών		

α)	Συσκευασίες	ανακτήσιμες	υπό	μορφή	ανακύκλωσης	υλικών		

Οι	 συσκευασίες	 πρέπει	 να	 κατασκευάζονται	 κατά	 τρόπον	 που	 να	 επιτρέπουν	 την	
ανακύκλωση	ορισμένου	ποσοστού	κατά	βάρος	 των	υλικών	που	χρησιμοποιούνται	για	 την	
κατασκευή	προϊόντων	τα	οποία	διατίθενται	στην	αγορά,	σύμφωνα	με	τα	ισχύοντα	πρότυπα	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Αυτό	το	ποσοστό	μπορεί	να	ποικίλλει,	ανάλογα	με	τον	τύπο	του	
υλικού	που	αποτελεί	τη	συσκευασία.		

β)	Συσκευασίες	ανακτήσιμες	υπό	μορφή	ανάκτησης	ενέργειας		

Τα	 απόβλητα	 συσκευασίας	 που	 υπόκεινται	 σε	 κατεργασία	 με	 σκοπό	 την	 ανάκτηση	
ενέργειας	 πρέπει	 να	 έχουν	 ελάχιστη	 κατώτατη	 θερμογόνο	 τιμή	 που	 να	 επιτρέπει	
βελτιστοποίηση	της	ανάκτησης	ενέργειας.		

γ)	Συσκευασίες	ανακτήσιμες	υπό	μορφή	λιπασματοποίησης		

Τα	 απόβλητα	 συσκευασίας	 που	 υφίστανται	 κατεργασία	 με	 σκοπό	 τη	 λιπασματοποίηση	
πρέπει	 να	 είναι	 βιοαποδομήσιμα,	 κατά	 τρόπο	που	 να	μην	 εμποδίζει	 τη	 χωριστή	συλλογή	
και	τη	διαδικασία	ή	δραστηριότητα	λιπασματοποίησης	στην	οποία	υποβάλλονται.	

δ)	Βιοαποδομήσιμες	συσκευασίες		

Τα	 βιοαποδομήσιμα	απόβλητα	συσκευασίας	 πρέπει	 να	 είναι	 τέτοια	ώστε	 να	μπορούν	 να	
αποσυντίθενται	 με	 φυσικό,	 χημικό,	 θερμικό	 ή	 βιολογικό	 τρόπο,	 κατά	 τρόπον	 που	 το	
μεγαλύτερο	μέρος	του	λιπάσματος	που	προκύπτει	να	αποσυντίθεται	 τελικώς	σε	διοξείδιο	
του	 άνθρακα,	 βιομάζα	 και	 νερό.	 Οι	 οξο-διασπώμενες	 πλαστικές	 συσκευασίες	 δεν	
θεωρούνται	βιοαποδομήσιμες.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	V	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΟΥ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝTAI	ΣΤΙΣ	ΒΑΣΕΙΣ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	ΚΑΙ	ΤΑ	ΑΠΟΒΛΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

(ΣΥΜΦΩΝΑ	ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΚΑΤΩΤΕΡΩ	ΠΙΝΑΚΕΣ	1	ΕΩΣ	4)	

(Παράρτημα	ΙΙΙ	της	Οδηγίας	94/62/ΕΚ	όπως	έχει	τροποποιηθεί	με	την	παρ.	17	του	άρθρου	
1	της	Οδηγίας	(ΕΕ)	2018/852)	

	

1.	Όσον	αφορά	τις	πρωτογενείς,	δευτερογενείς	και	τριτογενείς	συσκευασίες:		

α)	ποσότητες,	για	κάθε	μεγάλη	κατηγορία	υλικών,	των	συσκευασιών	που	καταναλίσκονται	
εντός	της	Χώρας	(ποσότητες	παραχθείσες	+	εισαχθείσες	-	εξαχθείσες)	(πίνακας	1),		

β)	επαναχρησιμοποιούμενες	ποσότητες	(πίνακας	2).		

2.	Όσον	αφορά	τα	οικιακά	και	μη	οικιακά	απόβλητα	συσκευασίας:		

α)	ποσότητες,	για	κάθε	μεγάλη	κατηγορία	υλικών,	των	οποίων	η	ανάκτηση	και	η	διάθεση	
έγινε	εντός	της	Χώρας	(ποσότητες	παραχθείσες	+	εισαχθείσες	-	εξαχθείσες)	(πίνακας	3)·		

β)	 ανακυκλωμένες	 και	 ανακτώμενες	 ποσότητες,	 για	 κάθε	 μεγάλη	 κατηγορία	 υλικών	
(πίνακας	4).	

ΠΙΝΑΚΑΣ	1	

Ποσότητες	συσκευασιών	(πρωτογενών,	δευτερογενών	και	τριτογενών)	που	
καταναλίσκονται	εντός	της	Χώρας	

	 Παραγωγή	

(σε	τόνους)	

-	Εξαγωγές	
αποβλήτων		

(σε	τόνους)	

+	Εισαγωγές	

(σε	τόνους)	

=	Σύνολο	

Γυαλί	 	 	 	 	

Πλαστικό	 	 	 	 	

Χαρτί/	 Χαρτόνι	
(συμπεριλαμβανομένων	
σύνθετων)	

	 	 	 	

Σιδηρούχα	μέταλλα	 	 	 	 	

Αλουμίνιο	 	 	 	 	

Ξύλο	 	 	 	 	

Άλλα	 	 	 	 	

Σύνολο	 	 	 	 	
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ΠΙΝΑΚΑΣ	2	

Ποσότητες	συσκευασιών	πρωτογενών,	δευτερογενών	και	τριτογενών	που	
επαναχρησιμοποιούνται	εντός	της	Χώρας	

	 Τόνοι	
συσκευασιω
ν	οι	οποίες	
διατίθενται	
στην	αγορά	
για	πρώτη	
φορά	

Επαναχρησιμοποιήσιμες	
συσκευασίες	

Επαναχρησιμοποιήσιμες	
συσκευασίες	προς	

πώληση	

Τόνοι	 Ποσοστά	 Τόνοι	 Ποσοστά	

Γυαλί	 	 	 	 	 	

Πλαστικό	 	 	 	 	 	

Χαρτί/Χαρτόνι	
(συμπεριλαμβανο-
-μένων	σύνθετων)	

	 	 	 	 	

Σιδηρούχα	
μέταλλα	

	 	 	 	 	

Αλουμίνιο	 	 	 	 	 	

Ξύλο	 	 	 	 	 	

Άλλα	 	 	 	 	 	

Σύνολο	 	 	 	 	 	

	

ΠΙΝΑΚΑΣ	3	

Ποσότητες	αποβλήτων	συσκευασίας	των	οποίων	η	ανάκτηση	και	η	διάθεση	γίνεται	εντός	
της	Χώρας	

	 Παραγωγή	
αποβλήτων	
σε	τόνους	

-	Εξαγωγές	
αποβλήτων	
σε	τόνους	

+	Εισαγωγές	
αποβλήτων	σε	

τόνους	

=	Σύνολο	

Οικιακά	
απόβλητα	

	 	 	 	

Γυαλί	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Πλαστικά	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Χαρτί	 /	
χαρτόνι	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Σύνθετα	
χαρτόνια	
συσκευασίας	
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Σιδηρούχα	
μέταλλα	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Αλουμίνιο	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Ξύλο	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Σύνολο	
οικιακών	
αποβλήτων	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Μη	 οικιακά	
απόβλητα	

	 	 	 	

Γυαλί	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Πλαστικά	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Χαρτί	 /	
χαρτόνι	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Σύνθετα	
χαρτόνια	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Σιδηρούχα	
μέταλλα	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Αλουμίνιο	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Ξύλο	
συσκευασίας	

	 	 	 	

Σύνολο	 μη	
οικιακών	
αποβλήτων	
συσκευασίας	
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ΠΙΝΑΚΑΣ	4	

Ποσότητες	απορριμμάτων	συσκευασίας	των	οποίων	η	ανακύκλωση	ή	η	ανάκτηση	γίνεται	
εντός	της	Χώρας	

	 Συνολικές	
ποσότητες	
σε	τόνους	
των	οποίων	
γίνεται	

ανάκτηση	
και	διάθεση	

Ανακυκλωμένες	ποσότητες	 Ανακτώμενες	ποσότητες	

Τόνοι	 Ποσοστό	 Τόνοι	 Ποσοστό	

Οικιακά	
απόβλητα	

	 	 	 	 	

Γυαλί	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Πλαστικά	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Χαρτί	 /	
χαρτόνι	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Σύνθετα	
χαρτόνια	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Σιδηρούχα	
μέταλλα	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Αλουμίνιο	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Ξύλο	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Σύνολο	
οικιακών	
αποβλήτων	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Μη	 οικιακά	
απόβλητα	

	 	 	 	 	

Γυαλί	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Πλαστικά	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Χαρτί	 /	
χαρτόνι	
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συσκευασίας	

Σύνθετα	
χαρτόνια	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Σιδηρούχα	
μέταλλα	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Αλουμίνιο	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Ξύλο	
συσκευασίας	

	 	 	 	 	

Σύνολο	 μη	
οικιακών	
αποβλήτων	
συσκευασίας	
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Άρθρο 95
Επωνυµία, σκοπός και αρµοδιότητες

1. Όπου αναφέρεται η επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων» ή «Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.» ή «Ε.Ο.ΑΝ.» νοείται η ε-
πωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης» ή ο
διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.». Για τις σχέσεις του
Ε.Ο.ΑΝ. µε το εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία
στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Recycling Agency» και ο
διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.». Ο Ε.Ο.ΑΝ. διαθέτει σφρα-
γίδα και έµβληµα. Η επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός
Ανακύκλωσης» και ο διακριτικός τίτλος «Ε.Ο.ΑΝ.» ανή-
κουν αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο του παρόντος.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της επωνυµίας, του δια-
κριτικού τίτλου ή σήµατος του Ε.Ο.ΑΝ. από οποιαδήποτε
επιχείρηση ή τρίτο.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρµογή της πολιτικής
για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊό-
ντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρµόζονται µέτρα
πρόληψης ή και προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας µέτρα πρόληψης και προγράµµατα εναλλακτικής
διαχείρισης προϊόντων και αποβλήτων και µεριµνά για
την εφαρµογή τους.
β) Γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε θέµα αρµοδιότητάς

του παραπέµπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.
γ) Παρακολουθεί και ενηµερώνει τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για την πορεία υλοποίησης
των ποσοτικών στόχων, που τίθενται στα προγράµµατα
εναλλακτικής διαχείρισης και, σε περίπτωση παρεκκλί-
σεων, εισηγείται µέτρα επίτευξης.
δ) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις ε-

γκρίσεις των φορέων των Συστηµάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης (ΣΕΔ).
ε) Απευθύνει προς τους φορείς ΣΕΔ και τους παραγω-

γούς οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρµογή του παρό-
ντος.
στ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και βεβαιώνει τα

διοικητικά πρόστιµα.
ζ) Εποπτεύει τη λειτουργία και την επίδοση των ΣΕΔ.
η) Μεριµνά για τη δηµιουργία και την τήρηση βάσεων

δεδοµένων για προϊόντα που υπάγονται στην αρχή της
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και για τα
απόβλητα αυτών.
θ) Εκτελεί και εφαρµόζει εθνικά ή ενωσιακά προγράµ-

µατα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του
παρόντος, µε παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και δια-
χείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ).

ι) Εκπονεί, αναθέτει ή και χρηµατοδοτεί έρευνες και
µελέτες που εξυπηρετούν τον σκοπό του.
ια) Οργανώνει συνέδρια, ηµερίδες, δράσεις ενηµέρω-

σης και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ιβ) Διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους.
ιγ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των Περιφερειών, των

Δήµων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και άλλων
αρµόδιων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορί-
ζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του ιδιωτικού τοµέα για τον
σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων πρόληψης και προ-
γραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη
συνδροµή του, όταν απαιτείται για τα προϊόντα και από-
βλητα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του οργανι-
σµού.
ιδ) Συνεργάζεται µε όργανα ή οργανισµούς άλλων χω-

ρών, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς για ανταλλαγή
πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραµµάτων.
ιε) Διαµορφώνει προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση

µέτρων και δράσεων προστασίας από το τέλος ταφής
του άρθρου 38, το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79
και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και
την εισφορά της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4736/2020 (Α΄ 200), που στοχεύουν στη µείωση των ε-
πιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και
στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης, πρόληψης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονο-
µίας. Τα προγράµµατα καταρτίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και η χρηµα-
τοδότηση των δράσεων λαµβάνει χώρα κατόπιν αιτήσε-
ων και έγκρισης ένταξης αυτών στα προγράµµατα. 
ιστ) Αξιολογεί και επιλέγει προτάσεις και τα προς χρη-

µατοδότηση προγράµµατα, παρακολουθεί και διασφαλί-
ζει την υλοποίησή τους.
ιζ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την επι-

λογή των επιµέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω
δράσεων και η συµφωνία µε αυτούς για τους όρους και
τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των δράσεων αυτών
από το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέ-
λος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και την εισφο-
ρά της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020. 
ιη) Οργανώνει και παρακολουθεί τα προγράµµατα, τα

µέτρα και τις δράσεις της περ. ιε΄, µεριµνά για τη δηµο-
σιότητά τους, καθώς και για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσε-
ων για την εκτέλεσή τους.
κ) Διασφαλίζει τη συµµόρφωση των ειδικών χρηµατο-

δοτικών προγραµµάτων της παρ. 3 του άρθρου 38 µε την
ιεράρχηση των αποβλήτων του άρθρου 4 και τη συµβα-
τότητά τους µε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΕΣΔΑ), τα οικεία Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα εγκεκριµένα επιχειρησιακά
προγράµµατα των Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).
κα) Καταρτίζει και δηµοσιεύει ετήσιο οικονοµικό απο-

λογισµό του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79 και
του τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και της
εισφοράς της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4736/2020. 
κβ) Επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηµατοδοτεί Οργανι-

σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νοµικά πρόσωπα
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δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς κοινής ωφέ-
λειας ή άλλους οργανισµούς ή υπηρεσίες του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται στην περ. α΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, για
την εφαρµογή των δράσεων και των προγραµµάτων από
το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων 79 και 80, καθώς
και την εισφορά της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4736/2020. 
κγ) Εξειδικεύει τη δοµή και τις προδιαγραφές σχεδια-

σµού των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, των κριτη-
ρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικα-
σιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ε-
λέγχου της εφαρµογής τους.
κδ) Παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων για τη

διαµόρφωση της κοστολόγησης και τιµολόγησης των
ΦοΔΣΑ, καθώς και την οικονοµική αποδοτικότητα και τη
συµβατότητα µε τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατά-
ξεις των αποφάσεων και δράσεων των ΦοΔΣΑ.
κε) Ελέγχει την ορθή και έγκαιρη καταβολή του τέ-

λους ταφής από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου
38. 
κστ) Η επίλυση διαφορών µεταξύ Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και

των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύµβα-
σης συνεργασίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3
του άρθρου 89.

5. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονοµικά προνόµια του Δηµοσί-
ου. Τα προνόµια του Δηµοσίου έχει και στην αναγκαστι-
κή εκτέλεση και ιδίως, εκείνα που αφορούν κατάταξη σε
πλειστηριασµό ή πτώχευση.

Άρθρο 96
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύ-
κλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.),
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος.

Άρθρο 97
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι ενδεκαµελές,
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβου-
λο και εννέα (9) τακτικά µέλη, συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα µέλη
του ορίζονται, µε την επιφύλαξη των άρθρων 20-23 του
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), ως εξής: ο Πρόεδρος, ο Διευθύ-
νων Σύµβουλος και τέσσερα (4) τακτικά µέλη, µαζί µε
τους αναπληρωµατικούς τους, ορίζονται από τον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) µέλος µαζί µε
το αναπληρωµατικό του προτείνεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ένα (1) µέλος µαζί µε το αναπληρωµατικό
του προτείνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ένα (1) µέλος µαζί µε το αναπληρωµατικό του
προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ), ένα (1) µέλος µαζί µε το αναπληρωµατικό του
προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και
ένα µέλος (1) µαζί µε το αναπληρωµατικό του προτείνε-
ται κατά πλειοψηφία από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν προσκληθεί από

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ελ-

ληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (E.O.AN.) που ορίζε-
ται από το Δ.Σ.. 

2. Οι φορείς και τα Υπουργεία που εκπροσωπούνται
στο Δ.Σ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έγγραφη
πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους µε τους αναπλη-
ρωτές τους. Αν παρέλθει η προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπο-
ρεί µε απόφασή του να ορίσει το µέλος του Δ.Σ..

3. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) έ-
τη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισµό νέου
Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας µε την οποία
διορίστηκαν ως µέλη, συνδροµής στα πρόσωπά τους λό-
γου που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία άσκησης
των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα µέλη αντικαθί-
στανται για το υπόλοιπο της θητείας τους µε τη διαδικα-
σία των παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτήν το Δ.Σ. µπο-
ρεί να λειτουργήσει, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο, ε-
φόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά µέλη επαρ-
κούν ώστε να υπάρχει απαρτία.  

5. Τα µέλη του Δ.Σ. µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλλη-
λοι ή ιδιώτες και έχουν γνώσεις και εµπειρία σε περιβαλ-
λοντικά θέµατα. Η ιδιότητα µέλους του Δ.Σ. είναι ασυµ-
βίβαστη µε την ιδιότητα µετόχου ή εταίρου, µέλους ορ-
γάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης
και προΐσταται σε τµήµα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση
φορέα Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή ε-
πιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή
συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλα-
κτική διαχείριση αποβλήτων που εµπίπτουν στην αρµο-
διότητα του Ε.Ο.ΑΝ..Τα ασυµβίβαστα ισχύουν και για
τους συζύγους και τους συγγενείς των µελών του Δ.Σ.
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού. 

6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του
Ε.Ο.ΑΝ. δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θητείας
τους και ένα (1) έτος µετά την για οποιονδήποτε λόγο α-
ποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταί-
ροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, τεχνικοί ή
άλλοι σύµβουλοι ή να απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοι-
βή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση,
σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες
υπάγονται, άµεσα ή έµµεσα, στον έλεγχο και την επο-
πτεία του Ε.Ο.ΑΝ.. Εάν παραβιαστεί τω ανωτέρω, επι-
βάλλεται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιµο ίσο
µε το τριπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν
µε την ιδιότητα αυτήν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. παρουσιάζει σε ετήσια βάση
τον προγραµµατισµό και απολογισµό του έργου του στη
Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κανονισµό της.  

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εγκρίνεται ο Κανονισµός λειτουργίας του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν πρότασης που
υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Κανονισµός
ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη σύγκληση και λειτουργία
του Δ.Σ., τον τρόπο τήρησης πρακτικών, καθώς και έκδο-
σης και δηµοσίευσης των αποφάσεων, τα πρόσωπα που
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δύνανται να καλούνται και να παρίστανται κατά τις συνε-
δριάσεις του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέµα. Μέχρι
την έκδοση του Κανονισµού εφαρµόζονται αναλογικά οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 98
Πόροι του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης 

1. Πόροι του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
(E.O.AN.) είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές φορέων Συστηµάτων Εναλλα-

κτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. ως εξής: (αα)
τα ατοµικά και συλλογικά ΣΕΔ που δεν προβλέπουν χρη-
µατικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον
Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευ-
ρώ ανά περιφέρεια που περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρ-
µογής τους και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και
(ββ) τα συλλογικά ΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγω-
γοί προϊόντων των ενταγµένων κατηγοριών έχουν την
υποχρέωση καταβολής χρηµατικών εισφορών, αποδί-
δουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο µε το δύο τοις εκα-
τό (2%) των ετήσιων χρηµατικών εισφορών, όπως αυτές
τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ετή-
σιας διαχειριστικής περιόδου. Το ποσό αυτό δεν µπορεί
να υπολείπεται του ποσού που αποδίδεται ετησίως στον
Ε.Ο.ΑΝ., σύµφωνα µε την υποπερ. αα΄. Το ετήσιο ποσό
που αποδίδουν οι φορείς ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλε-
ται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Σε-
πτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους,
β) τέλη που καταβάλλουν οι φορείς ΣΕΔ για την έγκρι-

ση και ανανέωση,
γ) πρόστιµα από διοικητικές κυρώσεις,
δ) έσοδα από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέ-

λους του άρθρου 79 και του τέλους ανακύκλωσης του
άρθρου 80, καθώς και της εισφοράς της περ. ε΄ της παρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), 
ε) πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διατίθενται

για την εκπόνηση προγραµµάτων, µελετών και ερευνών
σχετικά µε θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς του
Ε.Ο.ΑΝ.,
στ) πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών

στοιχείων,
ζ) έσοδα από το τέλος ταφής του άρθρου 38,
η) έσοδα από δωρεές ή κληρονοµιές,
θ) ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµό-

σιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς, διεθνείς
οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,
ι) εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότη-

τες του Ε.Ο.ΑΝ..
2. Η αξιοποίηση των πόρων από το περιβαλλοντικό τέ-

λος του άρθρου 79, το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου
80 και την εισφορά της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4736/2020 που αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται
µέσω προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση δράσεων
που στοχεύουν στη µείωση των επιπτώσεων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση δράσεων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης, επανα-
χρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και εν γένει κυκλικής οι-
κονοµίας. Τις δράσεις αυτές υλοποιούν Οργανισµοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή νοµικά πρόσωπα αυτών
και µπορεί να έχουν τη µορφή επιχορηγήσεων, δανείων,
κεφαλαιακής συµµετοχής ή άλλης ισοδύναµης µορφής
κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές επιτρέπεται

ταυτόχρονα να συγχρηµατοδοτούνται ή να ενισχύονται
και από άλλες δηµόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιω-
τικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς.

3. Τυχόν ποσό από τους πόρους των παρ. 1 και 2 που
δεν χρησιµοποιείται εντός του έτους µεταφέρεται για
χρήση στα επόµενα έτη.

4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτει την ετήσια εθνική εισφορά για
τη Σύµβαση της Βασιλείας, η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 2203/1994 (Α΄ 58). Δύναται να καλύπτει και κάθε άλλη
εισφορά που συµφωνείται µε το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβα-
σης της παρ. 1 του άρθρου 102 και αφορά διεθνείς υπο-
χρεώσεις της χώρας αναφορικά µε ζητήµατα που σχετί-
ζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων ή την κυκλική οικο-
νοµία.

Άρθρο 99
Προγραµµατικές συµβάσεις - Μνηµόνια συνεργασίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.) δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβά-
σεις µε αντισυµβαλλόµενους φορείς του δηµόσιου το-
µέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., ιδίως για θέ-
µατα που αφορούν:
α) τη συνεργασία σε θέµατα ενηµέρωσης, ευαισθητο-

ποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσµού για την προώ-
θηση της ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης των απο-
βλήτων, 
β) τη σύνταξη µελετών, την κατάρτιση σχεδίων και τη

διεξαγωγή ερευνών για τα ζητήµατα αρµοδιότητας του
Ε.Ο.ΑΝ.. Για την ανάθεση, εποπτεία, επίβλεψη και εν γέ-
νει εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων µελετών και έρ-
γων του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζεται αναλό-
γως η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016,
γ) τη χρηµατοδότηση ή την υλοποίηση συγκεκριµένων

δράσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων
και την οποία αναλαµβάνει µε προγραµµατική σύµβαση
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Για τον συντονισµό του σχεδιασµού και της εφαρµο-
γής της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική
διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρ-
µόζονται µέτρα πρόληψης ή και προγράµµατα εναλλα-
κτικής διαχείρισης ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να συνάπτει µνη-
µόνια συνεργασίας µε δηµόσιους φορείς, καθώς και µε
φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ιδίως δε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σωµα-
τεία, καθώς και µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα.  

Άρθρο 100
Οργανωτική διάρθρωση

1. Ο Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
διαρθρώνεται σε µια Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτε-
λείται από τις κάτωθι πέντε (5) Διευθύνσεις που έχουν
την ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την υ-
ποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.:
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α) Διεύθυνση Οικονοµικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και
Πληροφορικής.
β) Διεύθυνση Α΄ Προγραµµάτων Διευρυµένης Ευθύ-

νης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).
γ) Διεύθυνση Β΄ Προγραµµάτων Διευρυµένης Ευθύ-

νης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ).
δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου Πα-

ραγωγών.
ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νοµική Υπηρεσία, Γρα-

φείο Διευθύνοντος Συµβούλου, Γραµµατεία Διοικητικού
Συµβουλίου (Δ.Σ.) και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια µέρους ή του συνό-
λου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση των επιχειρησια-
κών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτηµά-
των έγκρισης ή ανανέωσης της οργάνωσης και λειτουρ-
γίας Ατοµικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής Δια-
χείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων α-
πολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, ε-
πιτρέπεται να υποβοηθείται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαι-
τούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συ-
νάπτουν σχετική σύµβαση µε τον Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 101
Γενικός Διευθυντής, Προϊστάµενοι 

Διευθύνσεων και Τµηµάτων

1. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των παρ. 2 και 3. 

2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στην οποία ορίζονται ο τρόπος µοριοδότησης, καθώς και
τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η προκή-
ρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Οργανι-
σµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Η θέση καλύπτεται είτε α-
πό το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ., είτε µε απόσπαση δηµοσί-
ου υπαλλήλου ή υπαλλήλου που υπηρετεί µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ο οποί-
ος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση, µε-
τά τη λήξη της θητείας του. 

3. Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα για την κατάλη-
ψη της θέσης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο
84 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ., που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), για τη θέση
του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης. Η επιλογή γίνε-
ται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία
συµµετέχουν δύο (2) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) µέλος του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορί-
ζεται και επιτροπή ενστάσεων στην οποία συµµετέχουν
δύο (2) µέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) µέλος του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τα οποία πρέπει να εί-
ναι διαφορετικά από τα µέλη της επιτροπής αξιολόγη-
σης.

4. Μέχρι τον ορισµό Γενικού Διευθυντή σύµφωνα µε
τις παρ. 2 και 3, η θέση καλύπτεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από πρόσωπο
στο οποίο συντρέχουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσό-
ντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 3. 

5. Στη θέση προϊσταµένου της Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθε-
τείται υπάλληλος του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. που ανή-
κει στην κατηγορία και ειδικότητα Πανεπιστηµιακής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού-Οικονοµικού.

6. Στις θέσεις Προϊσταµένων των λοιπών Διευθύνσε-
ων και Τµηµάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του προσω-
πικού του Ε.Ο.ΑΝ. που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ µε
ειδικότητε, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από το Διοικητι-
κό Συµβούλιο (Δ.Σ.) οργανόγραµµα.

7. Η θητεία στις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, των
Προϊσταµένων των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων είναι
τριετής, αποτελεί πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για ό-
λες τις συνέπειες και λαµβάνεται υπόψη για την περαι-
τέρω υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την επι-
λογή σε θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύ-
θυνσης ή Τµήµατος. 

Άρθρο 102
Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού

Οργανισµού Ανακύκλωσης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, καταρτίζε-
ται ο οργανισµός του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλω-
σης (Ε.Ο.ΑΝ.), µε τον οποίον συστήνονται οι οργανικές
θέσεις και καθορίζεται η κατανοµή αυτών κατά εργασια-
κή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα
τυπικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο
και ειδικότητα, οι αρµοδιότητες των οργανικών µονά-
δων, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύ-
νης, καθώς και οι ειδικότητες των Προϊσταµένων των
οργανικών µονάδων και ρυθµίζονται η διοίκηση, η οργά-
νωσή του, τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό του
και τις λειτουργικές σχέσεις του οργανισµού µε τους
λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς και οργανισµούς, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση, µπορεί
να συστήνονται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται
οργανικές µονάδες πέραν αυτών που προβλέπονται στο
άρθρο 100.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται από υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),
οι οποίοι προσλαµβάνονται µέσω διαγωνισµού που διε-
νεργεί σύµφωνα µε τον ν. 4765/2021 (Α΄ 42), καθώς και
από υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε
αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµα-
τος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι
καταλαµβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. 

3. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015
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(Α΄ 176). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ.
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και τους άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυ-
τός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δικαιούνται τις αποδοχές της ορ-
γανικής τους θέσης µε τις προϋποθέσεις καταβολής
τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών εί-
ναι ο Ε.Ο.ΑΝ.. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώµενων
υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρε-
σίας στον φορέα που ανήκουν οργανικά.

4. Στον Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζεται Μητρώο Επιθεωρητών
και Ελεγκτών. Το Μητρώο Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται και από προσωπικό που υπη-
ρετεί σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα, ό-
πως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014. Στην περίπτωση αυτή, η στελέχωση
πραγµατοποιείται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόµενοι
στο µητρώο του πρώτου εδαφίου. Στους επιθεωρητές ε-
λεγκτές του µητρώου καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας
µετακίνησης και διαµονής σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας εγκρίνεται ο Κανονισµός Προσωπικού του
Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν εισήγησης που υποβάλλεται από το
Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Κανονισµός Προσωπικού ρυθµίζει
θέµατα σχετικά µε την εξέλιξη του προσωπικού και την
επιλογή και τοποθέτηση αυτού σε θέση ευθύνης, την α-
ξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράµµατα θέσεων,
το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρµοδιο-
τήτων κάθε τµήµατος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης
κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο
των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ., µε την επιφύλαξη των άρ-
θρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κάθε άλ-
λο συναφές θέµα. 

Άρθρο 103
Διαδικασία σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου 

για την υλοποίηση των δράσεων 
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης 

1. Για την υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Ορ-
γανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που αφορούν την ε-
φαρµογή και παρακολούθηση των µέτρων πρόληψης και
των προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγω-
γού που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ., κα-
θώς και για ελέγχους και ερευνητικές και επικοινωνιακές
δράσεις, δύναται να απασχολείται εξειδικευµένο επιστη-
µονικό ή άλλο προσωπικό ή εµπειρογνώµονες. Προς τον
σκοπό αυτόν συνάπτονται συµβάσεις µίσθωσης έργου.

2. Για τη σύναψη των συµβάσεων της παρ. 1 ακολου-
θείται η εξής διαδικασία:
α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και

στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος µε προθεσµία τουλάχιστον δέ-
κα (10) ηµερών για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έρ-
γου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσ-
διορίζονται το συγκεκριµένο αντικείµενο της σύµβασης
µίσθωσης έργου σε σχέση µε το αντικείµενο και τη δρά-
ση την οποία αφορά η σύµβαση, η διάρκεια της σύµβα-
σης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο

(2) έτη, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο
συνδέεται αποκλειστικά µε τις ανάγκες της συγκεκριµέ-
νης δράσης, το τίµηµα της σύµβασης και ο τρόπος κατα-
βολής της, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συµµε-
τοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτή-
ρια επαγγελµατικής και επιστηµονικής αξιολόγησης για
την επιλογή του εξειδικευµένου επιστηµονικού ή άλλου
προσωπικού ή των εµπειρογνωµόνων.
β. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλο-

νται, έπειτα από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλη-
σης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, µε µέ-
λη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ..
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατοµική
συνέντευξη τους υποψηφίους, βάσει των τυπικών κριτη-
ρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβι-
βάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο εγκρί-
νεται µε απόφαση του Δ.Σ.. 

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), το εξειδικευµένο προσωπικό που απασχολείται
σύµφωνα µε την παρ. 1, δύναται να συµµετέχει σε επι-
τροπές διαγωνισµών, καθώς και να απασχολείται για τη
διενέργεια ελέγχων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
του Ε.Ο.ΑΝ.. Στην περίπτωση αυτή στην πρόσκληση της
περ. α΄ της παρ. 2 καθορίζονται οι ιδιότητες που είναι α-
συµβίβαστες µε την σύναψη της σύµβασης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή σύ-
γκρουσης συµφερόντων για το προσωπικό που απασχο-
λείται µε τις συµβάσεις αυτές. 

Άρθρο 104
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται η αµοιβή του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και
η αποζηµίωση των µελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 105
Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργείται η υπ’ αριθµ. 116570/2009 απόφαση Υ-
πουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων (B΄ 769). 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 106
Ειδικότερη ρύθµιση θεµάτων για τη µείωση 

κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - 
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020

Στο άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) τροποποιούνται
οι παρ. 1 και 7 ως προς την αναφορά των παραγράφων, η
περ. ε΄ της παρ. 3 (ως προς τον αποδέκτη και τον σκοπό
διάθεσης της ανταποδοτικού χαρακτήρα εισφοράς) και η
παρ. 6 (ως προς τη δυνατότητα χρησιµοποίησης εναλλα-
κτικών προϊόντων σε αντικατάσταση των πλαστικών
προϊόντων µιας χρήσης), και το άρθρο 4 διαµορφώνεται
εξής:

127



«Άρθρο 4
Μείωση της κατανάλωσης

(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)

1. Με τις διατάξεις των παρ. 3 έως και 6 λαµβάνονται
µέτρα για την επίτευξη σταθερής µείωσης της κατανά-
λωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που απα-
ριθµούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος I, σύµφωνα
µε τους γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για
τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της δηµι-
ουργίας αποβλήτων, µε απώτερο σκοπό την αισθητή α-
ναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση. Τα
µέτρα αυτά επιτυγχάνουν µετρήσιµη ποσοτική µείωση
της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρή-
σης που απαριθµούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµα-
τος I έως το έτος 2026 σε σύγκριση µε το έτος 2022.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, τίθενται οι
ακόλουθοι ειδικότεροι στόχοι:
α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλα-

στικών προϊόντων µίας χρήσης µειώνεται κατ’ ελάχιστον
στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγκριση µε το έτος
2022,
β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλα-

στικών προϊόντων µίας χρήσης µειώνεται κατ’ ελάχιστον
στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε σύγκριση µε το έτος
2022.
Για τον υπολογισµό και την επαλήθευση των στόχων

των περ. α΄ και β΄ ακολουθείται η µεθοδολογία που θε-
σπίζεται µε εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά
προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊό-
ντα της παρ. 1, που διατίθενται ως συσκευασία των τρο-
φίµων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχει-
ρήσεις µαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. 5.Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ.
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(Β΄2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου της
παρ. 5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρό-
φιµα και ποτά.
β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους κατα-

ναλωτές ανά τεµάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυµµα ή
καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επι-
βάλλεται αυτοτελώς η εισφορά της περ. α΄.
γ) Τα προϊόντα της παρούσας παραγράφου που διατί-

θενται από τις επιχειρήσεις της περ. α΄ φέρουν υποχρε-
ωτικά σήµανση επί των ίδιων των προϊόντων, οι προδια-
γραφές της οποίας καθορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 19. Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊό-
ντων µίας χρήσης υποχρεούνται να τα διαθέτουν µε την
ως άνω σήµανση.
δ) Η εισφορά ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά. Το ποσό

της εισφοράς αναγράφεται µε τρόπο διακριτό και ευανά-
γνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και α-
ποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να
τηρεί η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις της περ. α΄ υποχρε-
ούνται να αναγράφουν στα σηµεία πώλησης των προϊό-
ντων σε εµφανές σηµείο για τον καταναλωτή, ότι τα
προϊόντα αυτά υπόκεινται σε εισφορά, µε αναγραφή του
ποσού της εισφοράς.

ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έ-
σοδα από αυτή αποτελούν δηµόσια έσοδα, τα οποία ει-
σπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανι-
σµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), µε σκοπό να διατίθενται α-
ποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση δράσεων που στο-
χεύουν στη µείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊό-
ντων στο περιβάλλον, στη χρηµατοδότηση εταιριών πα-
ραγωγής πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης µε σκοπό
την προσαρµογή ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής
τους στον κλάδο και στην προώθηση δράσεων περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλω-
σης και κυκλικής οικονοµίας. 
στ) Για την απόδοση της εισφοράς υποβάλλεται δήλω-

ση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος
από τις επιχειρήσεις της περ. α΄ στη φορολογική διοίκη-
ση κάθε τρίµηνο, έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που
ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.
ζ) Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013 (Α΄

170), προστίθεται η φράση: «Εισφορά προστασίας του
περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόµου για
την ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά µε
τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊό-
ντων στο περιβάλλον.»

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις µαζι-
κής εστίασης που αναφέρονται στην παρ. 3, εξαιρουµέ-
νων των επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
της περ. 5 της παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Υ1Γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού
Υγείας (Β΄ 2161), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι ε-
παναχρησιµοποιήσιµα εναλλακτικά προϊόντα των πλα-
στικών µιας χρήσης της παρ. 1 είναι διαθέσιµα στο ση-
µείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Οι ως άνω επι-
χειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανά πάσα στιγµή
τουλάχιστον τριάντα (30) τεµάχια επαναχρησιµοποιήσι-
µων εναλλακτικών προϊόντων της παρ. 1 συνολικά. Οι ε-
πιχειρήσεις της παρούσας υποχρεούνται να αναγρά-
φουν στα σηµεία διάθεσης ή πώλησης των ως άνω πλα-
στικών προϊόντων, σε εµφανές σηµείο προς τον κατανα-
λωτή, ότι διατίθενται επαναχρησιµοποιήσιµες εναλλα-
κτικές λύσεις, προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστι-
κών προϊόντων µίας χρήσης. Κατά τη διανοµή προϊό-
ντων (delivery) οι επιχειρήσεις της παρούσας πρέπει να
ενηµερώνουν τον καταναλωτή για τη διαθεσιµότητα ε-
παναχρησιµοποιήσιµων προϊόντων.

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, µε την επιφύλαξη των
γενικών υγειονοµικών όρων των άρθρων 5, 13 και 14 της
υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης
του Υπουργού Υγείας, οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου
και οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, όπως ορίζονται
στις παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω απόφα-
σης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση µη συσκευασµέ-
νων τροφίµων και ποτών να εξυπηρετούν τον καταναλω-
τή µε τη χρήση δικών του επαναχρησιµοποιήσιµων προϊ-
όντων σε αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, ε-
φόσον το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε χαµηλότερη τιµή
τα µη συσκευασµένα τρόφιµα και ποτά, όταν πωλούνται
σε επαναχρησιµοποιήσιµο προϊόν του καταναλωτή, και
γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιµοκαταλόγους
ή να ενηµερώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο για την τιµή
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πώλησης των τροφίµων και ποτών που διατίθενται χωρίς
συσκευασία. Η επιχείρηση µπορεί να αρνηθεί να εξυπη-
ρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επανα-
χρησιµοποιήσιµο προϊόν του είναι προδήλως ακατάλλη-
λο προς τη συγκεκριµένη χρήση. Αντίστοιχα, οι επιχειρή-
σεις ή οι µεµονωµένοι ιδιώτες που εκµεταλλεύονται αυ-
τόµατους πωλητές τροφίµων ή ροφηµάτων κάθε κατηγο-
ρίας υποχρεούνται: α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή
του καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να χρη-
σιµοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων, ί-
δια επαναχρησιµοποιήσιµα προϊόντα, β) να διαθέτουν σε
χαµηλότερη τιµή τα τρόφιµα και τα ποτά, όταν πωλού-
νται σε επαναχρησιµοποιήσιµα προϊόντα του καταναλω-
τή και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιµοκατα-
λόγους ή να ενηµερώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο για
την τιµή πώλησης τροφίµων και ποτών που διατίθενται
σε επαναχρησιµοποιούµενο προϊόν του καταναλωτή.

6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι επιχειρήσεις τρο-
φοδοσίας (catering) µε απευθείας διάθεση τροφίµων και
ποτών στον καταναλωτή, όπως ορίζονται στην παρ. 5.Α
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ.
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(Β΄ 2161), απαγορεύεται να χρησιµοποιούν τα πλαστικά
προϊόντα µίας χρήσης του Μέρους Α΄ του Παραρτήµα-
τος I.

7. Τα µέτρα των παρ. 3 έως και 6 κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
το π.δ. 81/2018 (Α΄151).

8. Τα µέτρα του παρόντος για τη µείωση της κατανά-
λωσης εντάσσονται, όπου αρµόζει, ανάλογα µε το περιε-
χόµενό τους, στα σχέδια ή προγράµµατα που αναφέρο-
νται στο άρθρο 15, κατά την πρώτη επόµενη επικαιροποί-
ηση των εν λόγω σχεδίων ή προγραµµάτων.

9. Προκειµένου να επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί, σύµ-
φωνα και µε την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8, τη διά-
θεση των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης της παρ. 1
στην αγορά και τα µέτρα µείωσης που λαµβάνονται και
καταρτίζει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται ως
προς τους ποσοτικούς στόχους, σύµφωνα µε το τελευ-
ταίο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 1 του άρθρου 16.

10. Για τον σκοπό της µείωσης της κατανάλωσης των
πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης του Μέρους ΣΤ΄ του
Παραρτήµατος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιµου νερού, υπο-
χρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δω-
ρεάν διάθεση πόσιµου νερού σε δηµοτικές αθλητικές ε-
γκαταστάσεις και σε δηµοτικές παιδικές χαρές, παρέχο-
ντας κατάλληλη σήµανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη
χρήση επαναχρησιµοποιούµενων δοχείων νερού, καθώς
και να επεκτείνουν το δίκτυο µε κοινόχρηστες βρύσες
προς δωρεάν διάθεση πόσιµου νερού σε κοινόχρηστους
χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρµο-
διότητάς τους.»

Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - 
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020

Στο άρθρο 19 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), α) καταργού-
νται οι παρ. 1, 5 και 11 και β) τροποποιείται η παρ. 8 ως
προς το αντικείµενο της εξουσιοδότησης και τον χρόνο
έκδοσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και
το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. (Καταργείται)
2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη

λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων, εξαιρετι-
κών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν τους φο-
ρολογούµενους, για την εφαρµογή της περ. ζ΄ της παρ.
3 του άρθρου 4, δύναται να ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών διαφορετική προθεσµία για την υ-
ποβολή της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος ή να χορηγείται παράταση της προ-
θεσµίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και
διαφορετική προθεσµία καταβολής της εισφοράς.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται: αα΄) ο τρόπος διάθεσης των εσό-
δων από την εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος
και η εξειδίκευση των δράσεων που θα χρηµατοδοτη-
θούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εισφορά,
καθώς και αβ΄) θέµατα σχετικά µε τη σήµανση των προϊ-
όντων. Με όµοια απόφαση, µετά από αιτιολογηµένη ει-
σήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζε-
ται το ύψος της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, ανά-
λογα µε την επιτευχθείσα µείωση της κατανάλωσης των
πλαστικών προϊόντων του Μέρους Α΄ του Παραρτήµα-
τος Ι. Η έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή
της παρ. 3 του άρθρου 4.
β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και
το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης της παρούσας
εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την επι-
βολή, είσπραξη και απόδοσή της.

4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 6, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι προδιαγραφές του συστήµατος
διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών ανακύκλω-
σης και ιχνηλασιµότητας των ανακυκλωµένων πλαστι-
κών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 282/2008 και το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343.

5. (Καταργείται)
6. Για την εφαρµογή του άρθρου 10, µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγη-
σης του Ε.Ο.ΑΝ. το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου
2022, εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των
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συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας
των αποβλήτων για τα προϊόντα του τµήµατος ΙΙΙ του Mέ-
ρους E΄ του Παραρτήµατος I που απορρίπτονται στα δη-
µόσια συστήµατα συλλογής, καθώς και των απαιτούµε-
νων ειδικών υποδοµών, οι εµπλεκόµενοι φορείς στα α-
νωτέρω συστήµατα, καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτι-
κά δεδοµένα που πρέπει να συλλέγονται από τους φο-
ρείς ΣΣΕΔ αναφορικά µε τη λειτουργία των ανωτέρω συ-
στηµάτων και καθορίζονται οι απαιτήσεις δηµιουργίας ει-
δικής υποδοµής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022: α) ε-
ξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστηµά-
των χωριστής συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας
των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν
πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιµε-
νικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύµφωνα µε την Οδη-
γία (ΕΕ) 2019/883 ή σε άλλα ισοδύναµα συστήµατα συλ-
λογής που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω Οδηγίας, οι εµπλεκόµενοι φορείς στα ανωτέρω
συστήµατα, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδοµένα που
πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορι-
κά µε τη λειτουργία των ανωτέρω συστηµάτων, β) καθο-
ρίζονται η εφαρµογή και η εξειδίκευση του συστήµατος
παροχής οικονοµικών κινήτρων στους αλιείς για την επι-
στροφή των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων από πλα-
στική ύλη και γ) δύναται να µεταβάλλεται το ελάχιστο ε-
τήσιο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργα-
λείων της παρ. 2 του άρθρου 11. Η έκδοση της εν λόγω
απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή
του άρθρου 11.

8. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισή-
γησης του Ε.Ο.ΑΝ., εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και
οι υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων µερών και κα-
θορίζονται: α) οι κατηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης που υπόκεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτη-
σης των καταναλωτών ως σηµεία επιστροφής ή και οι
κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν σηµεία
επιστροφής και β) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύο-
νται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέµα
µε τη δηµιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και την εφαρµογή της παρ. 10 του άρ-
θρου 4. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την εφαρµογή της παρ. 10 του άρθρου
4.

10. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 12, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Εσωτερικών, συστήνεται και συγκροτείται τριµε-
λής επιτροπή, τα µέλη της οποίας δεν λαµβάνουν καµία
αποζηµίωση ή αµοιβή, για τον καθορισµό της µεθοδολο-
γίας κατανοµής των ποσών που αντιστοιχούν στα κόστη
καθαρισµού απορριµµάτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
και προς κάθε αρµόδιο για τον καθαρισµό δηµόσιο φο-
ρέα, η οποία απαρτίζεται από ένα µέλος από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα µέλος από το Υ-

πουργείο Εσωτερικών και ένα µέλος που ορίζεται από
την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Αρµοδιό-
τητα της εν λόγω Επιτροπής είναι η παροχή γνώµης
προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά µε
τον καθορισµό της µεθοδολογίας κατανοµής των ποσών
που αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισµού προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και προς κάθε αρµόδιο για τον καθαρι-
σµό δηµόσιο φορέα, ώστε ο Ε.Ο.ΑΝ. να προβεί στην κα-
τανοµή µε την απόφαση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 12.

11. (Καταργείται).»

Άρθρο 108
Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 του άρ-
θρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020
(Α΄ 200).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 109
Αγωγές του Ελληνικού Δηµοσίου - Τροποποίηση

της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
(Α΄ 275) περί των κτηµατολογικών αγωγών, προστίθεται
περ. θ΄ ως εξής: 

«θ. Οι δασικές υπηρεσίες της παρ. 10 του άρθρου 28 ε-
ξαιρούνται από τις περ. ζ΄ και η΄ της παρούσας, καθώς
και από την παρ. 5α του άρθρου 13 και υποχρεούνται, ε-
πί ποινή απαραδέκτου, σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 και 8
του άρθρου 6, την παρ. 2 του άρθρου 18 και την παρ. 2
του άρθρου 19, να προσαρτούν στο δικόγραφο της αγω-
γής, της αίτησης ή της προσφυγής: α) αντίγραφο δια-
γράµµατος που έχει παραχθεί από τον δασικό χάρτη και
β) διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, που εκδίδεται α-
πό τη βάση δεδοµένων του φορέα «Ελληνικό Κτηµατο-
λόγιο», όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτού-
µενη διόρθωση γεωµετρική µεταβολή. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία έκδο-
σης, η µορφή και το περιεχόµενο του ανωτέρω διαγράµ-
µατος γεωµετρικών µεταβολών και κάθε άλλο θέµα τε-
χνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα». 

2. Το άρθρο 145 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) καταργεί-
ται.

Άρθρο 110
Δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

- Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 45 
του ν. 998/1979

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289) τροποποιείται, προκειµένου να προ-
στεθεί ειδική πρόβλεψη για την κατασκευή και εγκατά-
σταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ε-
νέργειας, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη των δια-
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τάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκδί-
δεται για συγκεκριµένη έκταση εµφαινοµένη σε τοπο-
γραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζό-
µενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ
87, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του ενδιαφε-
ροµένου, εφαρµοζόµενης αναλόγως ως προς την έγκρι-
ση αυτή και της διάταξης της παραγράφου 6 του παρό-
ντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυ-
νατή η διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις
προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην πε-
ρίπτωση που βεβαιώνεται από την αρµόδια αρχή, ότι δεν
είναι δυνατή η διάθεση των παραπάνω εκτάσεων, τότε ε-
ξετάζεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία εάν µπο-
ρούν να διατεθούν δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.
Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφί-

ου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται
για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άµεσα
στην εθνική άµυνα της χώρας, για διανοίξεις δηµόσιων
οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυ-
σικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατα-
σκευή και εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανο-
µής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή και εγκατά-
σταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πη-
γές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαµβανοµένων των µεγά-
λων υδροηλεκτρικών σταθµών και κάθε απαραίτητου έρ-
γου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και των δικτύων
σύνδεσής τους µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο του άρθρου 2
του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), η χάραξη των οποίων προβλέ-
πει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση και για
έργα εκµετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, µε εξόρυ-
ξη, διαλογή, επεξεργασία και αποκοµιδή αυτών, τη διά-
νοιξη οδών προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστά-
σεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκµετάλλευσης και
διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις επεµβά-
σεις του άρθρου 56 του παρόντος.»

Άρθρο 111
Υπόγεια δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής

ενέργειας - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 3 
του  άρθρου 53 του ν. 998/1979

Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, πε-
ρί εγκατάστασης δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλε-
κτρικής ενέργειας και σχετικών έργων, ως εξής:

«3α. Για την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υπο-
σταθµών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά
στην υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) ή µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., περιλαµβανοµέ-
νων των υποσταθµών και λοιπών έργων σύνδεσης µε το
Σύστηµα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν
γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδοµή και ε-
γκατάσταση των ανωτέρω σταθµών, καθώς και των αγω-
γών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εµφιάλωσης
νερού, των δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού α-
ερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευ-

σης - αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των
συστηµάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων
και στις νησιωτικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένης της
Κρήτης και Εύβοιας, των σταθµών Μεταφόρτωσης Απορ-
ριµµάτων και των συνοδών τους έργων, όπως και των δι-
κτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων υποβιβα-
σµού και ανύψωσης τάσης, µέσα σε δάση, δασικές εκτά-
σεις, αναδασωτέες και σε δηµόσιες εκτάσεις των περ.
α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση ε-
πέµβασης, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45.
Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται µε
το υφιστάµενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή
µε άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την εγκατάσταση στις
ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω
έγκριση, παρά µόνο ενηµέρωση της οικείας δασικής αρ-
χής ως προς το χρονοδιάγραµµα των εργασιών και την
ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έ-
κτασης. Η ανωτέρω επέµβαση εξαιρείται από την υπο-
χρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλ-
λάγµατος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιού-
χος της επέµβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη
των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει
προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή µελέτη αποκατά-
στασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν
λόγω επέµβασης λαµβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα
αναγκαία µέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής
βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
όσο και από πιθανή µετάδοση παθογόνων οργανισµών.
Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται µετά το πέρας της
εγκατάστασης του δικτύου. Προκειµένης της υπόγειας
διέλευσης του δικτύου µεταφοράς και διανοµής διαµέ-
σου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι
ανταλλάγµατος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών
δασικών ακινήτων όπου πραγµατοποιούνται τα ανωτέρω
έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την
αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε αυτά.»

Άρθρο 112
Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής

Αλλαγής - Τροποποίηση του άρθρου 27 
του ν. 4685/2020 

Η παρ. 4, οι περ. γ΄, δ΄, ε΄, ια΄ και ιστ΄ της παρ. 5 και
οι περ. δ΄, και στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 27 του
ν. 4685/2020 (A΄ 92), περί του σκοπού και της λειτουρ-
γίας του Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµα-
τικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), τροποποιούνται, προστίθε-
νται περ. κα΄ στην παρ. 5 και ια΄ στην παρ. 6 και το άρ-
θρο 27 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 27
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ

1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επω-
νυµία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά-
πτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε µε τον ν. 2742/ 1999
(Α΄ 207), µετονοµάζεται σε «Οργανισµός Φυσικού Περι-
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βάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ»), ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µε έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός
διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης φύσεως προσωπικό
του ΕΚΠΑΑ µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση
εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις σχέσεις του µε το εξω-
τερικό η επωνυµία αυτή µεταφράζεται στην Αγγλική ως
«Natural Environment and Climate Change Agency». Ο Ο-
ΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έµβληµα των οποίων ο
τύπος καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του.

2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, του Οργα-
νισµού του, του Κανονισµού Οικονοµικής Διαχείρισης
και Προµηθειών του, καθώς και των δηµοσιονοµικών κα-
νόνων που διέπουν τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

3. Η επωνυµία «Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιµατικής Αλλαγής» και ο διακριτικός τίτλος «ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ» ανήκουν αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο του
παρόντος, απαγορευµένης της χρησιµοποίησης αυτών
ως εταιρικής επωνυµίας ή σήµατος ή διακριτικού τίτλου
οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρµογή της πολι-
τικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας για τη διαχείριση και διατήρηση των προστα-
τευόµενων περιοχών στην Ελλάδα, την προώθηση και υ-
λοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

5. Για τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών o
ΟΦΥΠΕΚΑ:
α) Συντονίζει την εφαρµογή της πολιτικής για τις προ-

στατευόµενες περιοχές, αναλαµβάνοντας την επιστηµο-
νική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού συστήµατος
προστατευόµενων περιοχών, µε στόχο ιδίως την ενιαία
αντιµετώπιση της συλλογής και τεκµηρίωσης περιβαλλο-
ντικών δεδοµένων και τη µόνιµη επιστηµονική παρακο-
λούθηση και εφαρµογή των σχεδίων διαχείρισης.
β) Διενεργεί επιστηµονικές έρευνες και καταρτίζει µε-

λέτες, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους δηµόσιους φο-
ρείς που έχουν αρµοδιότητα στη διαχείριση των προστα-
τευόµενων περιοχών, ii) υποστηρίζουν τη διαδικασία
σχεδιασµού, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης των
πολιτικών διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών
και iii) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις της Χώρας.
γ) Εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρί-

νεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που διασφαλίζει τον προγραµµατισµό και τον
συντονισµό της διαχείρισης των προστατευόµενων πε-
ριοχών της Χώρας και αναλαµβάνει την παρακολούθηση
σε ετήσια βάση της εφαρµογής τους µε κατάλληλους
δείκτες απόδοσης.
δ) Καταρτίζει Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας

(ΠΔΠ) το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρακολουθεί την ε-
φαρµογή του, ως εργαλείου στρατηγικού και επιχειρη-
σιακού σχεδιασµού, στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες
και οι προτεραιότητες χρηµατοδότησης αναφορικά µε τη

διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο και µέσω του οποίου διευκο-
λύνεται η χρηµατοδότησή τους. Το ΠΔΠ καταρτίζεται σε
κάθε προγραµµατική περίοδο σε συνεργασία µε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και η υλοποίησή του παρα-
κολουθείται ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
ε) Οργανώνει, σε συνεργασία και µε την εποπτεία της

Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ειδική
διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), στην οποία αναρτά
κάθε διαθέσιµη πληροφορία για την κατάσταση διατήρη-
σης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικι-
λότητας, συγκεντρώνοντας επιστηµονικές πληροφορίες
και αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα που προέρχονται α-
πό όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, συµπεριλαµβα-
νοµένων στοιχείων που αντλούνται από τις ΕΠΜ και τις
ΜΠΕ και τα οργανώνει σε κατάλληλη υποδοµή θεµατι-
κών και χωρικών βάσεων δεδοµένων που αφορούν τις
προστατευόµενες περιοχές.
στ) Αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό, τον συντονι-

σµό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση ετήσιας παρα-
κολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλο-
ντος, της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικο-
τόπων και την εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών σε συ-
νεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
ζ) Διερευνά τις δυνατότητες εξασφάλισης πόρων χρη-

µατοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών προγραµµά-
των από όλες τις διαθέσιµες χρηµατοδοτικές πηγές.
η) Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί προγράµµατα έ-

ρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πιλοτικά έργα και
στρατηγικές µελέτες µε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή διά-
σταση, σε συνεργασία µε φορείς από άλλες χώρες της
Ε.Ε., τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς.
θ) Συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες, µνη-

µόνια συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε
φορείς του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή µε
φυσικά και νοµικά ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για
την υλοποίηση του σκοπού του.
ι) Διασφαλίζει την εφαρµογή καλών πρακτικών στα θέ-

µατα αρµοδιότητάς του, διατυπώνοντας προτάσεις για
την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται.
ια) Εισηγείται σχέδια νοµοθετικών και κανονιστικών

πράξεων σχετικών µε τη διαχείριση των προστατευόµε-
νων περιοχών στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.
ιβ) Συνεργάζεται µε αρµόδιους φορείς και οργανι-

σµούς για θέµατα ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης του πληθυσµού για τις προστατευόµενες
περιοχές.
ιγ) Αναπτύσσει συνεργασία για θέµατα διαχείρισης

των προστατευόµενων περιοχών µε αντίστοιχους ευρω-
παϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, επιχειρησιακούς φο-
ρείς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα, επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, δηµόσι-
ους και ιδιωτικούς, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις.
ιδ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεµινάρια

και δηµοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστηµονικά
πορίσµατα.
ιε) Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την συνύπαρξη

132



ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές χω-
ρικής ευθύνης του στον βαθµό που η εγκατάστασή τους
δεν εµποδίζει την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού προ-
στασίας και των στόχων διατήρησης κάθε περιοχής και
δεν παραβλάπτει την ακεραιότητά τους.
ιστ) Γνωµοδοτεί για τη δέουσα εκτίµηση των επιπτώ-

σεων κάθε έργου και δραστηριότητας που εµπίπτει στις
προστατευόµενες περιοχές ευθύνης του, τα οποία δύνα-
νται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής και
των προστατευτέων αντικείµενων. Ειδικά για τα έργα και
τις δραστηριότητες κατηγορίας Α του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), γνωµοδοτεί ως ανωτέρω προς τη Γενική Διεύ-
θυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
ιζ) Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας για κάθε είδους

οργανωµένη και οµαδική οικοτουριστική και αθλητική
δραστηριότητα, συµπεριλαβανοµένου του αθλητισµού
µε τροχοφόρα και µηχανοκίνητα µέσα στις περιοχές ευ-
θύνης του.
ιη) Συνδράµει κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ε-

πιστηµονικής έρευνας και τεχνικών δοκιµών και αναλύ-
σεων για τα προστατευτέα αντικείµενα εντός των προ-
στατευόµενων περιοχών ευθύνης του.
ιθ) Διαχειρίζεται τις δηµόσιες εκτάσεις που παραχω-

ρούνται προς αυτόν, µισθώνονται, αγοράζονται ή νοικιά-
ζονται από αυτόν, και εφαρµόζει σε αυτές όλες τις ανα-
γκαίες παρεµβάσεις βάσει του οικείου σχεδίου διαχείρι-
σης της κάθε περιοχής.
κ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή µε τους

σκοπούς του δραστηριότητα.
κα) Εποπτεύει και συνεργάζεται µε τις αναγνωρισµέ-

νες από την UNESCO περιοχές ως Ελληνικά Παγκόσµια
Γεωπάρκα UNESCO και Ελληνικά Αποθέµατα Βιόσφαι-
ρας του Προγράµµατος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της
UNESCO (ΜΑΒ/UNESCO) και µεριµνά για την υλοποίηση
δράσεων ανάδειξής τους, µέσω των µνηµονίων συνερ-
γασίας του άρθρου 38.

6. Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:
α) Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στοιχεία

που προέρχονται από τράπεζες δεδοµένων και δίκτυα
πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον και την κλιµατι-
κή αλλαγή. Ειδικότερα, έχει την επιστηµονική εποπτεία
και καθοδήγηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Πε-
ριβάλλοντος (ΕΔΠΠ), καθώς και άλλων τραπεζών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών και δεδοµένων που λειτουρ-
γούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
παρέχει σε αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και τεχνολο-
γική υποστήριξη.
β) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της Χώρας προς
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος.
γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, µε την οποία αποτιµά την

κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας και προβαίνει
σε εκτιµήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα
µέτρα της ασκούµενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκ-
θεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και λαµβάνει την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότη-
τα.
δ) Παρέχει επιστηµονική και τεχνική στήριξη στο Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σε

άλλα αρµόδια Υπουργεία, για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων και την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων,
προγραµµάτων και δράσεων που επιβάλλονται από το ε-
θνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και
για την κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται από
τις ενωσιακές οδηγίες και κανονισµούς για το περιβάλ-
λον και την κλιµατική αλλαγή.
ε) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθώς και άλλους αρµόδιους δηµόσιους φορείς,
στη διαµόρφωση, προώθηση και εφαρµογή διεθνών συ-
νεργασιών της Χώρας για θέµατα περιβάλλοντος και
βιώσιµης ανάπτυξης και αντιµετώπισης της κλιµατικής
αλλαγής.
στ) Επεξεργάζεται και εισηγείται µέτρα προληπτικής

πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή
κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Γενικής Διεύθυνσης Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτι-
µήσεις για τις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των τοµεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται
µέτρα για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστα-
σης στις δηµόσιες πολιτικές και ιδίως στην πολιτική για
τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, τις
µεταφορές και την ενέργεια, καθώς και στην οικιστική
πολιτική και στην πολιτική κατοικίας.
ζ) Αναλαµβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή

ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων για το περι-
βάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την κλιµατική αλλαγή.
η) Διοργανώνει πρότυπα προγράµµατα κατάρτισης και

επιµόρφωσης για θέµατα περιβάλλοντος, βιώσιµης ανά-
πτυξης και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, κα-
θώς επίσης και συνέδρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµι-
νάρια και άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις.
θ) Αναλαµβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή η-

λεκτρονικής µορφής, καθώς και άλλες συναφείς ενέρ-
γειες προβολής ή ενηµέρωσης.
ι) Αναλαµβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, την

εκπόνηση µελετών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών
που προάγουν τους ιδρυτικούς του σκοπούς.
ια) Συνάπτει µνηµόνιο συνεργασίας µε το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον συντονισµό της ε-
φαρµογής της πολιτικής του Υπουργείου σε θέµατα κλι-
µατικής αλλαγής και αειφόρου ανάπτυξης και ιδίως, των
επιµερισµό των δράσεων µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες.

7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις και δε-
σµεύσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί
προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης που τηρείται µε ευθύνη της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής.

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 4519/2018
(Α΄ 25) διατηρείται σε ισχύ.» 

Άρθρο 113
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28

του ν. 4685/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92),
τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο ως προς τον αριθµό
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Οργα-
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νισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΟΦΥΠΕΚΑ), β) το τρίτο εδάφιο ως προς τη συµµετοχή
στο Δ.Σ. του εκάστοτε Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, γ) διαγρά-
φεται το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«1. To Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) ορίζεται και παύεται
αζηµίως µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο και έως επτά (7) µέλη. Ο Πρόεδρος, ο
Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Δ.Σ. είναι πρόσω-
πα εγνωσµένου κύρους µε επιστηµονική κατάρτιση και
επαγγελµατική εµπειρία σε τοµείς που έχουν σχέση µε
τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ένα (1) µέλος είναι ο/η ε-
κάστοτε Προϊστάµενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο/η εκάστοτε Προϊ-
στάµενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του ιδίου Υπουργείου και ο/η εκάστοτε
Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.»

Άρθρο 114
Οργανικές θέσεις του Οργανισµού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής - 
Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης 
της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται τρίτο ε-
δάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών καταρτί-
ζεται ο Οργανισµός του ΟΦΥΠΕΚΑ, µε τον οποίον συνι-
στώνται οι οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανοµή
αυτών κατά εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθµίδα και
ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, οι αρµοδιότη-
τες των οργανικών µονάδων, η γενική περιγραφή καθη-
κόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθµίζεται η διοίκηση, η
οργάνωσή του, τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό
του και τις λειτουργικές σχέσεις του Οργανισµού µε
τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς και οργανισµούς
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση,
µπορεί για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού να
συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι
οργανικές µονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 29,
χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών
µονάδων. Η έκδοση του Οργανισµού του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη νοµικού συµ-
βούλου και δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.»

Άρθρο 115
Ειδικότερα ζητήµατα του Οργανισµού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής - 
Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8

του άρθρου 43 του ν. 4685/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2, 4, 5, 6 και
8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), περί των µε-
ταβατικών διατάξεων που διέπουν τον Οργανισµό Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ), τροποποιούνται και το άρθρο 43 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά τον ορισµό του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο-
ΦΥΠΕΚΑ, τον ορισµό και την τοποθέτηση του Γενικού Δι-
ευθυντή και ορισµένου αριθµού Διευθυντών, εκδίδεται
σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µε την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης
όλων των αρµοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του
Οργανισµού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 32
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου. Έκαστο ν.π.ι.δ. «Φορέας
Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών» (ΦΔΠΠ) του
ν. 4519/2018 (Α΄ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του
διαχειριστικού του ελέγχου καταργείται και ο ΟΦΥΠΕΚΑ
καθίσταται καθολικός διάδοχός του µε τη έκδοση σχετι-
κής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδα-
φίου της παρ. 1, το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαµβάνει τη
στελέχωση και οργάνωση του Οργανισµού, ενώ τα Νοµι-
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών» εξακολουθούν να ασκούν
τις αρµοδιότητες του ν. 4519/2018. Οµοίως, κατά την ως
άνω χρονική περίοδο του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να
προβαίνει σε ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων για την κά-
λυψη των αναγκών του ΟΦΥΠΕΚΑ.

3. Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του
ΟΦΥΠΕΚΑ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, η α-
πόσπαση προσωπικού στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπά-
σεις αυτές δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ ανά κατηγορία και
κλάδο, και µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός οι ενδια-
φερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι
αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ
µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός. Στη συνέχεια απο-
σπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι µε απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΦΥΠΕΚΑ και κατατάσσεται σε κατηγορίες, κλά-
δους και ειδικότητες αφού εκδοθεί η απόφαση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 32. Οι αποσπώµενοι στον ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδο-
χών τους, από την υπηρεσία υποδοχής, µε τα πάσης φύ-
σεως, γενικά ή ειδικά, επιδόµατα της οργανικής τους θέ-
σης µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος α-
πόσπασης των αποσπώµενων υπαλλήλων θεωρείται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στον φορέα που ανή-
κουν οργανικά.

4. Με την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφί-
ου της παρ. 1 το πάσης φύσεως προσωπικό του ή των
ΦΔΠΠ που καταργούνται µεταφέρεται, αυτοδικαίως, µε
την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετεί-
ται στην ή στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προ-
στατευόµενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που συνιστώνται των
οποίων η χωρική περιοχή ευθύνης απεικονίζεται στον
χάρτη του Παραρτήµατος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται Προϊστάµενος κλάδου Πανεπι-
στηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ) σε κάθε ΜΔΠΠ για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ετών, το οποίο µπορεί να ανανεώνεται.

5. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδα-
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φίου της της παρ. 1 εκκρεµείς δίκες των Φ.Δ.Π.Π. που
καταργούνται, συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Α-
παιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υ-
ποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού µεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδα-
φίου της παρ. 1 για πάσης φύσεως έργα, δράσεις και
προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτού-
µενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς ορ-
γανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναλη-
φθεί και υλοποιούνται από τους ΦΔΠΠ, ο ΟΦΥΠΕΚΑ κα-
θίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω
πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δικαιού-
χος των τραπεζικών λογαριασµών για τη χρηµατοδότη-
σή τους.

7. Οι συµβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριµένες
χρηµατοδοτήσεις και οι πόροι των ΦΔΠΠ που καταργού-
νται µεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

8. Η δυνατότητα άσκησης της αρµοδιότητας της περ. ι-
στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 εκκινεί µετά την έκδοση
της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 32. Αν έως τότε
δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1
για την απορρόφηση του συνόλου ή ορισµένων από τους
ΦΔΠΠ, την ευθύνη για την άσκηση της αρµοδιότητας της
περ. ιστ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 έχει ο ΟΦΥΠΕΚΑ
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του ΦΔΠΠ σύµφωνα µε
την περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4519/2018
(Α΄ 25). Μέχρι το χρονικό αυτό σηµείο η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού.»

Άρθρο 116
Γνωµοδοτική αρµοδιότητα του Κεντρικού και
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 13 του ν. 4014/2011

Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) τροποποιείται ως προς την παροχή γνώµης του
Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
σε περίπτωση αρνητικής γνωµοδότησης από το αρµόδιο
Περιφερειακό Συµβούλιο για έργα και δραστηριότητες υ-
ποκατηγορίας Α2, τροποποιείται, η περ. β΄ της παρ. 2 α-
ντικαθίσταται ως προς τις αρµοδιότητες του Περιφερεια-
κού Συµβουλίου και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 13
Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Α-
δειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο οποίο συµµετέ-
χουν οι εξής:

α. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος,
β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και

Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Eνέργειας

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης,
ένας (1)  εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισµού,
ένας (1)  εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και

Αθλητισµού,
ένας (1)  εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,
ένας (1)  εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και
ένας (1)  εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών, ως µέλη.
Από τα παραπάνω µέλη, ο Γενικός Διευθυντής Περι-

βαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γ. Αντικείµενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτή-

µατος του Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παροχή γνώ-
µης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόµε-
νων γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή επί
οποιουδήποτε άλλου ζητήµατος σχετικού µε τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της
υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει µετά το πέρας των
διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και δηµόσιας διαβούλευ-
σης και η παροχή γνώµης σε περίπτωση αρνητικής γνω-
µοδότησης από το αρµόδιο ΠΕΣΠΑ για έργα και δραστη-
ριότητες υποκατηγορίας Α2. Τη γνώµη αυτή σχηµατίζει
το ΚΕΣΠΑ, µεταξύ άλλων, και µε την κλήση ενώπιον του,
προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρί-
ση του, οργάνων και φορέων. Στο αντικείµενο του ΚΕ-
ΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύµφωνης γνώµης ως
προϋπόθεση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων του άρθρου 9 υποκατηγορίας Α1. Ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού διατηρεί δικαίωµα
άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις
κείµενες διατάξεις, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του. 
Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων υποκατη-

γορίας Α2 για τα οποία έχει προηγηθεί αρνητική γνώµη
από το οικείο ΠΕΣΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δρα-
στηριότητας µπορεί να ζητήσει την παροχή γνώµης του
ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµε-
ρών. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, µετά από αίτηµα του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, δύνανται να χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριό-
τητες ως έργα εθνικής σηµασίας, ιδίως εάν πρόκειται για
έργα συγχρηµατοδοτούµενα από Διαρθρωτικά Ταµεία
και ευρωπαϊκά προγράµµατα, για έργα που απαιτούνται
για την επείγουσα συµµόρφωση µε αποφάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου, για έργα που αφορούν λόγους
δηµόσιας υγείας. Για τα έργα αυτά η αρµόδια περιβαλλο-
ντική αρχή προβαίνει στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ ει-
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σάγοντάς τα απευθείας στο Κεντρικό Συµβούλιο Περι-
βαλλοντικής Αδειοδότησης για γνώµη κατά τα οριζόµε-
να στο παρόν άρθρο.
δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, µε τους αναπληρω-

τές τους, ορίζονται µε αποφάσεις των αντίστοιχων υ-
πουργών εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από τη σχε-
τική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Εάν η προθεσµία αυ-
τή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται
από τα λοιπά µέλη µέχρι την υπόδειξη και το διορισµό
των ελλειπόντων εκπροσώπων.
ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία ρυθµίζονται
όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύν-
θεση και λειτουργία του.

2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδει-
οδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει κατόπιν σύ-
γκλησης του Προέδρου του και στο οποίο συµµετέχουν:
ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως

Πρόεδρος,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Α-

γροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξια-

κού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών
της οικείας Περιφέρειας,
ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

της οικείας Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος ορίζεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτισµού του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού εντός προθε-
σµίας είκοσι (20) ηµερών και επιλέγεται από τους Προϊ-
στάµενους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών
χωρικής αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συ-
γκροτείται από τα λοιπά µέλη.
Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της Περι-

φέρειας στην οποία εµπίπτει χωρικά το έργο. Σε περί-
πτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εµπίπτει σε άνω
της µίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η Περιφέρεια,
εντός της οποίας χωροθετείται µεγαλύτερο τµήµα του
έργου ή της δραστηριότητας.
Από τα παραπάνω µέλη, ο Γενικός Διευθυντής Χωρο-

ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης, συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου.
β. Αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτή-

µατος του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης παροχή γνώµης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδο-
σης αντικρουόµενων γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες
υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήµατος σχετι-
κού µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δρα-
στηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει µετά
το πέρας των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και δηµόσιας
διαβούλευσης. Τη γνώµη αυτή σχηµατίζει το ΠΕΣΠΑ, µε-
ταξύ άλλων, και µε την κλήση ενώπιον του, προς διατύ-
πωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, ορ-

γάνων και φορέων. Στο αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ εντάσ-
σεται και η παροχή σύµφωνης γνώµης ως προϋπόθεση
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη-
ριοτήτων του άρθρου 9, υποκατηγορίας Α2.
Κατόπιν αιτήµατος της κατά περίπτωση αρµόδιας αρ-

χής σύµφωνα µε το άρθρο 8, αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ
µπορεί να αποτελέσει και η παροχή γνώµης σε περίπτω-
ση παράλειψης ουσιωδών γνωµοδοτήσεων ή έκδοσης α-
ντικρουόµενων γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β. Ως
ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωµοδοτήσεις των δηµόσιων
φορέων, το αντικείµενο της αρµοδιότητας των οποίων
συνδέεται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά του αιτούµενου
έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον. 
Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού διατηρεί δι-

καίωµα άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου,
κατά τις κείµενες διατάξεις, απαιτείται η σύµφωνη γνώ-
µη του.
γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση

του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λε-
πτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία
του ΠΕΣΠΑ.

3. Τα Συµβούλια της παρούσας παραγράφου συνεδριά-
ζουν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου τους. Ενώπιον
των Συµβουλίων της παρούσας παραγράφου συµµετέ-
χουν υποχρεωτικά οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευ-
θύνσεων των δηµοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες
δεν υπέβαλαν εµπροθέσµως τη γνωµοδότησή τους, προ-
κειµένου να γνωµοδοτήσουν επί των ζητηµάτων αρµο-
διότητάς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερί-
πτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 4.

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συµβούλια εξετάζουν εξει-
δικευµένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήµατα ή, σε κάθε πε-
ρίπτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επιστηµονι-
κή τεκµηρίωση ενός ζητήµατος, δύναται να καλούνται
για να καταθέσουν την επιστηµονική τους άποψη, ανε-
ξάρτητοι εµπειρογνώµονες µε εξειδικευµένη κατάρτιση
και εµπειρία στο υπό εξέταση αντικείµενο, που ορίζονται
µε απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου.

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται
να αιτείται τη σύγκληση του Συµβουλίου, να παρίσταται
κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου ή να υποβάλλει υ-
πόµνηµα απόψεων στο Συµβούλιο, το οποίο εξετάζει την
υπόθεσή του.»

Άρθρο 117
Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισµών
επεµβάσεων σε περιοχές - Τροποποίηση της παρ. 6

του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160) τροποποιείται, ως προς τον χρόνο
ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε την οποία παρατείνεται η επιβολή όρων
και περιορισµών σε περιοχές που δεν έχουν εκδοθεί π.δ.
χαρακτηρισµού, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του
τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισµού

136



µε προεδρικό διάταγµα και έως ότου εκδοθεί η πράξη
χαρακτηρισµού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζει όρους και πε-
ριορισµούς για επεµβάσεις και δραστηριότητες που είναι
δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω
περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα σχέδια
δράσης της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 και
συγκεκριµένες διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν
στη βελτίωση και διατήρηση της κατάστασης των προ-
στατευτέων αντικειµένων. Η ισχύς της υπουργικής αυ-
τής απόφασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσµία αυτή
µπορεί να παρατείνεται, µε όµοια υπουργική απόφαση,
για δύο (2) ακόµη έτη.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 118
Παρατάσεις προθεσµιών

1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 32Α

Σε ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει ε-
πέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαο-
κτάµηνης προθεσµίας από τον δικαστικό καθορισµό τι-
µής µονάδας, οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες µπορούν να
υποβάλουν προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της α-
ποζηµίωσης, µε κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την
απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη δια-
τήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικα-
στικά καθορισµένης προσωρινής ή οριστικής αποζηµίω-
σης µέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό α-
πό τον ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής αποζηµίωσης
µε απόφασή του, µόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή
της αποζηµίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αύξηση της δικαστικώς καθορισθείσας τιµής της
αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
τροποποιείται, προκειµένου να παραταθεί η ισχύς των
εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του
ν. 2508/1997 (Α΄ 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθµιζόµε-
νης πολεοδόµησης, και διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεµείς διαδικασίες για την πολεοδόµηση εκτά-
σεων µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997
συνεχίζονται µε βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊ-
σχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος για
τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του
ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει
για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεµείς διαδι-
κασίες για την πολεοδόµηση εκτάσεων, για τις οποίες έ-
χει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του
ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2022,
υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή
της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδοµική µελέ-
τη.»

3. Η καταληκτική ηµεροµηνία του άρθρου 86 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) για την εκπόνηση Πολεοδοµικού
Σχεδίου Εφαρµογής παρατείνεται και το άρθρο 86 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής

(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) για
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν

από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018

Η σύνταξη Πολεοδοµικού Σχέδιου Εφαρµογής (δεύτε-
ρο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου), συµπεριλαµ-
βανοµένων συνοδών µελετών, για τις περιοχές της Ανα-
τολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νοµικό Πρόσωπο Δη-
µοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος». Ο Υ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται
να υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Τεχνικό Επιµελη-
τήριο Ελλάδος µε καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης
του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση
του έργου αυτού εφαρµόζεται η περ. α΄ της παρ. 14 του
άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).»

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεο-
δοµικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόµενη ανάπτυξη
αφορά σε δηµόσιο ή δηµοτικό φορέα, µπορεί να επιβάλ-
λεται, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµ-
βουλίου και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, αναστολή
χορήγησης οικοδοµικών αδειών για ορισµένες χρήσεις
είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε µέρος αυ-
τής, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.»

5. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ως προς τον χρόνο επιτρεπόµενης
συνέχισης της λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα κατά τα ανωτέρω πέντε (5) έτη αυξάνονται σε δέ-
κα (10) έτη στη λατοµική περιοχή, εφόσον πρόκειται για
λατοµεία τα οποία έχουν κοινά όρια µε λατοµικούς χώ-
ρους λατοµικής περιοχής και διενεργείται συνεκµετάλ-
λευση µε αυτούς, ώστε να αυξηθούν τα απολήψιµα απο-
θέµατα αδρανών υλικών της λατοµικής περιοχής».

6. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018
(Α΄ 162) ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσµίας
έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ειδικών
χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκµηριωµένα α-
ντικειµενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που α-
νέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της µελέτης είτε κατά
τη γνωµοδοτική διαδικασία, µετά την υπογραφή της σύµ-
βασης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσµίας
των εικοσιτεσσάρων (24) µηνών µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από σχετική ει-
σήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.»

7. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παροχής της γνώ-
µης του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας, τροποποιείται
ως εξής:
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«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδι-
κών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει τη διατύπωση
γνώµης για το περιεχόµενο τους, ήτοι την κύρια µελέτη,
τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, από το Εθνικό
Συµβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την εισαγωγή του θέµα-
τος σε αυτό.»

8. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 90/2018,
ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσµίας έγκρι-
σης, αναθεώρησης και τροποποίησης των περιφερεια-
κών χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκµηριωµένα α-
ντικειµενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που α-
νέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της µελέτης είτε κατά
τη γνωµοδοτική διαδικασία, µετά την υπογραφή της σύµ-
βασης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσµίας
των τριάντα (30) µηνών µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρε-
σίας.»

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του
ν. 4787/2021 (Α΄ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ι-
σχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) µε ηµεροµηνία αυ-
τοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται
από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, µε δυνατότητα
υπαγωγής ρύθµισης και µετά την 1η Φεβρουαρίου 2021,
χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας
κτηρίου/ διηρηµένης ιδιοκτησίας.»

Άρθρο 119
Πολεοδοµικός σχεδιασµός 

1. Τροποποιείται η περ. α΄ του άρθρου 70 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), ως προς τα ακίνητα προσφοράς
συντελεστή δόµησης, ως εξής:

«α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί απαλλο-
τρίωση είτε µέσω του ρυµοτοµικού σχεδίου ή µε πράξη
κήρυξης απαλλοτρίωσης, µε σκοπό τη δηµιουργία κοινό-
χρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο α-
ντίστοιχο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχει καθοριστεί η χρήση
κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου ή χώρου πρασίνου
από τον υπερκείµενο σχεδιασµό, ακόµη και όταν περιέ-
χουν κτίρια των περ. β΄ και γ΄,».

2. Τροποποιούνται οι περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς την απαιτούµενη δια-
δικασία για τον καθορισµό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή
Δόµησης, ως εξής:

«δ) Γνωµοδότηση των οικείων Δηµοτικών ή Περιφερει-
ακών Συµβουλίων.
ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδια-

σµού (Δ.Π.Σ.) ή της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολι-
τικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά πε-
ρίπτωση.»

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 72 του
ν. 4495/2017, ως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις, ως ε-
ξής:

«3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο εκπό-
νησης Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και ΕΠΣ σύµφω-
να µε τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).»

4. Τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του
ν. 4495/2017, ως προς τις περιοχές χωροθέτησης Ζωνών
Υποδοχής Συντελεστή Δόµησης, και διαµορφώνονται ως
εξής:

«5. Οι Ζ.Υ.Σ. µπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές
που βρίσκονται:
α) εντός Εγκεκριµένων Ρυµοτοµικών Σχεδίων ή εντός

περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία πο-
λεοδόµησης µε κανονιστική πράξη ή εντός περιοχών
προς πολεοδόµηση ή εντός εγκεκριµένων ορίων οικι-
σµών που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του α-
πό 17.7.1923 ν.δ. (Α΄ 228), ή έχουν πληθυσµό κάτω των
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,
β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών

οικισµών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέ-
πονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160), στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) ή στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) και περιοχών στις ο-
ποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόµησης για την προ-
στασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρ-
χαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλο-
ντικά αξιόλογων στοιχείων,

γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, µε εξαίρεση τα
τµήµατα στα οποία γίνεται ανάπλαση, σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 έως και 17 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124),

δ) εκτός καθορισµένων ορίων περιοχών, οι οποίες έ-
χουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων
που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευ-
όµενοι, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις,

ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδοµικών Τετραγώνων
(Ο.Τ.) µετά από τη γραµµή του αιγιαλού ή της όχθης µε-
γάλων λιµνών ή πλεύσιµων ποταµών και εκτός ανοικτών
οικοδοµικών τετραγώνων,

στ) εκτός οικοδοµικών τετραγώνων µε κλίση του φυ-
σικού εδάφους µεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%),

ζ) εκτός οικοδοµικών τετραγώνων που γειτνιάζουν µε
δασικές εκτάσεις.

Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να τεκ-
µηριώνεται από τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της παρ. 2, ότι µε τη µεταφορά συντελεστή
δόµησης:

α) [Καταργείται]
β) Δεν απειλείται η αλλοίωση ευµενών όρων διαβίω-

σης που έχουν διαµορφωθεί, λαµβανοµένων υπόψη των
δράσεων περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής εξισορρό-
πησης µέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης του άρθρου 76.
γ) Δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσµού της

περιοχής, µε βάση την οικιστική πυκνότητα και ενόψει
του ήδη ισχύοντος συντελεστή δόµησης.

6. Με τις ειδικές πολεοδοµικές µελέτες Ζ.Υ.Σ., προσ-
διορίζονται µέσα στην περιοχή της δηµοτικής ενότητας
ή του δήµου ή των όµορων δήµων ή της οικείας περιφε-
ρειακής ενότητας ή περιφέρειας, για την οποία συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5, η ζώνη υποδοχής µε-
ταφοράς συντελεστή δόµησης και, σε ποσοστό επί του
συνολικού εµβαδού των δοµήσιµων επιφανειών της ζώ-
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νης, όπως το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον υπολογι-
σµό των Σ.Δ. που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συ-
νολικό εµβαδόν δοµήσιµων επιφανειών που επιτρέπεται
να µεταφερθεί µέσα σε αυτήν, αφού αξιολογηθούν:

α) το προτεινόµενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος
Σ.Δ. που προκύπτει, λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό οικι-
στικής ανάπτυξης, τη θέση, φυσιογνωµία και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική πυκνότητα
και το όριο κορεσµού, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Σ.Δ.,
την έκταση που προκύπτει από την αδυναµία εκµετάλ-
λευσης ακινήτων, όπως διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο
των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. στην
περιοχή, την επιβάρυνση από αυθαίρετες κατασκευές
και αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 4178/2013
(Α΄ 174) και του άρθρου 96 του παρόντος,

β) η επακόλουθη µεταβολή της οικιστικής φυσιογνω-
µίας της περιοχής, µε προσδιορισµό της µεταβολής πυ-
κνοτήτων και του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και άλ-
λων παραµέτρων του αστικού περιβάλλοντος,

γ) η επάρκεια, µετά και από την πραγµατοποίηση της
Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που
προβλέπονται από το Εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό Σχέδιο,
για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιο-
χής. Σε περιπτώσεις που πληρούνται τα λοιπά κριτήρια
εκτός της επάρκειας, είναι δυνατό µε τη ΖΥΣ να καθορί-
ζεται σε ακίνητα που εµπίπτουν σε αυτήν η χρήση κοινο-
χρηστου ή κοινωφελούς χώρου,
δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το τοπίο.»
5. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4495/2017

τροποποιείται ως προς τις δράσεις περιβαλλοντικής και
πολεοδοµικής εξισορρόπησης και διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«ε) ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ανάπλασης σε περι-
βαλλοντικά και πολεοδοµικά υποβαθµισµένες ή κορε-
σµένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που χρήζουν ει-
δικής προστασίας, µε σκοπό την ανάδειξη και προστασία
των περιοχών, τη διεύρυνση του αδόµητου - ελεύθερου
χώρου, την ανανέωση του κτιριακού αποθέµατος και την
αύξηση της αστικής βιωσιµότητας των περιοχών.

Στις αναπλάσεις περιλαµβάνεται και η ενοποίηση ακά-
λυπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δηµιουργία
δικτύου ελεύθερων προσβάσιµων χώρων αποκλειστικά
για πεζούς, όπως προβλέπεται στις περ. α΄ και β΄ της
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).»

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«5. Σε περιοχές που έχουν ήδη πολεοδοµηθεί, οι χρή-
σεις γης που καθορίζονται µε τα ΤΠΣ, κατισχύουν αυτών
που είχαν καθορισθεί µε το ρυµοτοµικό σχέδιο, χωρίς
κατ’ αρχήν να απαιτείται η αναθεώρηση του υφισταµέ-
νου ρυµοτοµικού σχεδίου, προκειµένου οι χρήσεις του
να προσαρµοσθούν στις χρήσεις του ΤΠΣ. Αναθεώρηση
του ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται µόνον εάν απαιτεί-
ται περαιτέρω εξειδίκευση των χρήσεων γης που καθορί-
ζονται µε το νέο ΤΠΣ, όπως όταν πρόκειται για τον καθο-
ρισµό νέου ή τον αποχαρακτηρισµό εγκεκριµένου κοινό-
χρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Το ΤΠΣ δύναται επίσης
να τροποποιεί και να αναδιαµορφώνει τους ισχύοντες ό-
ρους δόµησης.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, ως προς
τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, µετά την περ. δ΄ προστί-
θεται περ. δα΄ ως εξής:

«δα. Με τα ΕΠΣ δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι

και περιορισµοί δόµησης ακόµη και κατά παρέκκλιση από
τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς
και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού
και της εκτός σχεδίου δόµησης, κατόπιν ειδικής µελέτης
και σχετικής επιστηµονικής τεκµηρίωσης.»

8. Στην περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 4447/2016 προστίθεται αναφορά ως προς τη συµπερί-
ληψη των Επιχειρηµατικών Πάρκων Μεµονωµένης Με-
γάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
στα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια και η παρ. 7 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«7. Ε.Π.Σ., κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, α-
ποτελούν επίσης:

α) οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), οι
Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160) και τα Τοπικά Ρυµοτοµικά Σχέδια του άρθρου 26
του ν. 1337/1983 (Α΄ 33),
β) οι Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επι-

χειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου
41, καθώς και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Μεµονωµένης
Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143),

γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Α-
κινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του
ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και του ν. 4608/2019.

Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περ. α΄
και β΄ εφαρµόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υπο-
δοχέα διατάξεις, καθώς και η διαδικασία της περ. ε΄ της
παρ. 1. Για τον σχεδιασµό και τη χωρική οργάνωση των
περιοχών της περ. γ΄ εφαρµόζεται αποκλειστικά το οι-
κείο θεσµικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις των ανωτέ-
ρω υποδοχέων των περ. α΄ , β΄ και γ΄ η οριοθέτηση των
υδατορεµάτων που εµπίπτουν σε αυτούς, γίνεται µε τη
διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα
από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94).»

Άρθρο 120
Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις 

του ν. 4495/2017

1. Στην περ. 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) της παρ. 1 του άρθρου
36 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), α) τροποποιείται η υποπερ.
ε), β) προστίθεται υποπερ. ιβ) και η περ 3 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«3) Κατηγορία 3:
α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριµένου σχεδίου

περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.µ. δόµησης για
ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.µ. δόµησης
για κτίρια µε επικρατούσα χρήση κατοικίας,

β) ανέγερση κτιρίου µε χρήση κατοικίας σε εκτός σχε-
δίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηµατογράφηση
και εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέ-
διο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλε-
ων (ΣΧΟΟΑΠ) σε άρτιο κατά τον κανόνα,

γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετηµέ-
νου οικισµού µε το από 24.4.1985 π.δ. (Δ΄ 181) για κτίριο
µε επικρατούσα χρήση κατοικίας,

δ) προσθήκη δόµησης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίριο,
µε χρήση κατοικίας,
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ε) προσθήκη δόµησης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίριο,
µε χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερ-
βαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δό-
µησης, σε εντός και εκτός σχεδίου δόµηση,

στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζόντιων
ή κάθετων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός ή εκτός
σχεδίου περιοχές,

ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις
περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλί-
µακας,

η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις
που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόµησης
µικρής κλίµακας και µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων
της Κατηγορίας 1,

θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευ-
ασµένων δεξαµενών ύδατος, καθώς και δεξαµενών λυ-
µάτων,

ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθ-
µισης νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων που δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις του άρθρου 30,
ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου

29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας,
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό τους,
ιβ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαµενών υ-

γρών και αερίων καυσίµων σε πρατήρια καυσίµων.»
2. Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017

τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις αυτόµατης έκ-
δοσης των αδειών που εµπίπτουν στον τρόπο έκδοσης
της Κατηγορίας 3, και διαµορφώνεται ως εξής:

«β) Οι άδειες που εµπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της
Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδο-
νται αυτόµατα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή
του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις
αναγκαίες µελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.
Μεταξύ των υποβαλλόµενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συ-
µπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της
αρµόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δό-
µησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά
περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρε-
σιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχε-
τικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (A΄ 75) του µελετητή µηχανικού, ότι δεν έ-
χουν µεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόµησης
στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθµός οικοδοµικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρο-
νικά, αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται
η έναρξη των οικοδοµικών εργασιών.

Η αρµόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγµατο-
ληπτικό έλεγχο της νοµιµότητας των υποβαλλόµενων
µελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον των οικοδοµικών αδειών που χορη-
γούνται µε την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός
δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάµηνο
για τις άδειες του παρελθόντος εξαµήνου.»

3. Η περ. η΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ως προς
τον ορισµό «Ενηµέρωση του φακέλου της οικοδοµικής
άδειας», τροποποιείται ως εξής:

«η) Ενηµέρωση του φακέλου της οικοδοµικής άδειας»:

Είναι η διοικητική πράξη µε την οποία καταχωρίζονται
στον φάκελο των µελετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο ι-
σχύος της οικοδοµικής άδειας, τροποποιήσεις των µελε-
τών, που δεν αλλάζουν το διάγραµµα δόµησης µε επαύ-
ξηση των µεγεθών δόµησης, κάλυψης, όγκου και ύψους
και τροποποίηση του περιγράµµατος του κτιρίου, καθώς
και η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
42.»

4. Η περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 42 του
ν. 4495/2017, ως προς την αναγκαία ενηµέρωση του φα-
κέλου της οικοδοµικής άδειας, τροποποιείται ως εξής:

«β) τροποποιήσεις των µελετών, εφόσον δεν µεταβάλ-
λονται τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης, δόµησης, ό-
γκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υ-
πολογισµός των αναγκών σε χώρους στάθµευσης (άρ-
θρο 39 παρ. 3β) του διαγράµµατος κάλυψης,».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 προστί-
θεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που ο
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπιστώ-
σει αδυναµία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ Α ή
Β, µε απόφασή του καθορίζει το αντίστοιχο ΣΥΠΟΘΑ Α ή
Β όµορης περιφερειακής ενότητας της ίδιας περιφέρειας
που θα ασκεί τις αρµοδιότητες αυτού έως τη συγκρότη-
σή του ή την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας
του.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, ως προς
τη συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β, τροποποιείται ως ε-
ξής:

«Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β είναι πενταµελές και αποτελείται α-
πό:

α) έναν (1) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) ή
τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας δήµου της οι-
κείας περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο µε τον ανα-
πληρωτή του,

β) ένα (1) µέλος υπάλληλο Υ.ΔΟΜ. ή τεχνικής υπηρε-
σίας δήµου της οικείας Περιφερειακής ενότητας µε τον
αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) µηχανικό, που υποδεικνύεται µε τον ανα-
πληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., µε δεκαετή εµπειρία σε θέ-
µατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, ειδικότητας πολιτι-
κού µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού ή τοπογράφου
µηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόµου µηχανικού, ως µέ-
λος,

δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
της παρ. 4, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ως µέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου,
ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση µέλους από
το Μητρώο, από έναν (1) µηχανικό, που υποδεικνύεται
µε τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., µε δεκαετή εµπει-
ρία σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, ειδικότητας
πολιτικού µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού ή τοπο-
γράφου µηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόµου µηχανι-
κού,

ε) έναν (1) δικηγόρο, ο οποίος επιλέγεται µε κλήρωση
από τα µητρώα της παρ. 5. Έως τη σύσταση του Μητρώ-
ου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 5, ή σε περίπτωση
που είναι αδύνατη η εύρεση µέλους από το Μητρώο δι-
κηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οικείο δικη-
γορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις,
µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί
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δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός πέ-
ντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της πρό-
σκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά
εντός (5) ηµερών από τη διαπίστωση της µη επάρκειας
µελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νοµίµως,
χωρίς τη συµµετοχή αυτού.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής του ο-

ρίζονται υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. ή δήµου της οικείας Περι-
φερειακής ενότητας.»

7. Η παρ. 6 εφαρµόζεται για συγκροτήσεις ή τροποποι-
ήσεις συγκροτήσεων ΣΥΠΟΘΑ Β µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

8. Η περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017
τροποποιείται ως εξής:

«ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από άλλες
γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωµοδότηση του Σ.Α. ή
των ΣΧΟΠ Αιγαίου.»

9. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. γ του άρ-
θρου 28 του ν. 4495/2017 ως εξής:

«Ως προέγκριση νοείται και η απόφαση έγκρισης ε-
πέµβασης του ν. 998/1979, όπως ισχύει».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 τροπο-
ποιείται ως προς το πεδίο εφαρµογής της, περιλαµβανο-
µένης σε αυτό της ειδικής περίπτωσης αυθαιρέτων κατα-
σκευών σε ανταλλάξιµα ακίνητα Δηµοσίου, ως εξής:

«4. Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011,
που έχουν κατεδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες ή πρόκειται
να κατεδαφιστούν και για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί
πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης στην αρµόδια φο-
ρολογική αρχή και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστι-
κή απόφαση για την κατεδάφισή τους ή για τις οποίες έ-
χει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση για την κα-
τεδάφισή τους, αλλά έχουν ανεγερθεί προ του β.δ. της
9ης.8.1955 και βρίσκονται σε ανταλλάξιµο ακίνητο του
Δηµοσίου, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος µε
την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευ-
ρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλονται αίτηση, τεχνική έκ-
θεση µηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατε-
δάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια
και εφαρµόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων
βεβαιωθέντων προστίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.»

Άρθρο 121
Ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις

1. Η παρ. 2β του άρθρου 2 του π.δ. της 24/31 Μαίου
1985 (Δ΄ 270) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παρ. 2α σε
περίπτωση που έχουν κατασκευαστεί µε επικάλυψη από
σκληρό υλικό (π.χ. γυαλί) από τα όρια του γηπέδου ορί-
ζονται σε 2,50 µέτρα.»

2. Η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε πε-
ριοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που επιτρέπε-
ται η εγκατάσταση βιοµηχανικών - βιοτεχνικών δραστη-
ριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεµπορίου, επιτρέπε-
ται και η χρήση εµπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέ-
ντρων, καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού
Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ).»

3. Το ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 284/2020 α-
πόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Νικολάου
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης (ΑΔΑ:
9ΠΖΥΩΚΨ-0ΜΖ), όπως εµφαίνεται στο συνηµµένο διά-
γραµµα, χρησιµοποιείται για την ανέγερση κτιριακών ε-
γκαταστάσεων µε σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος και εντάσ-
σεται στην κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του
π.δ. 59/2018, κατά παρέκκλιση τυχόν διαφορετικών προ-
βλέψεων του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

4. Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων
της παρ. 4 δύναται να ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόµη-
σης:
α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός

κτιρίων επί του γηπέδου.
β. Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρχε-

ται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς του.
γ. Ο µέγιστος συντελεστή δόµησης ανέρχεται σε 0,6.
δ. Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια

του γηπέδου ανέρχονται στα πέντε µέτρα (5µ).
ε. Ο µέγιστος αριθµός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3)

και το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων είναι τα
δέκα µέτρα (10 µ.), µετρούµενο από το γύρω φυσικό ή
διαµορφωµένο έδαφος.
στ. Το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον

τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και
των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα
µέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 µ.), εκ των οποίων το
συµπαγές µέρος στα δύο µέτρα (2 µ.).

5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α΄ 22)
τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρµογής της παρέκ-
κλισης που αφορά σε νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες
σε υφιστάµενα κτίρια κατοικιών και διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«1. Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου ή ριζικά α-
νακαινιζόµενου υφιστάµενου κτιρίου ή κτιριακής µονά-
δας, εκπονείται και υποβάλλεται, σύµφωνα µε τον
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) η οριζόµενη στην παράγραφο 25
του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ)
του κτιρίου.

Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, κα-
θώς και για προσθήκη νέας κτιριακής µονάδας σε κτίριο
που ανεγείρεται βάσει οικοδοµικής αδείας της οποίας η
αίτηση υποβάλλεται µετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλ-
λεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τε-
χνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενερ-
γειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν µηδενικής κατανάλω-
σης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάτα-
ξης και ειδικά για τις προεγκρίσεις οικοδοµικών αδειών
που εκδίδονται µέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν
νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια
κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει ότι το κτί-
ριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κα-
τηγορίας Β+ σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) προστίθεται
παρ. 14 ως εξής:

«14. Στις ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται στο πυκνο-
δοµηµένο τµήµα πολεοδοµικών µελετών σύµφωνα µε
την καταργηθείσα µε την παρ. 8 του άρθρου 25 του
ν. 2508/1997 διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρό-
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ντος, δύναται να χορηγούνται οικοδοµικές άδειες πριν
από την πράξη εφαρµογής µε την προϋπόθεση τακτοποί-
ησης των κατά τον υπολογισµό υποχρεώσεων εισφοράς
σε χρήµα και µετατροπής σε χρήµα της υποχρέωσης ει-
σφοράς σε γη και τήρησης των οριζόµενων στην παρ. 10
του άρθρου 43 του παρόντος προϋποθέσεων.»

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, που
εκδίδονται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων και δηµοσι-
εύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να
οριοθετούνται συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης της
«Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε., να επιβάλλο-
νται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης και στη
δόµηση, τη µορφολογία και την αισθητική των κτιρίων
και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και περιορισµοί
στάθµευσης, ειδικοί όροι φωτισµού, ειδικοί τρόποι σή-
µανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συµβατι-
κής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδοµι-
κός, αρχιτεκτονικός ή µορφολογικός όρος ή περιορι-
σµός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθµιση της αι-
σθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης. Με τις ί-
διες αποφάσεις χορηγούνται όλες οι απαιτούµενες άδει-
ες και εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων οικοδοµικών α-
δειών και βεβαιώσεων εγκατάστασης, για την εκτέλεση
των έργων που εµπίπτουν στους σκοπούς της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε., κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων σχετικών διαδι-
καστικών και ουσιαστικών διατάξεων.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάµει της παρ. 2
του άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έβδοµου του
ν. 1955/1991 (Α΄ 112) δύνανται να τροποποιούνται και
µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 για
λόγους διόρθωσης σφαλµάτων και εν γένει αναβάθµι-
σης της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικό-
νας της πόλης.

9. Η εφαρµογή των σχεδίων πόλης των ν.δ. 1923 και
ν. 1337/1983 (Α΄ 33) στις χαρακτηριζόµενες ως «κοινό-
χρηστοι χώροι - άλση» εκτάσεις, οι οποίες παρά την έ-
νταξή τους στο σχέδιο πόλης εξακολουθούν να διέπο-
νται απόλυτα από τη δασική νοµοθεσία, πραγµατοποιεί-
ται χωρίς τη σύνταξη πράξης αναλογισµού ή πράξης ε-
φαρµογής, κατά περίπτωση. Υπόχρεος της καταβολής
των αποζηµιώσεων είναι αποκλειστικά ο οικείος Δήµος ή
ο κατά περίπτωση φορέας διαχείρισης του χώρου, εξαι-
ρουµένων των εκτάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρυθεί ή εποπτεύο-
νται από ν.π.δ.δ.. Η διαδικασία καθορισµού τιµής µονά-
δος ακολουθεί αυτήν της απόκτησης των κοινωφελών
χώρων.

10. Οι Δήµοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και
Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήµοι, οι Δήµοι Πρωτεύουσες Περι-
φερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι
Νησιωτικοί Δήµοι, σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 8 του άρ-
θρου 119 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), εκπονούν υποχρεω-
τικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραµµα καθορισµού α-
παραίτητων παρεµβάσεων εξασφάλισης της προσβασι-
µότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συµπερι-
λαµβανοµένων των δικτύων πεζή µετακίνησης, των ο-
δεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σηµείων προσω-
ρινής περίθαλψης και σηµείων καταφυγής των πολιτών
εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονοµαζόµενο
«Σχέδιο Αστικής Προσβασιµότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνη-

ση Σ.Α.Π. πραγµατοποιείται είτε µε ιδίους πόρους του
δήµου είτε κατόπιν χρηµατοδότησης από πόρους του
Πράσινου Ταµείου ή του Ε.Σ.Π.Α..

11. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τµήµα-
τος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο),
όπως αυτή έχει οριοθετηθεί µε τα από 21.9.1979
(Δ΄ 567) και από 26.5.1989 (Δ΄ 411) προεδρικά διατάγ-
µατα, την αρµοδιότητα της έγκρισης για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων σε πλατείες, πλατώµατα, πεζοδρό-
µια ή πεζόδροµους ως ορίζονται από τα ανωτέρω δια-
τάγµατα µε τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις
γης στην ως άνω περιοχή, έχουν οι καθ’ ύλην αρµόδιες
υπηρεσίες του Δήµου Αθηναίων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες
ασκούν τον κατά περίπτωση επιβαλλόµενο έλεγχο που
ορίζεται από τα ανωτέρω διατάγµατα. Οι αδειοδοτήσεις
που προβλέπονται από αρχαιολογικές και άλλες άλλες
ειδικές διατάξεις για την περιοχή του πρώτου εδαφίου ε-
ξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 122
Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις 

του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020

1. Η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσι-
µος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκεί-
µενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας
χρήσης και έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν ή και
το κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο του κτιρίου ή και το κε-
ντρικό κλιµακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτη-
σίας. Αποτελεί παράρτηµα της υποκείµενης χρήσης, έχει
συνολικό καθαρό εµβαδόν, χωρίς να συµπεριλαµβάνο-
νται οι εξωτερικοί του τοίχοι, µικρότερο του 70% της µι-
κτής επιφάνειας του υποκείµενου χώρου, δεν θεωρείται
όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως υ-
ποκείµενος χώρος, νοείται η συνολική επιφάνεια της κά-
τοψης (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, κεντρικό κλιµα-
κοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ηλιακά
αίθρια), συµπεριλαµβανοµένων των τοίχων που την ορί-
ζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι χώροι κύ-
ριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως διάδροµοι, χώροι υγιει-
νής. Στον υπολογισµό του ποσοστού του εσωτερικού ε-
ξώστη προσµετράται η κλίµακα ανόδου, που συνδέει τον
εσωτερικό εξώστη µε τον χώρο της υποκείµενης επιφά-
νειας (δεν προσµετράται η κλίµακα του κοινόχρηστου
κλιµακοστασίου ή του κεντρικού κλιµακοστασίου αυτο-
τελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το πατάρι δύναται να
είναι συνεπίπεδο µε όροφο ή και σοφίτα του κτιρίου ή
και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη, να είναι προ-
σπελάσιµο από τους παραπάνω χώρους και να φέρει
κλειστούς χώρους σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνει-
άς του και σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον µέτρου α-
πό τα ανοικτά όρια, οι οποίοι δεν προσµετρώνται στον
συντελεστή δόµησης. Τα ανοικτά όρια του εσωτερικού
εξώστη δύνανται να βλέπουν σε ηλιακό αίθριο. Σε περί-
πτωση κτιρίου µε στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται κάτω α-
πό τη στέγη δύναται να αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τον
χώρο κάτω από την στέγη. Σε αυτήν την περίπτωση, για
τον υπολογισµό του ελεύθερου ύψους ο παραπάνω χώ-
ρος αντιµετωπίζεται ενιαία, υπό την προϋπόθεση ότι
πληροί τους όρους µέσου ελεύθερου ύψους των χώρων
κύριας ή βοηθητικής χρήσης.»
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2. Στην παρ. 38 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 38 διαµορφώνεται
ως εξής:

«38. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από
όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέ-
δου τµήµατος κτιρίου (ορόφου, σοφίτας, κλειστού εσω-
τερικού εξώστη) που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες
των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράµµατος κά-
λυψης του ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έ-
χει ανοίγµατα και στις κλειστές εξωτερικές πλευρές
του.»

3. Στην παρ. 56 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 56 διαµορφώνεται
ως εξής:

«56. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου
προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του
οικοπέδου ή και προς όµορα οικόπεδα και ορίζονται,
σύµφωνα µε τον προσανατολισµό τους. Ως όψεις του
κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώµατα µε
τα κιγκλιδώµατα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και
µε τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά τµήµατα
των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συµµετέχουν οι ε-
πιφάνειες των εξωτερικών θερµοµονώσεων, οι επενδύ-
σεις και τα επιχρίσµατα του κτιρίου.»

4. Στην παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδά-
φιο και η παρ. 81 διαµορφώνεται ως εξής:

«81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιµος
χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του
κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαµη-
λότερο ύψος από το σηµείο έδρασης της στέγης. Η σο-
φίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το χώρο κάτω από την
στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιµετωπίζεται ενιαία για
τον υπολογισµό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύνα-
ται να έχει πρόσβαση σε δώµα ή και δώµα ορόφου του
κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν
θεωρείται όροφος και δεν µπορεί να αποτελεί ανεξάρτη-
τη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της
σοφίτας από κεντρικό κλιµακοστάσιο αυτοτελούς ανε-
ξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου
της προσµετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον
σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή µέγιστος περιορισµός
ως προς το ύψος της σοφίτας.»

5. Στην παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 90 διαµορφώνεται
ως εξής:

«90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σηµείο είναι η κατακόρυφη
απόσταση από το σηµείο τοµής της όψης του κτιρίου µε
το οριστικά διαµορφωµένο έδαφος έως τη στάθµη της
τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέ-
ση αυτήν, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνεται η µόνωση
και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου µε
στέγη, το ύψος κτιρίου σε κάθε σηµείο είναι η κατακόρυ-
φη απόσταση από το σηµείο τοµής της όψης του κτιρίου
µε το οριστικά διαµορφωµένο έδαφος έως τη στάθµη
της κάτω επιφάνειας της χαµηλότερης από τις εδράσεις
της στέγης. Το µεγαλύτερο από τα ύψη που πραγµατο-
ποιούνται είναι το µέγιστο πραγµατοποιούµενο ύψος
του κτιρίου.»

6. Η παρ. 91 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποι-
είται και διαµορφώνεται ως εξής:

«91. Ύψος στέγης είναι η µεγαλύτερη κάθετη απόστα-

ση από το χαµηλότερο από τα σηµεία έδρασής της έως
το ανώτατο σηµείο της, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνο-
νται η µόνωση και η επίστρωση - επικάλυψή της, και, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
2,00 µ. από το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος της περιο-
χής.»

7. Στην περ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθε-
νται δύο τελευταία εδάφια και η περ. η΄ διαµορφώνεται
ως εξής:

«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως
διαστάσεων για µηχανολογικές εγκαταστάσεις ή και για
τη συλλογή και εξυπηρέτηση των µηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των
διαµπερών µη προσβάσιµων ανοιγµάτων που προκύ-
πτουν από την αρχιτεκτονική λύση (εντός των οποίων
µπορούν να περιλαµβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και φυ-
τεµένες επιφάνειες) ή οδεύσεων που λειτουργούν ως
φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως
καµινάδες εξαερισµού, για τον δροσισµό του κτιρίου. Ε-
πιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτή-
τως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.µ., που λειτουρ-
γούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα
για φωτισµό ή δροσισµό του κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι
δεν συµβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισµού
και αερισµού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. Σε
αυτούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµε-
νων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην περ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου 13, η υποβάθµιση της διαµορφωµένης
στάθµης του ακαλύπτου χώρου των χώρων αυτών στο ε-
σωτερικό του κτιρίου έως τη στάθµη του δαπέδου οποι-
ουδήποτε υπογείου. Στα κατακόρυφα φρεάτια, εφόσον
εγγράφεται σε αυτά τουλάχιστον κύκλος διαµέτρου δ, ε-
πιτρέπονται εντός αυτών κατασκευές ή και στοιχεία του
άρθρου 16 µε µέγιστες διαστάσεις αυτές που ορίζονται
στο άρθρο 16. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται κα-
θαρός κύκλος διαµέτρου τουλάχιστον 2/3 του δ.

8. Στην περ. ι΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 τροποποιούνται το τέταρτο και το πέµπτο
εδάφιο και η περ. ι΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφά-
νειας ίσης µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτίριο (κάλυ-
ψη κτιρίου), προοριζόµενος για βοηθητικές χρήσεις, µε
την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σηµείο δεν
υπερβαίνει το 1,20 µ. από την οριστική στάθµη του εδά-
φους. Ο όροφος αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση στο
σύνολό του ή µερικώς, εφόσον αποτελεί λειτουργικό
προσάρτηµα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προ-
σµετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας
χρήσης στο σ.δ. (στον υπολογισµό αυτό δεν συµπερι-
λαµβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του
υπογείου της κατοικίας όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής,
σάουνα ή χώρους σπα, διάδροµοι, κλιµακοστάσια, ανελ-
κυστήρες). Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι απαιτή-
σεις περί φυσικού φωτισµού και αερισµού. 
Μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας ή περισσό-

τεροι υπόγειοι όροφοι προοριζόµενοι για βοηθητικές
χρήσεις, όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώ-
ρους σπα, διάδροµοι, κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες. Η
µέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων,
εξαιρουµένων των διαδρόµων, κλιµακοστασίων και α-
νελκυστήρων, ισούται µε εκείνη που καταλαµβάνει το
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κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται
και σε επεκτάσεις υπογείων σύµφωνα µε το άρθρο 17.
Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να

βρίσκονται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου κύριας
χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυρο-
διαµέρισµα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του
οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του υπο-
γείου.»

9. Στην περ. ια΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 τροποποιούνται το τρίτο και το πέµπτο εδά-
φιο και η περ. ια΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια µικτής χρήσης, εφόσον
κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις εκτός κα-
τοικίας, ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης µε εκεί-
νη που καταλαµβάνουν οι άλλες χρήσεις, ποσοστό του
οποίου µέχρι 50% µπορεί να προορίζεται για κύρια χρή-
ση µε την προϋπόθεση τήρησης των κανονισµών λει-
τουργίας του, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων
φυσικού φωτισµού - αερισµού. Το υπόλοιπο 50% δύναται
είτε να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης ο οποίος προσµε-
τράται στον σ.δ. (στον υπολογισµό αυτό δεν συµπερι-
λαµβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του
υπογείου του κτιρίου όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής,
σάουνα ή χώρους σπα, διάδροµοι, κλιµακοστάσια, ανελ-
κυστήρες), είτε να διατίθεται αποκλειστικά για βοηθητι-
κές χρήσεις (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή
χώρους σπα, διάδροµοι, κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες),
εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτηµα των χώρων κύ-
ριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές χρήσεις δύνανται
να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων, σύµφωνα
µε το άρθρο 17 και η µέγιστη επιφάνεια των παραπάνω
βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουµένων των διαδρόµων, κλι-
µακοστασίων και ανελκυστήρων, ισούται µε εκείνη που
καταλαµβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου).
Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της α-

νωδοµής µπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας υπό-
γειος όροφος προοριζόµενος για βοηθητικές χρήσεις, ό-
πως οι αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο. Η µέγι-
στη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, ε-
ξαιρουµένων των διαδρόµων, κλιµακοστασίων και ανελ-
κυστήρων, ισούται µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτίριο
(κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται και σε
επεκτάσεις υπογείων σύµφωνα µε το άρθρο 17. Ο όρο-
φος αυτός δύναται να κατανέµεται σε περισσότερους
του ενός υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισµά τους να
µην υπερβαίνει την κάλυψη του κτιρίου, µε εξαίρεση την
περ. ιβ΄. Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται
να βρίσκεται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου κύριας
χρήσης, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαµέρισµα
και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου α-
νεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του υπογείου.»

10. Στην περ. ιθ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η περ.
ιθ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«ιθ. Η επιφάνεια της θερµοµόνωσης ή και του θερµο-
µονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερµοµονωτικά
λιθοσώµατα και λοιπά θερµοµονωτικά στοιχεία (όπως,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώµατα σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδο-
σης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερµοµονωτικά πανέλα σύµ-
φωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό
της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσµητική λιθο-

δοµή, µεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, µαρµαρόπλα-
κες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκα-
τοστά πέραν της θερµοµόνωσης και τα επιχρίσµατα. Τα
παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων α-
ποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδοµικής γραµµής. Ό-
ταν η οικοδοµική γραµµή ταυτίζεται µε την ρυµοτοµική,
τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλά-
χιστον µέτρων από την οριστική στάθµη του πεζοδροµί-
ου ή την οριστική στάθµη του παραχωρηµένου χώρου

11. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 9 του άρ-
θρου 7 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και η περ. β΄ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«β) Οικόπεδα που προϋφίστανται της ισχύος του
ν. 651/1977 τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµέ-
νη οδό, εφόσον δεν προέρχονται από κατάτµηση, που έ-
γινε από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους µε
δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, µετά την έγκριση
του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής, όταν παρά την
προσκύρωση καταργούµενης ιδιωτικής οδού ή γενικά
καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν αποκτούν πρό-
σωπο ή εµβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της
περιοχής, θεωρούνται οικοδοµήσιµα εφόσον αποκτούν
τουλάχιστον 5,0 µ. πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό και εγ-
γράφουν στο οικοδοµήσιµο τµήµα τους κάτοψη κτιρίου
µε ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τµ. και ελάχιστη πλευρά
5,0 µ.. 
Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµέ-

νη οδό, όταν δεν µπορούν δια τακτοποιήσεως να απο-
κτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριµένης οδού, επιτρέπεται
να οικοδοµούνται µε απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης µόνον εφόσον η έλλειψη του
προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του ν. 651/1977.»

12. Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις πε-
ριπτώσεις ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κε΄,
κστ΄, κη΄ και λα΄ της παρ. 6 του άρθρου 11.»

13. Στο άρθρο 14 του ν. 4067/2012 προστίθεται παρ. 5
ως εξής:

«5. Οι χώροι κλιµακοστασίου καλύπτουν τις προϋποθέ-
σεις φυσικού φωτισµού και αερισµού εφόσον έχουν α-
νοίγµατα προς ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό
χώρο ελάχιστης διάστασης δύο (2,00 µ.) µέτρων κάθετα
προς την πλευρά των ανοιγµάτων. Οι χώροι κύριας χρή-
σης καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισµού και
αερισµού εφόσον έχουν ανοίγµατα προς ακάλυπτους
χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης διάστασης
δ κάθετα προς την πλευρά των ανοιγµάτων.»

14. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 τρο-
ποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:

«4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέ-
πεται η εκσκαφή ή επιχωµάτωση του φυσικού εδάφους
για την προσαρµογή του στο κτίριο µε την προϋπόθεση
ότι σε κανένα σηµείο η οριστική στάθµη του εδάφους
δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαµηλότερα από το 1,50 µ.
από τη φυσική στάθµη του.
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώ-

ρων του οικοπέδου για οικόπεδα µε κλίση µεγαλύτερη
του 20%, η στάθµη του φυσικού εδάφους µπορεί να υπο-
βιβαστεί τεχνητά έως 2,00 µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,50
µ.
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Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα
παραπάνω όρια επιτρέπονται ύστερα από γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

15. Στην παρ. 1Β του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 τρο-
ποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1Β διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«1.Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν µέγιστο πλάτος ί-
σο µε 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οι-
κοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1,00)
µ. όπου αφήνεται απόσταση δ ή Δ και στην περίπτωση
που εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής, κατασκευάζο-
νται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3) µ. Στοιχεία µε πλά-
τος που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια επιτρέπονται, ύ-
στερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής.»

16. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 προ-
στίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«3. Οι ανοικτοί εξώστες µπορούν να προεξέχουν της
οικοδοµικής γραµµής έως πλάτους 1/10 Π (από την επι-
φάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι περισσότερο των
δύο (2,00) µ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου, ό-
ταν αυτή ταυτίζεται µε τη ρυµοτοµική γραµµή και κατα-
σκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3,00) µ. από τη
στάθµη του πεζοδροµίου. Οι ανοικτοί εξώστες µπορούν
να προεξέχουν της οικοδοµικής γραµµής έως πλάτους
δύο (2,00) µ. όταν η οικοδοµική γραµµή δεν ταυτίζεται
µε την ρυµοτοµική γραµµή και βρίσκονται εντός της ρυ-
µοτοµικής γραµµής. Ανοικτοί εξώστες εντός των υπο-
χρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή
από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζο-
νται µε πλάτος µεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την
επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους α-
πό τα όρια του οικοπέδου δεν είναι µικρότερη από 1,00
µ.. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δοµικά στοιχεία
της παρ.1, αν εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής, απέ-
χουν τουλάχιστον 0,50 µ. από το άκρο του κρασπέδου
του πεζοδροµίου και προς την πλευρά της ρυµοτοµικής
γραµµής σε οριζόντια προβολή. Εφόσον οι ανοικτοί εξώ-
στες φυτεύονται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα
(40) εκατοστών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συµµετέχουν
στον υπολογισµό της φύτευσης κατά το ποσοστό που
φυτεύονται.»

17. Στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, τροποποι-
ούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο και η περ. ε΄ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται µε τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το άθροισµα των επιφανειών των ορθών προβολών

σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που κα-
τασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.
β) Η µέγιστη προεξοχή να µην υπερβαίνει το 0,80 µ. α-

πό την επιφάνεια της όψης του κτιρίου.
γ) Σε περίπτωση που η οικοδοµική γραµµή συµπίπτει

µε τη ρυµοτοµική γραµµή και το κτίριο τοποθετείται σε
αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται µόνο για πλάτος
δρόµου άνω των 8 µέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει
να βρίσκεται πάνω από 5,00 µέτρα από την οριστική
στάθµη του πεζοδροµίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υπο-

χρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 µ. και όταν
βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ
του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικο-
πέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται µε πλάτος
µεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους α-
πό τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από 1,00 µ..
ε) Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών σε

προέκταση σοφίτας ή και εσωτερικού εξώστη. Δεν επι-
τρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση
κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όµως η κατασκευή
κλειστών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από
ανοικτούς εξώστες ή και από στοιχεία της παρ. 1Α. Η
πρόσβαση στους ανοικτούς εξώστες µπορεί να γίνεται
µέσω ανοιγµάτων, στις κλειστές πλευρές των κλειστών
εξωστών, που είναι δίπλα στους ανοικτούς εξώστες.
στ) Η επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη δύνα-

ται να είναι βατή.»
18. Στο άρθρο 16 του ν. 4067/2012 προστίθεται η παρ.

11 ως εξής:
«11. Σε περιπτώσεις κτιρίων που εφάπτονται στα όρια

του οικοπέδου όλα τα παραπάνω στοιχεία του άρθρου
16 δύνανται να εφάπτονται στα όρια ή και να έχουν από-
σταση µικρότερη του ενός (1.00) µ.»  

19. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 τροποποιούνται το δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφιο και η περ. α΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«2.α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου
τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραµένει χωρίς επίστρω-
ση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις. Στον υπολογισµό της φύτευσης συµµετέχουν
οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νε-
ρού και οι πισίνες σε οποιοδήποτε επίπεδο, καθώς και
κατασκευές που επιβάλλονται µετά την ανεύρεση µνη-
µείων για την προστασία και ανάδειξή τους, ύστερα από
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Κάθε επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο πάχος ε-

δάφους σαράντα (40) εκατοστών συµµετέχει στον υπο-
λογισµό της απαιτούµενης φύτευσης. Στις παραπάνω ε-
πιφάνειες συµπεριλαµβάνονται: φυτεµένα στεγασµένα
κεκλιµένα επίπεδα – ράµπες, φυτεµένοι ενιαίοι χώροι
στάθµευσης, σύµφωνα µε την περ. ιγ΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 11, φυτεµένοι υπαίθριοι χώροι, φυτεµένες εσοχές
στο σώµα του κτιρίου, φυτεµένα δώµατα ορόφων (που
προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και φυτεµένοι α-
νοικτοί εξώστες σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα και

προστεγάσµατα δύνανται να συµµετέχουν στον υπολο-
γισµό της φύτευσης εφόσον φυτεύονται στο επίπεδο ε-
δάφους.
Στην περίπτωση που δηµιουργούνται υπαίθριοι χώροι

στάθµευσης µε µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια έως
10% της επιτρεπόµενης κάλυψης, τότε ο υπολογισµός
των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαµβάνεται επί του
αποµειούµενου κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύ-
πτου χώρου του οικοπέδου.»

20. Στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθε-
ται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως
εξής:

«β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες µε τα πλατύ-
σκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, µηχανικά µέσα κάλυ-
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ψης υψοµετρικών διαφορών και κατασκευές για την εξυ-
πηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατό-
µων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται να κατασκευά-
ζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώ-
ρου, καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους και υ-
πόγειους χώρους του κτιρίου. Οι εν λόγω κατασκευές
δεν αποτελούν αφετηρία µέτρησης του πραγµατοποιού-
µενου ύψους του κτιρίου.»

21. Στην περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται
τέταρτο εδάφιο και η περ. δ) διαµορφώνεται ως εξής:

«δ) Κεκλιµένα επίπεδα - ράµπες πεζών και κεκλιµένα
επίπεδα - ράµπες (στεγασµένα ή µη) οχηµάτων κάθετα
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγα-
σµένα κεκλιµένα επίπεδα - ράµπες φυτεύονται πάνω α-
πό την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαρά-
ντα (40) εκατοστών, προσµετρώνται στον υπολογισµό
της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιµένα επίπε-
δα - ράµπες (στεγασµένα ή µη) οχηµάτων δεν είναι εφι-
κτό να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρί-
ου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν σε ο-
ποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσοψη αυτών ύ-
στερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία
µέτρησης του πραγµατοποιούµενου ύψους του κτιρίου.»

22. Στην περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η
περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:

«β) Η επέκταση υπογείων ορόφων µε τις χρήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 11:
Για οικόπεδα εµβαδού έως και εξακοσίων (600) τ.µ. ε-

πιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση
αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθµευσης
που δεν εξασφαλίζονται από τη µελέτη.
Σε οικόπεδα εµβαδού από εξακόσια (600) τ.µ. έως χί-

λια (1000) τ.µ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω
από το περίγραµµα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα
όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 80% του υπο-
χρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, ε-
πιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθµευσης που δεν
εξασφαλίζονται από τη µελέτη, σε ποσοστό έως και 30%
του συνόλου των απαιτούµενων θέσεων.
Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζο-

νται από τη µελέτη οι απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης
στον πρώτο υπόγειο όροφο, µπορεί να επεκτείνονται ό-
λοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 100% του υποχρεωτικώς
ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, επιτρέπεται η
εξαγορά των θέσεων στάθµευσης που δεν εξασφαλίζο-
νται από τη µελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του συνό-
λου των απαιτούµενων θέσεων.
Σε οικόπεδα εµβαδού άνω των χιλίων (1000) τ.µ. επι-

τρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραµ-
µα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέ-
δου σε ποσοστό έως και 70% του υποχρεωτικώς ακαλύ-
πτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, δεν επιτρέπεται ε-
ξαγορά θέσεων στάθµευσης.
Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων µε τις χρήσεις που ο-

ρίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να κατασκευαστούν ε-
ντός των ελαχίστων αποστάσεων Δ ή δ του υποχρεωτι-
κού ακάλυπτου χώρου του ακινήτου. Επίσης, δύνανται
να κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια των προκη-

πίων εφόσον, η στάθµη της πλάκας επικάλυψης βρίσκε-
ται τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστά κάτω από τη
στάθµη του οριστικά διαµορφωµένου εδάφους.»

23. Στην περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η περ. β΄
διαµορφώνεται ως εξής:

«β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί
τοίχοι µέγιστου ύψους ενάµισι (1,50) µ., τοίχοι ελεύθε-
ρης διάταξης που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του πε-
ριβάλλοντα χώρου µέγιστου ύψους ενάµισι (1,50) µ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαµορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες –
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises)
συνολικού µήκους µικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης
στην οποία αντιστοιχεί και µέχρι καθαρού πλάτους ενά-
µισι (1,50) µ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην πε-
ρίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης
διάταξης υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) µ., λόγω αρχιτε-
κτονικού σχεδιασµού, απαιτείται γνωµοδότηση του Συµ-
βουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν α-
ποτελούν αφετηρία µέτρησης του πραγµατοποιούµενου
ύψους του κτιρίου.»

24. Στην περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθε-
ται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποείται το τέταρτο εδά-
φιο και η περ. γ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«γ) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες µε τα πλατύ-
σκαλά τους, κλίµακες κινδύνου, πλατύσκαλα εισόδων,
κεκλιµένα επίπεδα-ράµπες (στεγασµένα ή µη), µηχανικά
µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών και κατασκευές
για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµε-
νων ατόµων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται να κα-
τασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του ακάλυ-
πτου χώρου, καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγει-
ους, υπέργειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Ό-
ταν τα στεγασµένα κεκλιµένα επίπεδα - ράµπες φυτεύο-
νται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδά-
φους σαράντα (40) εκατοστών, προσµετρώνται στον υ-
πολογισµό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλι-
µένα επίπεδα - ράµπες (στεγασµένα ή µη) οχηµάτων δεν
είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη
του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευα-
στούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσο-
ψη αυτών ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρ-
χιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν α-
φετηρία µέτρησης του πραγµατοποιούµενου ύψους του
κτιρίου.»

25. Στην υποπερ. β΄ της περ. Β΄ της παρ. 8 του άρθρου
17 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το πρώτο και το τρί-
το εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η υπο-
περ. β) διαµορφώνεται ως εξής:

«β) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες µε τα πλατύ-
σκαλά τους, εφόσον εξυπηρετούν όροφο που η στάθµη
του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική (φυσι-
κή ή τεχνητή) στάθµη του εδάφους περισσότερο από
1,80 µ., υπαίθριες σκάλες µε τα πλατύσκαλά τους για
την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους
του κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιµένα επίπεδα -
ράµπες πεζών και κεκλιµένα επίπεδα - ράµπες (στεγα-
σµένα ή µη) οχηµάτων κάθετες στην πρόσοψη του κτιρί-
ου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγασµένα κεκλιµένα επίπε-
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δα - ράµπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ε-
λάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, προσµετρώνται
στον υπολογισµό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα
κεκλιµένα επίπεδα - ράµπες (στεγασµένα ή µη) οχηµά-
των δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατα-
σκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την
πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβου-
λίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτε-
λούν αφετηρία µέτρησης του πραγµατοποιούµενου ύ-
ψους του κτιρίου.»

26. Η υποπερ. γ΄ της περ. Β΄ της παρ. 8 του άρθρου 17
του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Κατασκευές - στοιχεία διευκόλυνσης της µετακί-
νησης ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Οι
εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία µέτρησης
του πραγµατοποιούµενου ύψους του κτιρίου.»

27. Στην υποπερ. ε΄ της περ. Β΄ της παρ. 8 του άρθρου
17 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και
η υποπερ. ε) διαµορφώνεται ως εξής:

«ε) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί
τοίχοι µέγιστου ύψους ενάµισι (1,50) µ., τοίχοι ελεύθε-
ρης διάταξης που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του πε-
ριβάλλοντα χώρου µέγιστου ύψους ενάµισι (1,50) µ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαµορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες -
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises)
συνολικού µήκους µικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης
στην οποία αντιστοιχεί και µέχρι καθαρού πλάτους ενά-
µισι (1,50) µ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην πε-
ρίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης
διάταξης υπερβαίνουν το 1,50µ., λόγω αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού, τότε απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβου-
λίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτε-
λούν αφετηρία µέτρησης του πραγµατοποιούµενου ύ-
ψους του κτιρίου.»

28. Στην περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 17 του
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η
περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:

«γ) Τα περιφράγµατα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κα-
νένα σηµείο δεν έχουν ύψος µεγαλύτερο από τρία (3,00)
µ. και το συµπαγές τµήµα τους µεγαλύτερο από ενάµισι
(1,50) µ. Τα αυλόθυρα - πορτασιές για την είσοδο πεζών
και οχηµάτων, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της πε-
ρίφραξης, έχουν µέγιστο ύψος τρία (3,00) µ. και µπορεί
να αποτελούνται από συµπαγή στοιχεία. Αφετηρία µέ-
τρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές
στάθµες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγµατος.
Για τα περιφράγµατα που βρίσκονται στο πρόσωπο του
οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη µετρούνται από τη στάθµη
του πεζοδροµίου.
Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων ό-

σον αφορά την κατασκευή συµπαγούς περιφράγµατος έ-
ως ύψους τριών (3,00) µ. ύστερα από γνώµη του Συµβου-
λίου Αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση οικοπέδων εντός
οικισµών χωρίς σχέδιο, αφετηρία µέτρησης των υψών
για τα περιφράγµατα που βρίσκονται στο πρόσωπο του
οικοπέδου είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθµες
του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγµατος.»

29. Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο των στοι-
χείων i και ii και η περ. α΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«α) i. Σε νέα και υφιστάµενα κτίρια, χώροι κύριας χρή-

σης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, µέγιστης επιφάνειας
τριάντα πέντε (35) τ.µ. και µέγιστου ύψους 3,40 µ., µε
προϋπόθεση τη δηµιουργία φυτεµένου δώµατος που κα-
λύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώµατος.
Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώµατος κτιρί-
ου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης
κλιµακοστασίου και του ανελκυστήρα µε το φρεάτιό του.
Στον υπολογισµό της φυτεµένης επιφάνειας συµµετέ-
χουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων
νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς
τους, καθώς και οι φυτεµένες επιφάνειες κάτω από πέρ-
γκολες.

ii. Σε νέα και υφιστάµενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης
αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, µέγιστης επιφάνειας 35
τ.µ. και µέγιστου ύψους 3,40 µ., µε προϋπόθεση τη δηµι-
ουργία φυτεµένου δώµατος που καλύπτει το 50% της
συνολικής επιφάνειας του δώµατος κτιρίου και επιπλέον
τη δηµιουργία φυτεµένων υπαίθριων χώρων, δωµάτων ο-
ρόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και α-
νοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το 50% της
συνολικής επιφάνειας του δώµατος κτιρίου. Στην παρα-
πάνω συνολική επιφάνεια του δώµατος κτιρίου εξαιρεί-
ται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιµακο-
στασίου και του ανελκυστήρα µε το φρεάτιό του. Στον υ-
πολογισµό της φυτεµένης επιφάνειας συµµετέχουν οι α-
σκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού
και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, κα-
θώς και οι φυτεµένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας αποκλει-

στικής χρήσης δύνανται να συνδέονται λειτουργικά µε ι-
διοκτησίες του υποκείµενου ορόφου. Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους του
κτιρίου, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 15.»

30. Στην περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η
περ. δ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«δ) Στηθαία και κιγκλιδώµατα ασφαλείας τοποθετού-
νται στη θέση του περιγράµµατος του υποκείµενου ορό-
φου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας
τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του
δαπέδου του δώµατος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας
προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσµετρά-
ται στο σύνολο των επιτρεπόµενων εξωστών. Σε αυτήν
την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται
στην επιφάνεια του δώµατος του κτιρίου. Στηθαία ή τµή-
µατα στηθαίων του δώµατος ή και της εγκιβωτισµένης
στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραµµένα δοκάρια
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.»

31. Στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ.
ζ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που δηµιουρ-
γούν κατακόρυφα ανοίγµατα και διαφοροποιούν την ενι-
αία κλίση και στερεοµετρία της στέγης. Επιτρέπεται, ύ-
στερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής, ο εγκιβωτισµός της στέγης σε ύψος µεγαλύτερο α-
πό το ανώτατο σηµείο της και µέχρι 1,50 µ. πάνω από αυ-
τό, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασµού για τον αποκλει-
σµό της θέασης των συστηµάτων της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 στις όψεις του κτιρίου.»

32. Στο άρθρο 20Α του ν. 4067/2012, προστίθεται περ.
γ΄ στην παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 και το άρ-
θρο 20Α διαµορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 20Α
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Υπάγονται στην έννοια των λυόµενων κατασκευών
της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι α-
εροϋποστηριζόµενοι θόλοι, που προορίζονται για την κά-
λυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων µαζικού α-
θλητισµού σε δηµόσιους και δηµοτικούς ανοιχτούς κοι-
νόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρω-
σής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους.
Για τους αεροϋποστηριζόµενους θόλους, που τοποθε-
τούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά
κάλυψης από λυόµενες ή άλλες κατασκευές. Για την ε-
γκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόµενων θό-
λων απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου και έκδοση άδειας µικρής κλίµακας της οικείας
Υπηρεσίας Δόµησης. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την έκδοση της άδειας είναι: α) µελέτη στατικής επάρ-
κειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋπο-
στηριζόµενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευ-
ρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα µηχανικού, ότι
έχουν εφαρµοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της υ-
πουργικής απόφασης της παρ. 3.

2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αε-
ροϋποστηριζόµενοι θόλοι: 
α) Σε περιοχές που  βρίσκονται σε κατάσταση εκτά-

κτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιµετώπι-
ση έκτακτων αναγκών. β) Σε χώρους άθλησης νοµίµως υ-
φιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέ-
δων ή γηπέδων άρτιων και οικοδοµήσιµων και στα προ-
αύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαί-
θριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζόµε-
νων θόλων που τοποθετούνται δυνάµει των παρ. 1 και 2,
το χρονικό διάστηµα διατήρησής τους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και
Μεταφορών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

33. Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4759/2020 προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε ρυµοτο-
µούµενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές για
λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής,
αποκατάστασης, αλλαγής φέροντος οργανισµού ή πλή-
ρης αντικατάσταση αυτού, διαρρύθµισης, ριζικής ανακαί-
νισης (που δεν φθάνει όµως µέχρι βαθµού ολοσχερούς
κατεδάφισης και ανοικοδόµησής του), αντικατάσταση
στέγης, καθώς και κοπής δέντρων σε ρυµοτοµούµενα α-
κίνητα για λόγους επικινδυνότητας. Επιτρέπονται σε ρυ-
µοτοµούµενα ακίνητα κατασκευές και φυτεύσεις στους
ακάλυπτους χώρους που εξυπηρετούν στην λειτουργία
του κτιρίου, σύµφωνα µε τον ν. 4067/2012.»

Άρθρο 123
Επέκταση σε όµορο

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) αντικαθίσταται και η
περ. γ΄ διαµορφώνεται ως εξής:  

«γ. Σε νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκα-
ταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρή-
σεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδοµικές άδειες
που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2022 ο εκσυγχρονι-
σµός και η κτιριακή τους επέκταση, µε τους όρους δόµη-
σης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλι-
σης, µετά από έγκριση του αρµόδιου για τη λειτουργικό-
τητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευ-
ής, ενεργειακής αναβάθµισης και διαρρυθµίσεων των
κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων
στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθµιση, την α-
σφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζοµέ-
νων σε αυτά. Η επέκταση σε όµορο ακίνητο του ίδιου ι-
διοκτήτη, επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το
όµορο ακίνητο αποκτήθηκε µέχρι την 30ή.9.2021.»

Άρθρο 124
Εγκατάσταση χώρων στάθµευσης 

οχηµάτων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 16.1 της παρ. ΙΙ του
άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), τροποποιείται ως
προς τη στάθµευση οχηµάτων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«16.1. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι
3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδη-
λάτων καθώς και οχηµάτων ανεξαρτήτως βάρους των υ-
πηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.»

2. Η παρ. 1 ισχύει όπου αντίστοιχα προβλέπεται στα ι-
σχύοντα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
(ΣΧΟΟΑΠ) η ειδική χρήση «19. Κτίρια - γήπεδα στάθµευ-
σης» του από 23.2.1987 π.δ., µε παράλληλους περιορι-
σµούς που δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση στάθµευσης
οχηµάτων ανεξαρτήτως βάρους των υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, ακόµη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έ-
χει πολεοδοµηθεί. Προ της έκδοσης αδειών δόµησης πε-
ρί ανέγερσης ή επισκευής -τροποποίησης κτισµάτων και
εν γένει εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στάθµευσης ο-
χηµάτων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σε γήπεδα ιδιοκτη-
σίας τους, εντός των περιοχών που προβλέπεται η αντί-
στοιχη ειδική κατηγορία χρήσεων γης και λειτουργούν
ήδη εγκαταστάσεις στάθµευσης οχηµάτων των Ο.Τ.Α.,
δεν απαιτείται ειδική χωροθέτηση µε τροποποίηση του ε-
γκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου ή των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ
- ΤΠΣ για τον χώρο εγκατάστασης, εφόσον αυτά κατα-
σκευάζονται σε υπόγειους ορόφους και υπό την προϋπό-
θεση τήρησης των λοιπών όρων δόµησης.

Άρθρο 125
Οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

1. Περιοχές άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων,
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα βιοµηχανικά και
βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και οι περιοχές µη ιδιαί-
τερα οχλουσών εγκαταστάσεων και οχλουσών εγκατα-
στάσεων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν θεσµοθε-
τηθεί µε Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή άλλες πολεοδοµι-
κές διατάξεις, µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές
που χρήζουν λειτουργικής και περιβαλλοντικής εξυγίαν-
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σης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Για τον χαρακτηρισµό αυτό προηγείται η υποβολή
σχετικής µελέτης στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η οποία συντάσσεται και υπο-
βάλλεται από ιδιώτη που έχει έννοµο συµφέρον, είτε α-
πό τον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού είτε από τα αρµό-
δια για τις δραστηριότητες του παρόντος Επιµελητήρια,
είτε από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος είτε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τεκµηριώνει την
αναγκαιότητα εξυγίανσης της περιοχής και περιλαµβά-
νει τα προτεινόµενα έργα και όρια.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) τροποποιούνται οι περ. α΄, β΄ και ε΄, προστίθε-
ται περ. στ΄ και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα α-
νωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περι-
βαλλοντικής εξυγίανσης, µπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρη-
µατικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισµό και
τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος µέ-
ρους που εφαρµόζονται για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
του άρθρου 41 παρ. 1α΄- δ΄, ήτοι των άρθρων 43 έως 56,
µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφα-

νείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της,
το οποίο ανέρχεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της
αρχικής έκτασης γης ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις πε-
ριοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις ο-
ποίες η εισφορά σε γη δεν µπορεί για αντικειµενικούς
πολεοδοµικούς λόγους (πυκνοδοµηµένες υφιστάµενες
περιοχές άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων) να α-
νέλθει σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρ-
χικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς
τούτο βεβαίωση του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας
Οικισµού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται µέχρι το
δέκα τοις εκατό (10%).
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφε-

λών χώρων ορίζεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) υ-
πολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των
χώρων αυτών περιορίζεται µέχρι το δέκα τοις εκατό
(10%) εφόσον το επιβάλλουν αντικειµενικοί πολεοδοµι-
κοί λόγοι που τεκµηριώνονται από την πολεοδοµική µε-
λέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του
αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περι-
βάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Στις
ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραµµή ΕΠΕ (Επιχειρη-
µατικού Πάρκου Εξυγίανσης) τοποθετείται επί εθνικής,
επαρχιακής ή δηµοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση
φύτευσης περιµετρικού πρασίνου προς το µέρος της ο-
δού.

γ) Η έκταση να έχει εµβαδόν άνω των 100 στρεµµά-
των.

δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προ-
βλήµατα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώµα Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος, πρόστιµα, προβλήµατα µε τον υ-
δροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη
δικτύων αποχέτευσης όµβριων ή ακαθάρτων υδάτων
(λυµάτων), δικτύων οδοποιίας.
ε) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµέ-

νων γηπέδων να υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό
(15%) της συνολικής οριοθετηµένης έκτασης.
στ) Η εισφορά σε χρήµα καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες

ίδιας συµµετοχής του εγκεκριµένου µε την υπουργική α-
πόφαση επιχειρηµατικού σχεδίου για την οργάνωσή του
και καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες γης ανάλογα µε
το εµβαδόν της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας τους,
όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 52.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
καταργείται.

Άρθρο 126
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι
τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστι-
κής Προσβασιµότητας (Σ.Α.Π.)» της παρ. 10 του άρθρου
121, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, δύναται να οριοθετούνται ζώνες-περιοχές για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στις περιοχές της
παρ. 11 του άρθρου 121.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µπορεί να καθορίζονται, να συµπληρώνονται ή
να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται
η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής
κλίµακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της. Με
την ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται περιπτώσεις
πέραν των οριζόµενων στην παρ. 2 για τις οποίες δεν ι-
σχύει το όριο του προϋπολογισµού των είκοσι πέντε χι-
λιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτεί-
ται έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρ-
τήτως προϋπολογισµού.»

Άρθρο 127
Καταργούµενες διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) κα-
ταργείται.
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ΜΕΡΟΣ Η΄ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 128
Ανάπτυξη υποδοµών δικτύου από τον Διαχειριστή 

του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για
εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2

του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128
και προσθήκη περ. θ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 140 

και παρ. 12 στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
τροποποιείται, µε την προσθήκη αναφοράς στην αξιοποί-
ηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από Α.Π.Ε., και
διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα
µε την παρ. 1, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη της την ανάγκη για
τη θέσπιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινή-
τρων για τους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφο-
ράς και τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανοµής, προ-
κειµένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστηµά-
των Μεταφοράς και των Δικτύων Διανοµής, να προωθεί-
ται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του ε-
φοδιασµού, η αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγό-
µενης από Α.Π.Ε., µε ανάλογες επενδύσεις ανάπτυξης
στα Συστήµατα Μεταφοράς και Δικτύων Διανοµής, κα-
θώς και να υποστηρίζονται οι σχετικές µε τις αρµοδιότη-
τες των ως άνω Διαχειριστών ερευνητικές δραστηριότη-
τες αυτών.»

2. Πριν το τελευταίο εδάφιο της περ. (η) της παρ. 2 του
άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέο εδάφιο και
η περ. (η) διαµορφώνεται ως εξής: 

«(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., λαµβανοµένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης
της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών,
των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφά-
λειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και ενιαί-
ων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας
του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε χρονικό ορίζοντα από τρία (3) έως επτά
(7) έτη καθορίζονται µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύ-
ου, το οποίο καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και ε-
γκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης
του Δικτύου περιλαµβάνονται και τα αναγκαία έργα ανά-
πτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διασφάλιση της δυνατότη-
τας µελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε., τα οποία τεκµηριώνονται
ειδικώς από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Έργα ανάπτυ-
ξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων χρηστών εκτελούνται
νοµίµως, ακόµη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκε-
κριµένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 140 του
ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περ. (θ) και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την έγκριση των τιµολογίων της παρ. 3 πέραν
ενός εύλογου κέρδους, λαµβάνονται υπόψη ιδίως: 

(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία του Συστήµατος
Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανοµής. 

(β) Οι δαπάνες για µισθούς, ηµεροµίσθια και συναφή έ-
ξοδα. 

(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµέ-
νων ιδίως, των φόρων και λοιπών τελών και δασµών. 

(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων. 
(ε) Η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, λαµβανο-

µένου υπόψη του επιχειρηµατικού κινδύνου και του κό-
στους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 

(στ) Οι δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώ-
σεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας. 

(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν
ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 

(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.

(θ) Οι αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης του Συστήµα-
τος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα και
σχέδια ανάπτυξης.»

4. Στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρ. 12
ως ακολούθως: 

«12. Έργα ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή έργα ενίσχυ-
σης ή επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης νέων
χρηστών εκτελούνται νοµίµως, ακόµη και εάν δεν έχουν
προβλεφθεί στο εγκεκριµένο Σχέδιο Ανάπτυξης του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε.»

Άρθρο 129
Εταιρικός µετασχηµατισµός Δ.Ε.Η. Α.Ε. -
Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση 
των άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 (A΄ 179)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετι-
κού Κλάδου Δικτύου Διανοµής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περι-
λαµβανοµένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, κα-
θώς και το υφιστάµενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετι-
κά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωµα εγκατάστασης ο-
πτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών ε-
πικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώ-
σεις και δικαιώµατα που απορρέουν από τον
ν. 4463/2017 (Α΄ 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραµένει ο
Φορέας Εκµετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής
δικαιωµάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόµο.
Για τον σκοπό αυτόν, µε τον παρόντα νόµο, χορηγείται
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετι-
κού Κλάδου Δικτύου Διανοµής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ά-
δεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η
άδεια αυτή καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε..»

2. Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4001/2011 ως εξής:
«1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του

κλάδου δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής
«Κλάδος Δικτύου Διανοµής») µε εισφορά του στη θυγα-
τρική της εταιρεία µε την επωνυµία «Διαχειριστής Ελλη-
νικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
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(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Στο πλαίσιο της απόσχισης, η Δ.Ε.Η.
Α.Ε. αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 57 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε., την επωφελούµενη εταιρεία. 

2. Ως Κλάδος Δικτύου Διανοµής νοείται το σύνολο
των δραστηριοτήτων της αυτόνοµης εκµετάλλευσης του
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις οποίες περιλαµβάνο-
νται η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συµπεριλαµβανοµένων
των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του
Κλάδου Δικτύου Διανοµής και του Δικτύου των Μη Δια-
συνδεδεµένων Νήσων, των συναφών υποχρεώσεων και
λοιπών στοιχείων παθητικού, καθώς και οποιαδήποτε άλ-
λη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και
στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Δικτύου Διανο-
µής, µε εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης,
περιλαµβανοµένων των σχετικών παγίων και στοιχείων.
Δεν ανήκει στον Κλάδο Δικτύου Διανοµής το υφιστάµε-
νο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά µε αυτό στοιχεία ε-
νεργητικού και τα συναφή δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
καθώς και το δικαίωµα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλ-
λων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί
του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραµένει ο Φορέας Εκµε-
τάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωµάτων
πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον ν. 4463/2017 (Α΄ 40). 

3. Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου Δικτύου Διανοµής
δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία και τους ό-
ρους του παρόντος, των άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 83
έως 87 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), καθώς και του
ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217). 

4. Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανοµής που ει-
σφέρεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 1 και
2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να πραγµατοποιείται µε
τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στο ν.δ.
1297/1972, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: 

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονί-
ζονται στον ισολογισµό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον λογαρια-
σµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να
µεταφέρονται στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθµό που
συνδέονται µε τα εισφερόµενα στοιχεία ενεργητικού. 

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ.
οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων,
στις οποίες περιλαµβάνονται ενδεικτικά και δηλώσεις ε-
πίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη
µετεγγραµµένου τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτροµηχα-
νολογικού και άλλου εξοπλισµού. 

(γ) Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και πα-
γίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη,
για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, συ-
µπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών
πράξεων αυτής. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα
περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την
κείµενη νοµοθεσία. 

(δ) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται
αυτοδικαίως, µε µόνη την καταχώριση στο Γενικό Εµπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύµβασης διάσπασης και α-
νεξάρτητα από τον χρόνο µεταγραφής. Η µεταβίβαση

αυτή λαµβάνει χώρα µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019. Από την η-
µεροµηνία της καταχώρισης στο µητρώο Ανωνύµων Ε-
ταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δ.Ε.Η.
Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιου-
δήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των
ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τις οποίες υποκαθίστα-
ται κατά τα ανωτέρω από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Δεν α-
παιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή
διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, µελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα
για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν
αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται
σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Κατά παρέκκλιση από
την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, δεν απαιτείται
βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η υπο-
βολή της ταυτότητας κτιρίου. Για τις ανάγκες σύνταξης
της σύµβασης διάσπασης, ή συµπληρωµατικών και διορ-
θωτικών πράξεων αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκκλι-
ση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της
φορολογικής διοίκησης, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι τα
ακίνητα και λοιπά πάγια του Κλάδου Δικτύου Διανοµής
περιλαµβάνονται στις δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγού-
µενα έτη. Το συµβολαιογραφικό έγγραφο της σύµβασης
διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαµβάνει λεπτοµερή
περιγραφή των ακινήτων, αλλά αρκεί να περιλαµβάνει α-
ναφορά στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία για την ταυ-
τοποίηση των ακινήτων στοιχεία.

(ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της
σύµβασης διάσπασης, όπως έχει ή τροποποιείται, στα υ-
ποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία έχουν δια-
πιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και
13 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), της παρ. 6 του άρθρου 2
και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995
(Α΄ 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ε-
τών από την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
της σύµβασης διάσπασης, χωρίς, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης διάταξης: α) την καταβολή οποιουδήπο-
τε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων
των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων,
επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων
υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων και β) ει-
δικά για τους υποσταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας οποι-
ασδήποτε τάσης και ισχύος, την υποβολή αποσπασµά-
των κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµά-
των, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής πε-
ρίληψης ή πιστοποιητικών κτηµατογράφησης, που συνυ-
ποβάλλονται µε την αίτηση καταχώρισης στα κτηµατο-
λογικά βιβλία της σύµβασης διάσπασης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των εκδιδόµενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου
14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275). Η µη µεταγραφή ή κατα-
χώριση της σύµβασης διάσπασης µέχρι και τη συµπλή-
ρωση της πενταετίας δεν εµποδίζει την έκδοση, εντός
αυτού του χρονικού διαστήµατος και µόνον, αδειών, για
την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτη-
σίας ή κτηµατολογική εγγραφή, άδεια δόµησης.

(στ) Διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και
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λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ ε-
φαρµογή άλλων νόµων πριν την απόσχιση κλάδου, όπως
του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και του ν. 3229/2004 (Α΄ 38),
παραµένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε..

(ζ) Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν στα εµπράγµατα δι-
καιώµατα και υποχρεώσεις επί των ακινήτων και των πα-
γίων στοιχείων του Δικτύου Διανοµής και του Δικτύου
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών συνεχίζονται αυτοδι-
καίως από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται
και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή
τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019.

(η) Διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα, προµήθειες ή
υπηρεσίες, οι οποίες προκηρύχθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
πριν από την απόσχιση κλάδου και αφορούν σε δραστη-
ριότητές του, µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης συ-
νεχίζονται από την επωφελούµενη εταιρεία, ως καθολι-
κό διάδοχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

(θ) Εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση του Κλάδου Δι-
κτύου Διανοµής και η εισφορά του στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
µε την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. της σύµβασης διάσπα-
σης, παύει η υποχρέωση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να κατα-
βάλλει ετήσιο αντάλλαγµα στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, µε την επι-
φύλαξη: α) των ποσών που αφορούν σε υποανάκτηση ε-
σόδων του κυρίου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το χρονικό διάστη-
µα µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Δι-
κτύου Διανοµής και β) των ποσών που αφορούν στο Α-
παιτούµενο Έσοδο για το δίκτυο Υψηλής Τάσης Κρήτης.

(ι) Οποιοδήποτε ελάττωµα στη διαδικασία απόσχισης
του Κλάδου Δικτύου Διανοµής δύναται να θεµελιώσει α-
ξίωση αποζηµίωσης των θιγοµένων, σύµφωνα µε τις γε-
νικές διατάξεις, µη θιγοµένου του κύρους της απόσχι-
σης.

(ια) Δεν απαιτείται η διενέργεια απογραφής των στοι-
χείων ενεργητικού και παθητικού που θα αποτιµηθούν
στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανο-
µής. 

5. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός
διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στον Κλάδο
Δικτύου Διανοµής και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη,
µεταφέρεται, συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε. προς όφελος ή βάρος αυτής. 

6. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πα-
ραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σχε-
τικά µε τον εισφερόµενο Κλάδο Δικτύου Διανοµής, µε-
ταβιβάζονται αυτοδικαίως στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., περι-
λαµβανοµένης ενδεικτικά της άδειας αποκλειστικότητας
κυριότητας του Δικτύου σε σχέση µε τον Κλάδο Δικτύου
Διανοµής, όπως ορίζεται στην παρ. 2. Για λόγους ασφά-
λειας δικαίου, η ΡΑΕ αµελλητί µετά την ολοκλήρωση της
απόσχισης τροποποιεί την υφιστάµενη άδεια αποκλει-
στικότητας της κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
ώστε να αποτυπώνεται ότι κατέχουν: α) η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε
σχέση µε τον Κλάδο Δικτύου Διανοµής, όπως ορίζεται
στην παρ. 2 και β) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας
κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε σχέση µε τα εξαιρούµενα
στοιχεία του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρ. 2. 

7. Το µετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. αυξά-
νεται λόγω της απορρόφησης, κατά ποσό που δεν υπερ-
βαίνει το ποσό της εύλογης αξίας του ως άνω εισφερό-
µενου κλάδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο ισούται µε την
καθαρή θέση αυτού, όπως προκύπτει από το άρθρο 8 του
ν.δ. 1297/1972, σε συνδυασµό µε το άρθρο 17 του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104), δηλαδή την αποτίµηση µείον αφο-
ρολόγητα αποθεµατικά που πρόκειται να µεταφερθούν
µε τον κλάδο. Διαφορά µεταξύ της αύξησης και της εύ-
λογης αξίας άγεται στον λογαριασµό υπέρ το άρτιο. Στο
πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει το
ν.δ. 1297/1972, η πιο πάνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ
της Επιτροπής Ανταγωνισµού της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), καθώς και τον Φόρο Συγκέ-
ντρωσης Κεφαλαίου του ν. 1676/1986 (Α΄ 204) και από
οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων
ή άλλη επιβάρυνση. Με την ολοκλήρωση της απορρόφη-
σης του Κλάδου Δικτύου Διανοµής, εκδίδονται από τη
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέες µετοχές που παραδίδονται στη
Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της επωφελούµενης
εταιρείας.

8. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950
(Α΄169), η παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του
β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α΄ 35), τα άρθρα 12, 13
και 14 του α.ν. 1672/1951 (Α΄ 36), ο ν. 4483/1965
(Α΄ 118), καθώς και τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα
προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συ-
στάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρο-
µίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπό-
γειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων
εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υπο-
σταθµών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντή-
ρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση
της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή
υπηρεσιών ή την άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέ-
λειας παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως
και υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

9. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. για δάνεια που µεταφέρονται στη
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ισχύουν υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

10. Στην περίπτωση απόσχισης του Κλάδου Δικτύου
Διανοµής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως και
8, όπου γίνεται αναφορά στον ν. 4001/2011 στον κύριο
του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., µε εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης
της Κρήτης, περιλαµβανοµένων των σχετικών παγίων
και στοιχείων, καθώς και του υφιστάµενου δικτύου οπτι-
κών ινών και των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, του
δικαιώµατος εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοι-
χείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του
Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωµά-
των που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α΄ 42) για
τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύου, θεωρείται στο ε-
ξής η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

11. Σε περίπτωση πώλησης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. µετο-
χών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
µε ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών µελών της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 25
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση
της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δεν µπορούν να συµµετέχουν σε
διαρθρωτικές δοµές της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που φέρουν την ευ-
θύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή εκτέλεση των
δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αµοιβή των εκτελεστικών µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου και των λοιπών διοικητι-
κών οργάνων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στην οποία περι-
λαµβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές,
δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσµα-
τα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή οποιουδήποτε µέρους της, πέραν
των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσµάτων της
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..»

Άρθρο 130
Ρυθµίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθµών Α.Π.Ε.
και σταθµών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας - Χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη 

και συµµετοχή µονάδων αποθήκευσης στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και σε µηχανισµούς ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπε-
ται η υποβολή νέων αιτήσεων στη Ρυθµιστική Αρχή Ε-
νέργειας (ΡΑΕ) και η έκδοση νέων Βεβαιώσεων Ειδικών
Έργων για την υλοποίηση υβριδικών σταθµών Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε νησιωτικά συστήµατα
που έχουν διασυνδεθεί ή τελούν υπό διασύνδεση ή ανα-
µένεται να διασυνδεθούν µερικώς ή ολικώς µε το Ελλη-
νικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) της περιόδου 2019-2028 µέχρι την
31η.12.2024, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Δεκαετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. της περιό-
δου 2019-2028 που εγκρίθηκε µε την από 27.3.2020 από-
φαση της ΡΑΕ (Β΄ 1048). Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης
αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων απορ-
ρίπτονται χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εξέτα-
σή τους.

2. Έως τις 31.12.2021, αναστέλλονται η υποβολή αιτή-
σεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση
προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθµών
που συνδυάζουν µονάδες Α.Π.Ε. µε διατάξεις αποθήκευ-
σης ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν λάβει άδεια παρα-
γωγής, σύµφωνα µε τον υπό στοιχεία Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 Κανονισµό Αδειών Παρα-
γωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 1498)
ή εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ίδιου Κανονι-
σµού. 

3.Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται για τις αιτήσεις τροποποί-
ησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαι-
ώσεων Ειδικών Έργων που έχουν ήδη χορηγηθεί για την
εγκατάσταση υβριδικών σταθµών Α.Π.Ε. στην Κρήτη και
στα λοιπά µη διασυνδεδεµένα νησιωτικά συστήµατα. Η
παρ. 2 δεν εφαρµόζεται για σταθµούς αντλησιοταµίευ-
σης.

4. Με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας αποθή-

κευσης ηλεκτρικής ενέργειας και συµµετοχής µονάδων
αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε
µηχανισµούς ισχύος, σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία
και ιδίως µε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) (EE L 158/125), µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ, δύνανται να καθορίζονται οι α-
παιτούµενες ενέργειες, καθώς και δεσµευτικό χρονοδιά-
γραµµα για την υλοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε., του Ελληνικού Χρηµατιστη-
ρίου Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) Α.Ε., της Εταιρείας Εκκαθάρισης
Συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., του
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) Α.Ε., του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και του Δια-
χειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (Δ.Α.Α.),
ως αρµόδιων φορέων.

5. Για την εφαρµογή της παρ. 4, οι ως άνω αρµόδιοι
φορείς υποβάλλουν εισήγηση προς τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας εντός τριάντα (30) ηµερών α-
πό την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος και η γνώµη
της ΡΑΕ παρέχεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή σχετικού αιτήµατος του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω γνώµη
της ΡΑΕ δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω προθε-
σµίας, τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.

6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων
και του χρονοδιαγράµµατος της παρ. 4 και σε περίπτωση
παραβίασης αυτών από τους ανωτέρω φορείς, µε από-
φασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την εποµένη της παραβίασης της σχετικής
προθεσµίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, άλ-
λως από την αναφορά ή διαπίστωση της παραβίασης της
σχετικής υποχρέωσης, επιβάλει τις κυρώσεις που προ-
βλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

Άρθρο 131
Προσδιορισµός κατανοµής εσόδων από πλειστηρια-

σµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων ρύπων 
για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση του άρθρου 25

του ν. 3468/2006

Στο τέλος της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται περ. Α.2.1, ως εξής:

«Α.2.1. Για την περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)
διαχειρίζεται τµήµα των εσόδων από πλειστηριασµούς
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, το οποίο
διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τοµέων και υπο-
τοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής
άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωµάτων του συστήµα-
τος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπί-
ου της Ε.Ε. που µετακυλίεται στις τιµές ηλεκτρικής ε-
νέργειας (ενίσχυση για έµµεσο κόστος εκποµπών), σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, καθώς
και τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορι-



σµένα µέτρα κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του συ-
στήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερ-
µοκηπίου µετά το 2021 (2020/C 317/04). 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ-
σης από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για την περίοδο 2021 έως
2030, για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτί-
θενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως οι
δικαιούχοι, το µέγιστο ποσό ενίσχυσης και η µεθοδολο-
γία χορήγησης της ενίσχυσης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας κατανέµονται ετησίως για την περίοδο 2021 έως
2030 τα έσοδα από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκπο-
µπών αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα το άρθρο 15 της
υπ’ αριθµ. 181478/965/2017 (Β΄ 3763) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, όπως ε-
κάστοτε ισχύει, ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί
πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ’ α-
νώτατο όριο µε την απόφαση, καλύπτει τις ανάγκες της
ενίσχυσης για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που
εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα,
σύµφωνα µε την απόφαση του δευτέρου εδαφίου. Ποσό,
το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τον παραπάνω σκοπό
αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 143
του ν. 4001/2011.

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται µε την
ανωτέρω απόφαση, διατίθεται για την πραγµατοποίηση
έργων και την εξυπηρέτηση ορισµένων από τους σκο-
πούς, που περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και,
συγκεκριµένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόµη-
σης ενέργειας, για την υποστήριξη χαµηλών και µεσαίων
εισοδηµάτων, που προκηρύσσονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 10Α του ν. 3661/2008 (Α΄ 89), σε έργα που αποσκο-
πούν στη µείωση των συµβατικών καυσίµων από µετα-
φορές και δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισµού και διαχείρισης µε
σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέµατος των δη-
µόσιων και ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσόµε-
νες ή τρίτες χώρες µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών α-
ερίων του θερµοκηπίου και την προσαρµογή στην κλιµα-
τική αλλαγή, για την υποστήριξη του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ως προς την εξυπηρέτηση µέ-
ρους των λειτουργικών δαπανών του, καθώς και των
στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέρ-
γεια και το Κλίµα, και την αναθεώρηση αυτών όπου απαι-
τείται, καθώς και σε έργα για την προστασία, διατήρηση
και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ως φορέας υλοποί-

ησης των δράσεων είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας είτε φορέας εποπτευόµενος από το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10Α του
ν. 3661/2008, καθώς και η διαδικασία µεταφοράς των πό-
ρων στους ανωτέρω φορείς. Ποσό που δεν χρησιµοποι-
είται εντός του έτους µεταφέρεται για χρήση στα επόµε-
να έτη έως εξαντλήσεώς του.

(δ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται µε την
ανωτέρω απόφαση, διατίθεται σε φορέα ή φορείς επο-
πτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας για τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για

την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων
χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµα-
τος, µε στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποί-
ηση των τοπικών οικονοµιών, καθώς και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήµο Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία
χορήγησης των πόρων. Ποσό που δεν χρησιµοποιείται ε-
ντός του έτους µεταφέρεται για χρήση στα επόµενα έτη
έως εξαντλήσεώς του.

(ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων δια-
τίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
να καλύψει συνδροµές και υποχρεώσεις για θέµατα κλι-
µατικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του όζο-
ντος που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί από την Ελλάδα, καθώς και από συµµετοχή
σε διεθνείς οργανισµούς.»

Άρθρο 132
Προσδιορισµός περιθωρίου ισχύος 

σε κορεσµένα δίκτυα

1. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότη-
ση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο:
α) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, που πρόκειται να

λειτουργήσουν από κατηγορίες παραγωγών, εξαιρουµέ-
νων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν. 4513/2018
(Α΄ 9), σε περιοχές, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί
ως κορεσµένο µε βάση την υπ’ αριθµ. 699/2012 απόφαση
της ΡΑΕ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
την έκδοση απόφασης άρσης κορεσµού, µέχρι την εξά-
ντληση συνολικής ισχύος ογδόντα έξι (86) µεγαβάτ
(MW). 
β) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, συµπεριλαµβανοµέ-

νων των σταθµών της παρ. 1 του άρθρου 14Α του
ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου των Διασυνδε-
µένων µε το Σύστηµα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδων
(σύµπλεγµα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος,
Τήνος), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσµού,
µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος σαράντα πέντε
(45) µεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15)
µεγαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθµούς
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς του
Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συ-
στηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η πα-
ραπάνω ισχύς κατανέµεται κατά ένα τρίτο (1/3) στο σύ-
µπλεγµα Άνδρου-Τήνου και κατά δύο τρίτα (2/3) στο σύ-
µπλεγµα Πάρου-Νάξου, Σύρου, Μυκόνου.  
γ) Σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς συµπεριλαµβανοµέ-

νων σταθµών των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου
14Α του ν. 3468/2006 στην περίπτωση του δικτύου της
Κρήτης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
την έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης άρσης κορεσµού,
µέχρι την εξάντληση συνολικής ισχύος εκατό σαράντα
(140) µεγαβάτ (MW), εκ των οποίων τα σαράντα (40) µε-
γαβάτ (MW) διατίθενται αποκλειστικά για σταθµούς του
άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθµούς του Ειδι-
κού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη-
µάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
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2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, εξαιρουµένων των

σταθµών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθ-
µούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολ-
ταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αρ-
µόδιος Διαχειριστής παραλαµβάνει αιτήµατα χορήγησης
προσφοράς σύνδεσης µέχρι την κάλυψη συνολικής ι-
σχύος προσαυξηµένης κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 που καθο-
ρίζονται µε τον παρόντα για κάθε κορεσµένο δίκτυο. 
β) Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφο-

ράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών που δεν διαθέ-
τουν άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού στις πε-
ριοχές της παρ. 1, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι
ενδιαφερόµενοι δύνανται να τις επανυποβάλουν σύµ-
φωνα µε το παρόν.
γ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα

µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, ε-
ταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε πο-
σοστό συµµετοχής, δύναται να υποβάλλει µόνον µία (1)
αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για
φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος µέχρι τετρακόσια (400) κι-
λοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσµένο δίκτυο της παρ. 1.
Οι περιορισµοί του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν
για σταθµούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για
σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Κά-
θε αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδε-
σης, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (A΄ 75) του αιτούντος, µε την οποία βε-
βαιώνεται η πλήρωση ή µη του κριτηρίου του πρώτου ε-
δαφίου της παρούσας περίπτωσης.
δ) Μετά από την αποδοχή από τους ενδιαφερόµενους

των οριστικών προσφορών σύνδεσης µε τις οποίες εξα-
ντλείται το όριο ισχύος της παρ. 1 κατά περίπτωση, αιτή-
σεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που έχουν υ-
ποβληθεί στον αρµόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται. 
ε) Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της παρ. 1 δεν

ελέγχεται το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δεν εφαρµόζεται ο περιορι-
σµός της παρ. 3β του ίδιου άρθρου.
στ) Η ισχύς των σταθµών της περ. α) της παρ. 1 προ-

σµετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από
σταθµούς Α.Π.Ε. στο κορεσµένο δίκτυο της Πελοποννή-
σου σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 663/2019
(Β΄ 3660) της ΡΑΕ.
ζ) Η ισχύς των σταθµών των περ. β) και γ) της παρ. 1

προσµετράται στο όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος
από σταθµούς Α.Π.Ε. που καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για τα κορεσµένα δί-
κτυα των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
η) Κατά παρέκκλιση του ειδικού πλαισίου προτεραιότη-

τας του άρθρου 8β του ν. 3468/2006, προκειµένου για
την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων
χορήγησης προσφοράς σύνδεσης των περ. β΄ και γ΄ της
παρ. 1, όλες οι αιτήσεις κατατάσσονται στην Οµάδα
Προτεραιότητας Ε΄ της απόφασης που έχει εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006. 

3. Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οριστικής
προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω κατάλληλου πληροφορια-
κού συστήµατος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύ-
ου, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.
β) Η θέση σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληρο-

φοριακού συστήµατος, προκειµένου για την υποβολή
των αιτήσεων, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 146, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής της
περ. γ) και δύναται να καθορίζονται τα απαιτούµενα
στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσε-
ων.
γ) Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης

υποβάλλεται εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013
(Α΄ 107), προσαυξηµένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%). Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα µε την αίτηση και η πρωτό-
τυπη εγγυητική επιστολή προσκοµίζεται σε φυσικό αντί-
γραφο ή αποστέλλεται µε αποδεικτικό παραλαβής εντός
πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στον αρ-
µόδιο Διαχειριστή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται
κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, η οποία υποβάλ-
λεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς,
είτε εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη χορήγηση
της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφε-
ρόµενος δεν επιθυµεί να την αποδεχτεί.
δ) Οι αιτήσεις σταθµών του άρθρου 14Α του

ν. 3468/2006, καθώς και σταθµών του Ειδικού Προγράµ-
µατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών σε κτιριακές
εγκαταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στον αρµόδιο
Διαχειριστή. Με την υπουργική απόφαση της περ. β΄
µπορεί να προβλέπεται ότι υποβολή των αιτήσεων γίνε-
ται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της περ. α΄
της παρούσας.

4. Τα περιθώρια ισχύος που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) διατίθενται α-
ποκλειστικά σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς και προσαυ-
ξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). 

5. Στις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 4546/2018, καθορίζεται για έκαστη περιοχή, πρόσθετο
περιθώριο ισχύος τριάντα (30) µεγαβάτ (MW) αποκλει-
στικά για αιολικούς σταθµούς που πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018
(Α΄ 9), µε την προϋπόθεση ότι κάθε Ενεργειακή Κοινότη-
τα δύναται να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές
σύνδεσης µέχρι του ορίου συνολικής ισχύος έξι (6) µε-
γαβάτ (MW).

6. Μετά τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης για σταθ-
µούς της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 4546/2018 χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε φω-
τοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος µέχρι ένα (1) µεγαβάτ
(MW) που εγκαθίστανται στην περιοχή της Εύβοιας, ό-
που το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσµένο σύµφω-
να µε τις υπ’ αριθµ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της
ΡΑΕ και οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο µέχρι την εξά-
ντληση συνολικής ισχύος σαράντα (40) µεγαβάτ (MW),
µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Σε σταθµούς
του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και του Ειδικού Προ-
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γράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται στην ως ά-
νω περιοχής της Εύβοιας χορηγούνται προσφορές σύν-
δεσης ανεξαρτήτως περιορισµού ισχύος.

7. Οι κάτοχοι σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συν-
δέονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορε-
σµένο δίκτυο των οποίων οι άδειες παραγωγής έχουν
παραταθεί, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και για τους οποίους
σταθµούς είχαν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδε-
σης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηµα χορήγησης οριστι-
κής προσφοράς σύνδεσης εντός ενός (1) µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Η οριστική προσφορά σύν-
δεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκ-
κλιση της νοµοθεσίας περί κορεσµένου δικτύου.

Άρθρο 133
Ρυθµίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και 

εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων - Τροποποίηση
της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 

του ν. 2289/1995

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 (Α΄ 27)
τροποποείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτε-
ρο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Μέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκλη-
ση, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. χορηγεί την άδεια αναζήτησης, µε α-
πόφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για διάρκεια µέχρι δεκαοκτώ (18)
µηνών, η οποία δύναται να παρατείνεται όταν η προβλε-
πόµενη στην άδεια διάρκεια δεν επαρκεί για την ολοκλή-
ρωση των δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές έχουν διεξα-
χθεί σύµφωνα µε την άδεια. Το πρώτο εδάφιο καταλαµ-
βάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος άδειες, ακόµη και εάν έχει λήξει η διάρ-
κειά τους. Η προς αναζήτηση περιοχή δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά χι-
λιόµετρα προκειµένου για την ξηρά και τα είκοσι χιλιά-
δες (20.000) τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για τη
θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την περί-
πτωση εκτέλεσης σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και
γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη αποκλειστικής χρή-
σης.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παρ.
40 ως εξής:

«40. Δεν θεωρείται χορήγηση άδειας αναζήτησης, έ-
ρευνας και εκµετάλλευσης κατά την έννοια του παρό-
ντος:
α) η χορήγηση των αδειών αναζήτησης, έρευνας και

εκµετάλλευσης που οφείλεται απλώς και µόνο σε µετα-
βολή της επωνυµίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο ο-
ποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε µεταβολή της σύνθε-
σης του εν λόγω φορέα ή µεταβίβασης της άδειας ή εκ-
χώρηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν,
β) η χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και εκµε-

τάλλευσης σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης µορφής ά-
δεια, εφόσον το γεγονός ότι ο φορέας κατέχει τέτοιου
είδους άδεια συνεπάγεται το δικαίωµα χορήγησης του
δικαιώµατος της παρ. 1,
γ) η απόφαση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται α-

πό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία

λαµβάνεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης και η οποία α-
φορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των
δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας.»

Άρθρο 134
Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανεξαρτησίας
της ΡΑΕ - Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45 

του ν. 4001/2011 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, προστίθενται
δύο νέα εδάφια σε συνέχεια του τετάρτου εδαφίου και
πέντε νέα εδάφια σε συνέχεια του έκτου εδαφίου, στην
παρ. 2 του ιδίου άρθρου καταργούνται τα εδάφια πρώτο
και δεύτερο και οι παρ. 1 και 2 διαµορφώνονται ως εξής:

«1. H Γραµµατεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύν-
σεις, Τµήµατα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και
Δηµοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υ-
πάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΡΑΕ και οι αρµο-
διότητές τους καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. Τη διεύθυνση των
Γραφείων αναλαµβάνει µέλος της Γραµµατείας της ΡΑΕ
είτε Ειδικός Επιστήµονας είτε Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ χωρίς
άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται
µε απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ από µέλη της Γραµ-
µατείας της. Επιπροσθέτως, το Γραφείο Προέδρου στε-
λεχώνεται και από ειδικούς συνεργάτες της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 3428/ 2005 (A΄ 313), οι οποίοι εξοµοιώ-
νονται ως προς το νοµικό καθεστώς τους προς τους µε-
τακλητούς υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσον αφορά στα
εργασιακά τους ζητήµατα γίνεται αντιστοίχιση µε το κα-
θεστώς του λοιπού προσωπικού της Γραµµατείας της
ΡΑΕ, ενώ όσον αφορά στα µισθολογικά ζητήµατα εφαρ-
µόζεται η παρ. 6β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), ανάλογα µε την περίπτωση, µε απόφαση του
Πρόεδρου της ΡΑΕ. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνε-
ται µε απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ χωρίς άλλη δια-
δικασία. Δύο από τις ανωτέρω θέσεις µετακλητών υπαλ-
λήλων επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπαση υ-
παλλήλων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από υπηρε-
σίες και φορείς του δηµοσίου τοµέα, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 41. Η απόσπαση διενεργείται από
το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, ύστερα από αίτηµα
του Προέδρου της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης. Οι αποδοχές του υπαλλήλου που αποσπάται
σε θέση µετακλητού καταβάλλονται από τη ΡΑΕ και διέ-
πονται από όσα ορίζονται στο παρόν. Οι αποδοχές δεν
είναι χαµηλότερες από τις αποδοχές της οργανικής θέ-
σης του υπαλλήλου, λαµβανοµένης υπόψη της µισθολο-
γικής ωρίµανσης και εξέλιξης της θέσης αυτής ή, εφό-
σον υπάρχει, προσωπικής διαφοράς αποδοχών. Η από-
σπαση λήγει αυτοδίκαια ταυτόχρονα µε την αποχώρηση
για οποιονδήποτε λόγο του Προέδρου που αιτήθηκε την
απόσπαση.
Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νοµικά ή φυσικά

πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νοµικής υποστήρι-
ξης των µελών ή του προσωπικού της για ζητήµατα που
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή.
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Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισµό
της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµέ-
νων προσώπων και µε βάση τα κατά περίπτωση νόµιµα
παραστατικά, µε µόνη προϋπόθεση, πριν από την κατα-
βολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προη-
γηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγµατοποίη-
ση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολοµέλεια ή
τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική
δηµοσιονοµική υποχρέωση µε απόφαση του διατάκτη.
Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υπο-

στήριξη των µελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που υ-
πηρετεί και απασχολείται στη Γραµµατεία της ΡΑΕ µε ο-
ποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγο-
ρούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται απο-
κλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατί-
θεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυµούν, σε εξωτερικό
δικηγόρο που ορίζεται από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ, µε ε-
ξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται
κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύ-
ψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριµένη από-
φαση και δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του πο-
σού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας,
όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγό-
ρων και των παραρτηµάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν. Το ενδιαφερόµενο µέλος της ΡΑΕ και τα µέλη του
προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ µπορούν διαζευ-
κτικά να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου
της επιλογής τους. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος
καταδικάζεται αµετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδί-
δεται αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία γί-
νεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υ-
ποχρεωµένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο
της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική
υπεράσπισή του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη
της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το
προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώ-
ρησε από την ΡΑΕ.»

2.  Με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ τοποθετού-
νται τα µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ κατά Διευθύνσεις
και Τµήµατα.

3. Στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011 εισάγεται τίτλος και
αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 ως εξής: 

«Άρθρο 45
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/72 (άρθρο 35), 

την Οδηγία 2019/944 (άρθρο 57) 
και την Οδηγία 2009/73 (άρθρο 39)

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Ε-
σωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.

2. Με τον Κανονισµό της παρ. 1 και κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, καθορίζονται τα εξής:
α) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η διαδι-

κασία των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων, 
β) ο τρόπος λειτουργίας του υπηρεσιακού συµβουλίου

και του πειθαρχικού συµβουλίου της ΡΑΕ,
γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε

αναγκαίο ζήτηµα, σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση
της ΡΑΕ και τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

δ) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του
προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, καθώς και των
εµµίσθων δικηγόρων της Αρχής,
ε) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταµέ-

νων,
στ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την πειθαρχική διαδι-

κασία σε βάρος των µελών της ΡΑΕ,
η) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον τρόπο ά-

σκησης των καθηκόντων των µελών της ΡΑΕ, του προ-
σωπικού της Γραµµατείας της, καθώς και των συνεργα-
τών της,
θ) οι διαδικασίες σχετικά µε την έγκριση των µετακινή-

σεων των µελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,
ι) τα θέµατα που αφορούν στη δηµόσια διαβούλευση,

τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιε-
χόµενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ια) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε τη λει-

τουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ, που
δεν ρυθµίζεται από τον Οργανισµό της Αρχής, που εκδί-
δεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).»

Άρθρο 135
Θέσπιση Μηχανισµού Παρακολούθησης και Εποπτείας

Αγορών από τη ΡΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 22  
του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του ν. 4425/2016

1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται:
(α) να εκδίδει µη δεσµευτικές προς τρίτους οδηγίες

και κατευθύνσεις σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στο
πεδίο των αρµοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυ-
τών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και οµοιόµορ-
φη εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου του νόµου αυ-
τού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµέ-
νων,

(β) ιδίως, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της για
την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθµιση των Αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκειµένου για την εύρυθµη
λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού,
βάσει του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέρ-
γεια, να θεσπίσει «Μηχανισµό Παρακολούθησης και Ε-
ποπτείας Αγορών», ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση της
Αρχής, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση
αυτήν εξειδικεύονται ιδίως τα εργαλεία, οι µεθοδολο-
γίες, οι δείκτες και τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται,
προκειµένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτι-
κές από την πλευρά των Συµµετεχόντων, οι οποίες οδη-
γούν σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως µέσω της συ-
στηµατικής πώλησης κάτω του κόστους, µε αποτέλεσµα
την πραγµατοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντο-
λών διαπραγµάτευσης µε τις οποίες δίδονται ψευδείς ή
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιµή ενεργειακών προϊόντων. Η ΡΑΕ συλ-
λέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαµβάνο-
ντας µέριµνα για τη διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας
των ευαίσθητων εµπορικών στοιχείων.»

2. Στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185) προστίθεται



παρ. 2α, ως εξής:
«2α. Η ΡΑΕ, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, εκ

του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για την ενέργεια α-
ναφορικά µε την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθµιση
των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και µε σκοπό την εύ-
ρυθµη λειτουργία τους υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνι-
σµού, δύναται να θεσπίσει «Μηχανισµό Παρακολούθη-
σης και Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας». O
Μηχανισµός Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών Η-
λεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης. Με την απόφαση εξει-
δικεύονται τα εργαλεία, οι µεθοδολογίες, οι δείκτες και
τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται, προκειµένου να α-
ναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από την πλευ-
ρά των Συµµετεχόντων, οι οποίες οδηγούν σε χειραγώ-
γηση της αγοράς, ιδίως µέσω της συστηµατικής πώλη-
σης κάτω του κόστους, µε αποτέλεσµα την πραγµατο-
ποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών διαπραγµά-
τευσης µε τις οποίες δίδονται ψευδείς ή παραπλανητι-
κές ενδείξεις σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση ή την
τιµή ενεργειακών προϊόντων. Η Αρχή συλλέγει και επε-
ξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, λαµβάνοντας µέριµνα
για τη διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας των ευαίσθη-
των εµπορικών στοιχείων.»

Άρθρο 136
Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς 
Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήµατος -
Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006

Στο άρθρο 8β του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) τροποποιού-
νται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο και το άρθρο 8β δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο
προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών
Σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον
Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση από το πρώτο
και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο
προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών
Σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον
Διαχειριστή του Συστήµατος. Το ειδικό πλαίσιο προτε-
ραιότητας δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ Διαχειρι-
στή Συστήµατος και Διαχειριστή Δικτύου. 
Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, προϋποθέσεις και

περιορισµοί σε συγκεκριµένες κατηγορίες σταθµών που
λαµβάνουν προτεραιότητα και ρυθµίζεται κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται και τα

χρονικά διαστήµατα εντός των οποίων ο Διαχειριστής
του Δικτύου και ο Διαχειριστής του Συστήµατος έχουν υ-
ποχρέωση να χορηγήσουν µη δεσµευτική Προσφορά
Σύνδεσης από την κατάθεση σχετικού αιτήµατος και ορι-
στική Προσφορά Σύνδεσης από την προσκόµιση όλων
των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ειδικότερα για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, ό-

πως αυτές διαπιστώνονται µε απόφαση της ΡΑΕ που εκ-
δίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ή έ-
χει εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιό-
τητας δύναται να καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση

και σε κάθε περίπτωση δεν διαφοροποιείται για τις περι-
πτώσεις που αφορούν είτε στον Διαχειριστή του Δικτύου
είτε στον Διαχειριστή του Συστήµατος.
Η προτεραιότητα που καθορίζεται µε την απόφαση του

παρόντος ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων
του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του
ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της
παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και
του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8
του παρόντος.
Η απόφαση του παρόντος άρθρου δύναται να καθορί-

ζει τον τρόπο εξέτασης για τις περιπτώσεις των εκκρε-
µών αιτήσεων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης κατά
την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. 
Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του παρόντος

άρθρου, ο αρµόδιος Διαχειριστής προβαίνει στη χορήγη-
ση Προσφορών Σύνδεσης σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις.»

Άρθρο 137
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού - 

Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν.4685/2020

Στον ν. 4685/2020 (Α΄92), µετά το άρθρο 11, προστίθε-
ται άρθρο 11Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 11A
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού

1. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίω-
σης Ειδικών Έργων, απαιτείται η προσκόµιση «Εγγυητι-
κής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού».

2. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού απο-
τελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της αίτησης χορήγη-
σης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έρ-
γων. Αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής υποβάλλεται
ηλεκτρονικά ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης. Η
πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή προσκοµίζεται σε φυσι-
κή µορφή ή αποστέλλεται µε αποδεικτικό παραλαβής
στον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α΄ εντός πέντε
(5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.

3. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Πα-
ραγωγού ορίζεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευ-
ρώ ανά µεγαβάτ (35.000€/MW) µέγιστης ισχύος παρα-
γωγής.
Το συνολικό ποσό της απαιτούµενης για τον σταθµό

Εγγυητικής Επιστολής, δύναται να καλύπτεται από πε-
ρισσότερες της µίας Εγγυητικές Επιστολές.
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής δύναται να αλλά-

ζει µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

4. Σε περιπτώσεις αύξησης της αναγραφόµενης στη
Βεβαίωση ή στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην άδεια
παραγωγής µέγιστης ισχύος παραγωγής, ο αιτών οφεί-
λει να αυξήσει το συνολικό ύψος της ή των Εγγυητικών
Επιστολών Βεβαίωσης Παραγωγού.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού, επι-
στρέφεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) µε την υποβολή πλήρους αιτήµατος χορήγησης ορι-

στικής προσφοράς σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή.
Για τον σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής χορηγεί βεβαίωση
πληρότητας υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής
προσφοράς σύνδεσης,
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β) κατόπιν αιτήµατος του κατόχου της Βεβαίωσης.
Στην περίπτωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βε-
βαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς
και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθµό αυτόν,
γ) κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου στο διάστη-

µα από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης
Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων απορρίπτεται.

6. Εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος η ΡΑΕ, µε απόφασή της, καθορίζει το υπόδειγµα
της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και
δύναται να ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη
διάρκεια, την υποβολή, την ανανέωση και την επιστροφή
της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

7. α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθµών Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων
Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι την
28η.02.2022 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι
την 28η.02.2022 πλήρες αίτηµα χορήγησης οριστικής
προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκοµίσουν την
Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού µέχρι την
28η.02.2022, προκειµένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Ά-
δειες Παραγωγής οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαι-
ώσεις Ειδικών Έργων.
Σε περίπτωση µη προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστο-

λής Βεβαίωσης Παραγωγού µέχρι την ως άνω προθεσµία
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής,
οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή η Βεβαιώσεις Ειδικών Έρ-
γων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον
σταθµό και αφορά στις ως άνω άδειες.
β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού οι οποίοι

έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση
της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται µέχρι την
31η.12.2021 να δηλώσουν, µε ανέκκλητη δήλωσή τους
προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α΄, ότι δεν
επιθυµούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και
αιτούνται την επιστροφή του τέλους του άρθρου 17 το ο-
ποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης
δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παρα-
γωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε ά-
δεια που έχει εκδοθεί για τον σταθµό αυτόν. Στην περί-
πτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασµό του κατό-
χου της Βεβαίωσης που δηλώνεται στην ως άνω ανέκ-
κλητη δήλωση, µέχρι την 31η.01.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόµισης της Εγγυητικής
Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτω-
θι κατηγορίες σταθµών:
α) οι σταθµοί µε µέγιστη ισχύ παραγωγής µικρότερη ή

ίση του ενός (1) µεγαβάτ (MW),
β) οι σταθµοί που είναι ενταγµένοι στις στρατηγικές ε-

πενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
για τον χαρακτηρισµό τους ως στρατηγικών επενδύσεων
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,
γ) οι σταθµοί Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ιδρυµάτων, κα-

θώς και νοµικών πρόσωπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτή-
των, όπως νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, σχολεία και όλων
των βαθµίδων.

9. Οι σταθµοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν αδειο-
δοτηθεί σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης «Κανονισµός αδειών παραγωγής και προµή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (Β΄ 1498), δεν
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρ-
θρου.

Άρθρο 138
Αναστολή προθεσµιών για Διασφάλιση Υλοποίησης

Ειδικών Έργων για σταθµούς γεωθερµίας - 
Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4685/2020

Στο τέλος της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται δύο νέα εδάφια ως ε-
ξής:

«Επίσης, ειδικά για τους σταθµούς της περ. γ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής των οποίων
εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006
(Α΄ 129), οι προθεσµίες της περ. α΄ εκκινούν και υπολο-
γίζονται µετά την έγκριση του τελικού προγράµµατος
εκµετάλλευσης, το οποίο προβλέπεται στους όρους της
οικείας πράξης, όπως εκάστοτε ισχύει, δυνάµει της οποί-
ας έχει παραχωρηθεί στον παραγωγό το δικαίωµα έρευ-
νας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερµικού
δυναµικού για την περιοχή στην οποία αφορά η οικεία ά-
δεια παραγωγής. Ο παραγωγός ενηµερώνει αµελλητί,
και σε κάθε περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, τη ΡΑΕ για την ηµεροµηνία έγκρισης
του τελικού προγράµµατος εκµετάλλευσης.»

Άρθρο 139
Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών

στο Πρόγραµµα Στήριξης και Ανάπτυξης 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταµείου

Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές της ενί-
σχυσης που λαµβάνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι της δράσης «Πρό-
γραµµα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικροµεσαίων Επιχειρή-
σεων» του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόµενου
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου
«Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη
βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρα-
κικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας
και στον Δήµο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας», δεν
κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρα-
κράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές του δικαιού-
χου προς το Ελληνικό �ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία.
Στην περίπτωση αυτήν παραµένουν σε ισχύ οι γενικές
διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας για είσπραξη χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της
παρακράτησης. Οι τελικές πληρωµές των ανωτέρω δι-
καιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να
κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συµ-
ψηφίζονται µε οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό
δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία και καταβάλλονται µε
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την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογι-
κής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Το συνολικό ποσό
που κατάσχεται, παρακρατείται ή συµψηφίζεται σύµφω-
να µε το τρίτο εδάφιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%
του ποσού της τελικής πληρωµής. Ο διατάκτης της πλη-
ρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρω-
µής ορίζει ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις
του παρόντος, καθώς και αν η πληρωµή αφορά σε προ-
καταβολή, ενδιάµεση ή τελική πληρωµή. Σε περίπτωση
επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χεί-
ρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, στις οποίες περι-
λαµβάνονται και οι ως άνω πληρωµές, τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις για την επιβολή της κατάσχεσης. Αντίστοιχα ρυθµί-
ζονται οι ενισχύσεις που λαµβάνουν οι µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται δικαιούχοι στο
πλαίσιο δράσεων Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων του
Πράσινου Ταµείου, που επιτελούν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 140
Αναβίωση oριστικών προσφορών σύνδεσης µικρών

υδροηλεκτρικών σταθµών από Ο.Τ.Α. - 
Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021

1. Στο άρθρο 94 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) τροποποιού-
νται το πρώτο και τέταρτο εδάφιο, προστίθεται πέµπτο
εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94
Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης

Οι άδειες εγκατάστασης για σταθµούς βιοµάζας ή βιο-
αερίου, καθώς και για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµι-
κής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και
βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση
του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος αποβλήτων και την
οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισµών, η ισχύς των
οποίων έχει λήξει από την 1η.1.2020 µέχρι την
17η.4.2021, αναβιώνουν αυτοδικαίως µετά από γνωστο-
ποίηση του ενδιαφερόµενου προς την αρµόδια αδειοδο-
τούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβάλλεται από
την 26η.7.2021 µέχρι τις 6.8.2021 και η ηµεροµηνία υπο-
βολής της λογίζεται ως η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της άδειας που αναβιώνει. Οι ως άνω άδειες ισχύουν για
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµη-
νία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός του ανωτέρω
διαστήµατος, κατά τη διάρκεια του οποίου η άδεια βρί-
σκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβά-
λουν αίτηµα παράτασης δυνάµει της υποπερ. α΄ της περ.
α΄.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην α-
δειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση, που οι οριστικές προ-
σφορές σύνδεσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας της παρούσας, έχουν λήξει από την 1η.1.2020
µέχρι την 17η.4.2021, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει µέ-
χρι τις 6.8.2021 εκ νέου αίτηµα για χορήγηση προσφο-
ράς σύνδεσης και ο αρµόδιος διαχειριστής χορηγεί κατά
προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ηλεκτρικός
χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για όσο
χρονικό διάστηµα παραµένει σε ισχύ η άδεια εγκατάστα-

σης. Ο διαχειριστής του Δικτύου κατά τη χορήγηση της
προσφοράς σύνδεσης θέτει όρο σύµφωνα µε τον οποίο
η συµβολή του σταθµού στο βραχυκύκλωµα στην έξοδο
του σταθµού δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ονοµα-
στικής ισχύος του σταθµού.»

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης µικρών υδροηλε-
κτρικών σταθµών που αναπτύσσονται από Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄
βαθµού, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν µετά την
1η.1.2020 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος λό-
γω µη προσκόµισης της εγγυητικής επιστολής σύµφωνα
µε τον ν. 4152/2013 (Α΄ 107) εντός της προθεσµίας των
δύο (2) µηνών από την έκδοσή τους, αναβιώνουν αυτοδί-
καια εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν την εγ-
γυητική επιστολή που προβλέπεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

Άρθρο 141
Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση 
της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 

Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)
τροποποιούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουρ-
γού δύνανται να προκηρύσσονται δράσεις για την προώ-
θηση της ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο µέσω οικονοµικών
κινήτρων για την αγορά ή µίσθωση κάθε τύπου αµιγώς
Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές
ρύπων έως 50γρ CO-,/χλµ., καθώς και για την προµήθεια
και εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο. Με την
ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις για τη λήψη των οικονοµικών κινήτρων, οι δικαι-
ούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υ-
λοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φο-
ρέας και η πηγή χρηµατοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας
υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε την εφαρµογή τους.

Με ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τη λήψη οικονοµικού κινήτρου µε σκοπό:

α) την αντικατάσταση οχηµάτων µε καινούργια αµι-
γώς Η/Ο ή µε υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης µε εκ-
ποµπές ρύπων έως 50 γρ CO2/χλµ.,

β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρή-
σης Οχηµάτων (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ µε καινούργια αµιγώς ηλε-
κτροκίνητα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ ή µε υβριδικά Η/Ο Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ
εξωτερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50γρ
CO2/χλµ.,

γ) την αντικατάσταση οχηµάτων µικτού βάρους έως
3,5 τόνων µε καινούργια αµιγώς Η/Ο ή υβριδικά Η/Ο εξω-
τερικής φόρτισης µε εκποµπές ρύπων έως 50γρίΘ2/ χλµ.
µικτού βάρους έως 3,5 τόνων,

δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχηµάτων από
την κυκλοφορία κατά τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (A΄ 82) και της παρ. 5 του
άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και την παράδοσή
τους σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε ση-
µεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ.
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116/2004 (Α΄81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ και τα οχή-
µατα µικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό
όριο απόσυρσης. Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται ούτε α-
ντικαθίστανται από οχήµατα µε άλλη πηγή ενέργειας και
ίδιες ή µικρότερες εκποµπές ρύπων από 50γρ CO2/ χλµ.
πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών από
το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, χωρίς να συνυπολο-
γίζεται το έτος αυτό.
Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας ορί-

ζεται η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Τοµέα Ενέργειας του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική
Δοµή») ή το Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την κοινή
απόφαση του πρώτου εδαφίου προβλέπονται οι αρµο-
διότητες του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, τα καθήκοντα
και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και κάθε άλ-
λο ειδικό θέµα σχετικό µε την ανάληψη, εκπλήρωση και
εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν
από αυτήν. Στην περίπτωση που ορίζεται η Επιτελική Δο-
µή ως φορέας διαχείρισης, οι πόροι πιστώνονται από το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) στον
λογαριασµό του έργου και ο φορέας διαχείρισης διαχει-
ρίζεται τους πόρους αυτούς προς τον σκοπό της υλοποί-
ησης των δράσεων της παρούσας. Ειδικά για τον ορισµό
της Επιτελικής Δοµής ως ενδιαµέσου φορέα για δράσεις
που συγχρηµατοδοτούνται από τα προγράµµατα του Ε-
ΣΠΑ 2014-2020 εφαρµόζεται το άρθρο 13 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265).»

Άρθρο 142
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Ορυκτολογίας και Πετρο-
γραφίας (Τ.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων

και Μεταλλευτικής (Δ.Ο.Π.Μ.Ε.) της Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - 

Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 34 του ν. 4602/2019

Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019
(Α΄45) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) την επιµέλεια των µουσειακών συλλογών του Ε-
θνικού Γεωλογικού Μουσείου της Αρχής,».

Άρθρο 143
Ρύθµιση θεµάτων ορισµού ΡΑΕ ως αρµόδιας αρχής 
για θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού - 

Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), α) στην παρ. 1
καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και τίθεται
νέο δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτε-
ρο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, γ) αντικαθίσταται η παρ. 3,
δ) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 και το άρθρο 12 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργεια-
κού εφοδιασµού, ιδίως σε σχέση µε το ισοζύγιο προσφο-
ράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επί-
πεδο της προβλεπόµενης µελλοντικής ζήτησης, το προ-
βλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής, µεταφοράς
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου,
που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή υπό κατασκευή,

την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας
των συστηµάτων µεταφοράς και των δικτύων διανοµής
και την εφαρµογή µέτρων για την κάλυψη της αιχµής ζή-
τησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε
σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού
δυναµικού. Για τους ανωτέρω σκοπούς, η ΡΑΕ δύναται,
µε απόφασή της, να συστήνει και να συγκροτεί επιτρο-
πές και οµάδες εργασίας µε συµµετοχή εκπροσώπων
της, εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, των αρµόδιων Διαχειριστών, καθώς και εκπρο-
σώπων τρίτων φορέων, σχετικών µε την ενεργειακή αγο-
ρά.

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των µέτρων
διασφάλισης που λαµβάνονται σε περίπτωση αιφνίδιας
κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σω-
µατική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των
µηχανηµάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των
Συστηµάτων Ενέργειας. Για τη διαχείριση των ανωτέρω
περιπτώσεων, συστήνεται και συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιτροπή
Συντονισµού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης»
(«Ε.Σ.Μ.Ε.Α.»), η οποία αποτελείται από (α) έναν (1) εκ-
πρόσωπο της ΡΑΕ µε τον αναπληρωτή του, (β) έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µε τον αναπληρωτή του, (γ) έναν (1) εκπρόσωπο
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε τον
αναπληρωτή του, και (δ) εκπροσώπους των αρµόδιων,
κατά περίπτωση, Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
ή Δικτύων Διανοµής. Με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, κα-
θορίζονται ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι αρµοδιότη-
τες της Ε.Σ.Μ.Ε.Α., καθώς και η δυνατότητα συµµετο-
χής, αποκλειστικά για σκοπούς διαβούλευσης και ενηµέ-
ρωσης, εκπροσώπων τρίτων φορέων σε αυτήν, καθώς
και άλλες λεπτοµέρειες. Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί την
γνώµη της Ε.Σ.Μ.Ε.Α. κατά την εκπόνηση και κατάρτιση
των σχεδίων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4.

3. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή (Competent
Authority) για την διασφάλιση της εφαρµογής των µέ-
τρων που ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1938 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2017, σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της
ασφάλειας εφοδιασµού µε φυσικό αέριο και µε την κα-
τάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 994/2010 (L 280).
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ διενεργεί «Εθνική Εκτίµηση Επι-
κινδυνότητας» των σχετικών κινδύνων που επηρεάζουν
την ασφάλεια εφοδιασµού της Χώρας µε φυσικό αέριο
και «Κοινή Εκτίµηση Επικινδυνότητας» για τις οµάδες
κινδύνου, στις οποίες συµµετέχει σύµφωνα µε το Πα-
ράρτηµα Ι του Κανονισµού. Η Εθνική Εκτίµηση Επικινδυ-
νότητας και οι Κοινές Εκτιµήσεις Επικινδυνότητας κοινο-
ποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1938, η ΡΑΕ κα-
ταρτίζει Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και Σχέδιο Έκτα-
κτης Ανάγκης, τα οποία δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

4. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή (Competent
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Authority) για την εκτέλεση των καθηκόντων που προ-
βλέπονται στον Κανονισµό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου
2019, σχετικά µε την ετοιµότητα αντιµετώπισης κινδύ-
νων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (L 158). Σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού
(EE) 2019/941, η ΡΑΕ προσδιορίζει συναφή εθνικά σενά-
ρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία κοινοποιεί
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρ-
θρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/941, η ΡΑΕ εκπονεί
σχέδιο ετοιµότητας αντιµετώπισης κινδύνων, το οποίο
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και κοι-
νοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η ΡΑΕ ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τον καθορισµό
της ενιαίας εκτίµησης της «αξίας της απώλειας φορτί-
ου» (Value of lost load - VOLL), σύµφωνα µε το άρθρο 11
του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/943 (L 158). Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώ-
µης της ΡΑΕ, καθορίζεται το «κόστος νέας εισόδου»
(Cost of new entry - CONE). Οµοίως, µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώµης
της ΡΑΕ, καθορίζονται το «Πρότυπο Αξιοπιστίας»
(Reliability Standard) και η µεθοδολογία καθορισµού της
ποσότητας ισχύος που εντάσσεται στον µηχανισµό δια-
σφάλισης ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2019/943.»

Άρθρο 144
Θέµατα προσωπικού και διοίκησης των εταιρειών
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεµένων αυτής 

1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4643/2019 (Α΄193) εφαρµό-
ζονται αναλογικά και για τις προσλήψεις προσωπικού
στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και στις συνδεδεµένες µε
αυτήν εταιρείες. 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
δεν έχει εφαρµογή στις αµοιβές των Αναπληρωτών Δι-
ευθυνόντων Συµβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευ-
θυντών, που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε την παρ. 1
της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και των συνδεδεµένων µε αυτήν ε-
ταιρειών που δεν συµπεριλαµβάνονται στο Μητρώο Φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.

Άρθρο 145
Κάλυψη οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. - 

Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η λέξη
«σήµερα» από το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Δι-
ευθυνόντων Συµβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυ-
ντών και Βοηθών Διευθυντών /Διευθυντών Κλάδων γίνε-
ται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης µε απόφαση του Διευ-
θύνοντος Συµβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. µε συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου µέχρι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα
ανανέωσης άπαξ. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων
των ανωτέρω δύναται να γίνει και µε τοποθέτηση σε αυ-
τές στελεχών της αυτής ιεραρχικής στάθµης (παράλλη-
λη µετακίνηση), τα οποία έχουν αναλάβει την οργανική

τους θέση κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης, οµοίως µε α-
πόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
για το υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας της συναφθείσας
σύµβασης, µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά. Η
διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των
στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση µετά α-
πό Εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών.
Με απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται
τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι
λοιποί όροι των σχετικών συµβάσεων. Στη διαδικασία δύ-
ναται να συµµετέχει προσωπικό της εταιρείας και υπο-
ψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέ-
σης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της πα-
ρούσας δεν διατηρούνται µετά την καθ’ οιονδήποτε τρό-
πον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι
θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Κλάδων που
δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα, δεν µπορεί
να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του
συνόλου των  προβλεπόµενων θέσεων των Βοηθών Δι-
ευθυντών/Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.» 

2. Στο άρθρο 7 του ν. 4643/2019, προστίθεται παρ. 5
ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικα-
σίας, για µεµονωµένες περιπτώσεις µεταφοράς προσω-
πικού από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η
µετακίνηση πραγµατοποιείται µε αποφάσεις των Διοικη-
τικών Συµβουλίων των δύο εταιρειών µετά από σχετική
αίτηση του ενδιαφεροµένου προς αυτά, η οποία υποβάλ-
λεται µέχρι την 31η.12.2021. Η προϋπηρεσία που έχει α-
ναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζε-
ται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από
αυτήν.»

Άρθρο 146
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία εκδίδεται εντός  δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η θέση σε κα-
νονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος της
παρ. 3 του άρθρου 132, προκειµένου για την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζε-
ται το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ΄
της παρ. 3 του ως άνω άρθρου και δύναται να καθορίζο-
νται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για  την
υποβολή της  αίτησης.

Άρθρο 147
Μεταβατικές διατάξεις

Έως τη σύσταση της «Επιτροπής Συντονισµού Μέτρων
Έκτακτης Ανάγκης» («ΕΣΜΕΑ») της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εξακολουθούν να ισχύουν
όσα προβλέπονται για την οµώνυµη επιτροπή στην από
30-31.5.2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση επικαιροποιη-
µένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 8 και 10 του κανονισµού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρω-
παϊκου Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Ο-
κτωβρίου 2017 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της α-
σφάλειας εφοδιασµού µε φυσικό αέριο και την κατάργη-
ση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 994/2010» (Β΄ 2501).
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ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 148
Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών,

δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων 
των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 -

Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 5 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 998/1979 (Α΄ 289) τροποποιείται και η περ. δ΄ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµά-
των δικαιωµάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται
στην αρµοδιότητα των προβλεποµένων στο άρθρο 8 του
παρόντος νόµου Συµβουλίων και των πολιτικών δικαστη-
ρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συµβούλια, κρί-
νονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (A΄ 488), ό-
πως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση της κυριότη-
τας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέ-
ρω εκτάσεων, που κείνται στις περιοχές του δευτέρου ε-
δαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα προβλεπόµε-
να στο άρθρο 8Α συµβούλια, σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παρ. 3 του άρθρου 8Α.»

Άρθρο 149
Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση 

της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου
του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α

στον ν. 998/1979

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθε-
ται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Συµβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών,

Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ)
που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου 

του άρθρου 62 του ν. 998/1979

1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ µέρους του Δηµοσί-
ου της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων ι-
διωτών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτά-
σεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3, που κείνται στις
περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, συνι-
στώνται τουλάχιστον τέσσερα (4) Συµβούλια Ιδιοκτη-
σίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Η-
ράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.
Η τοπική αρµοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συµβου-

λίων εκτείνεται:
α) του πρώτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων

των Ιονίων Νήσων,
β) του δεύτερου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων

της Κρήτης, 

γ) του τρίτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάµου και Χίου και,
δ) του τέταρτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων

Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα και στην
περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητι-
κά όρια των Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

2. Έκαστο Συµβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από :
α) έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-

τους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ ε-
φέταις, αναπληρούµενο από τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
β) τον προϊστάµενο της οικείας Κτηµατικής Υπηρε-

σίας, αναπληρούµενο από τον νόµιµο αναπληρωτή του
και
γ) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας

του Συµβουλίου, αναπληρούµενο από τον νόµιµο ανα-
πληρωτή του.
Ο πρόεδρος και τα µέλη των ως άνω συµβουλίων µε

τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Συ-
ντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης επί διε-
τή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρίαση
µπορεί να διεξαχθεί και µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορι-
σµένα ή και ως προς όλα τα µέλη.

3. Τα Συµβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαµβάνο-
νται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εµπραγ-
µάτου δικαιώµατος, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου ιδιώ-
τη ή νοµικού προσώπου, επί τη βάσει προσκοµιζοµένων
υπ’ αυτών νόµιµα µεταγεγραµµένων τίτλων ιδιοκτησίας,
οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο µέχρι την
1η.7.2001, έστω και αν έχουν µεταγραφεί µεταγενέστε-
ρα και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά δια-
γράµµατα, εξαρτηµένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστη-
µα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται
η περιγραφόµενη στους τίτλους έκταση όπως και επί τη
βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.
Τα Συµβούλια µπορούν να ζητήσουν και την αποστολή α-
πό άλλες δηµόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιµου εγγράφου
ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής
έρευνας ή πραγµατογνωµοσύνης προς διαµόρφωση α-
σφαλούς κρίσεως περί των προβαλλοµένων ιδιωτικών
δικαιωµάτων.
Περισσότερες αιτήσεις που αφορούν στην ίδια έκταση

ή σε συνεχόµενα τµήµατα, εξετάζονται από κοινού. Τα
ως άνω Συµβούλια, µετά την ανάγνωση της εισηγήσεως
του ορισθέντος εισηγητού, γνωµοδοτούν αιτιολογηµένα
επί εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των Συµβουλίων σχη-
µατίζεται µε ελεύθερη εκτίµηση των ως άνω αποδεικτι-
κών στοιχείων, υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυναµένου να αποδεχθεί
ή µη αυτή, εν όλω ή εν µέρει, αλλά επ’ ωφελεία του  Δη-
µοσίου, όχι όµως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος
του Δηµοσίου. 
Σε περίπτωση που το δικαίωµα της κυριότητας επί των

ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα
κτηµατολογικά βιβλία των οικείων κτηµατολογικών γρα-
φείων και το Ελληνικό Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµα-
τα κυριότητας επ’ αυτών κατ’ εφαρµογή της περ. IV της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), δεν α-
κολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Οικονοµικών, και Δικαιοσύνης καθορίζονται
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ειδικότερα τα θέµατα της συγκρότησης και εσωτερικής
οργάνωσης των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της λει-
τουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς κρίση
των υποθέσεων και έκδοση των γνωµοδοτήσεών τους,
περιλαµβανοµένης και της εκπροσωπήσεως ή αυτοπρό-
σωπης παραστάσεως των ενδιαφεροµένων, τα της συλ-
λογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως µαρτύ-
ρων, τα της ανάθεσης πραγµατογνωµοσύνης, τα της κοι-
νοποιήσεως των γνωµοδοτήσεων στους ενδιαφεροµέ-
νους και τις δηµόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και κοινο-
ποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, όπως και τα της
εκτελέσεως αυτών. 

5. Μέχρι τη συγκρότηση των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας
της παρ. 1, αρµόδια για τη διοικητική αναγνώριση της κυ-
ριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των α-
νωτέρω εκτάσεων κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι τα
Συµβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.

6. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 είναι δυνατόν να
ιδρύονται περισσότερα Συµβούλια Ιδιοκτησίας και να κα-
θορίζονται η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των ιδρυο-
µένων Συµβουλίων.»

2. Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν ασκεί ένδικα µέσα κατά α-
ποφάσεων του κτηµατολογικού δικαστή µε τις οποίες α-
ναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα
ιδιωτών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει
τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης
της κυριότητάς του.
Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, που εκδόθηκαν

µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται
στις παραπάνω εκτάσεις, ανακαλούνται από τότε που
εκδόθηκαν.

Άρθρο 150
Επιτάχυνση της µελέτης και εκτέλεσης έργων 

προστασίας καµένων εκτάσεων µε δασικό χαρακτήρα -
Τροποποίηση της περ. στ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 25 του ν. 998/1979

Στην περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφια και η περ. στ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ' απόλυτη προτεραιότητα και µε τη διαδι-
κασία του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση
των από το πρόγραµµα δασικών έργων προβλεποµένων
κατασκευών και εργασιών. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και
για την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση των έργων
σε ό,τι αφορά στα αντιδιαβρωτικά - αντιπληµµυρικά έργα
προστασίας καµένης έκτασης δασικού χαρακτήρα που έ-
χει κηρυχθεί ή πληροί τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί
αναδασωτέα. Τα ανωτέρω αποτελούν ειδικά δασοτεχνι-
κά έργα, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρό-
ντος νόµου, υπάγονται στην παρ. 11 του άρθρου 1 του
ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και εξαιρούνται από το άρθρο 1
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Οι ειδικότεροι όροι, προϋπο-
θέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήµατα
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Άρθρο 151
Επιτρεπτές επεµβάσεις σε πάρκα και άλση - 
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 59 του

ν. 998/1979 (Α΄ 289) τροποποιείται και η παρ. 2α διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«2α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους ε-
πιτρέπεται µόνο σε ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, µε απόφαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µετά από εισήγηση της αρµόδιας περιφερειακής δασικής
υπηρεσίας, υπό τον όρο της µη µεταβολής του προορι-
σµού ή της χρήσης της παραχωρούµενης έκτασης.
Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύ-

τως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους, ό-
πως τα οριζόµενα στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), η κατασκευή έργων
κοινής ωφέλειας συµπεριλαµβανοµένων και υπόγειων υ-
δατοδεξαµενών, δραστηριότητες εστίασης και ήπιας α-
ναψυχής περιορισµένης έκτασης, καθώς και η ανέγερση
µικρών ναών γνωστών θρησκειών µέγιστου εµβαδού βά-
σης δεκαπέντε (15) τ.µ. που δεν αλλοιώνουν τον προορι-
σµό τους.»

Άρθρο 152
Ιδιοκτησιακές ρυθµίσεις για τις δασικού και 

χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών
του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979  -

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 
του ν. 3208/2003

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303),
προστίθεται περ. ΙV ως εξής:

«ΙV. Περιλαµβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδα-
φίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), για τις ο-
ποίες το Ελληνικό Δηµόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτη-
σίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς
του, όπως πράξεις µίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκ-
µετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης
ως δηµόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκτα-
ση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπά-
ροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί µέχρι την
1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν µεταγραφεί
µεταγενέστερα. Εκκρεµείς εµπράγµατες αγωγές του
Δηµοσίου που αφορούν στις εν λόγω εκτάσεις και οι ο-
ποίες βασίζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή
στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, δεν επηρεάζο-
νται από τη ρύθµιση του παρόντος άρθρου. Σε περίπτω-
ση που το δικαίωµα της κυριότητας επί των ανωτέρω ε-
κτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηµατολογικά
βιβλία των οικείων κτηµατολογικών γραφείων, το Ελλη-
νικό Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επ’
αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέ-
πονται στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275).»

Άρθρο 153
Κατάτµηση µεικτών δασικών και µη δασικών εκτάσεων

- Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 
του ν.δ. 86/18.1.1969 

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δα-
σικός Κώδιξ» (Α΄ 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Η µεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεµαχίων
που δεν συνορεύουν µεταξύ τους, καθώς και η µεταβίβα-
ση ιδανικού εξ αδιαιρέτου µεριδίου ιδιωτικού δάσους ή
δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτµηση. Δρόµοι, αντι-
πυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευάζο-
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νται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και νοµί-
µως κηρυσσόµενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν
συνιστούν κατάτµηση αυτών. Η µεταβίβαση των αγροτι-
κών εκτάσεων ευρύτερου κτήµατος, στο οποίο περιέχο-
νται και δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια της παρ. 1 δεν
συνιστά παράνοµη κατάτµηση, ανεξάρτητα από το εάν τα
τµήµατα που προκύπτουν από τη µεταβίβαση είναι άρτια
και οικοδοµήσιµα.»

Άρθρο 154
Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιλογητικών -

τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του
άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και η
παρ. 23 διαµορφώνεται ως εξής:

«23. Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται
λατοµεία σχιστολιθικών πλακών σύµφωνα µε το άρθρο 16
του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προκειµένου να συνεχίσουν την
εκµετάλλευση των λατοµείων αυτών οφείλουν να υπο-
βάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το
άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) µέχρι 1.7.2023. Για
την πρώτη τριετία εφαρµογής των διατάξεων αυτών η εγ-
γυητική επιστολή έναντι οφειλόµενων µισθωµάτων υπο-
λογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόµε-
νων πάγιων σύµφωνα µε τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου
45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του
άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Απόφαση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ. 22 του παρόντος.»

2. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 αρχίζει από
την 1.7.2021.

3. Η ίδια ως άνω χρονική παράταση ισχύει και για τα λα-
τοµεία των οποίων οι εγκρίσεις επέµβασης απορρίφθηκαν
λόγω µη αποτύπωσης του λατοµικού χώρου στους ορθο-
φωτοχάρτες του 1996, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 16 του ν. 3851/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155
Eιδικοί όροι για τη διαµόρφωση και ανάπλαση 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου 

(ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)

Στην εκτός σχεδίου έκταση ιδιοκτησίας της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, εµβαδού 20.157,41 τ.µ., όπως
αυτή εµφαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα στον παρό-
ντα, ορίζονται οι κάτωθι ειδικοί όροι:
α. Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 38,00%
β. Συντελεστής Δόµησης: 0,36
γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 12,00 µ.
δ. Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: ως έχει για τα υφι-

στάµενα κτίσµατα,
0,00 µ. για τα φυλάκια εισόδου,
2,30 µ. για τα λοιπά νέα κτίσµατα.

Άρθρο 156
Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών

αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ 
του άρθρου 21 του ν. 2742/1999

Στο τέλος της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του
ν. 2742/1999 (Α΄ 207)  προστίθεται υποπερ. η΄ ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία
αστικών αποβλήτων, εξαιρουµένης της διάθεσης, µε τις α-
κόλουθες σωρευτικά απαιτούµενες προϋποθέσεις: α) να
προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), β) να συνορεύουν µε
την Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστάσεων Σταθµού
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) και κτηνιατρείου, γ)
να βρίσκονται εντός της Ζώνης Α΄ και να καταλαµβάνουν
κατά µέγιστο έκταση 0,3% της συνολικής έκτασης της
Ζώνης Α΄, και δ) έως την έναρξη λειτουργίας των ανωτέ-
ρων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και επεξεργασίας στε-
ρεών αποβλήτων, ο οικείος Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες
για τη λειτουργία του πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ) Σχιστού ως περιβαλλοντικού
πάρκου, το οποίο θα είναι διαθέσιµο στο κοινό, και για ό-
σο χρονικό διάστηµα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις δια-
χείρισης στερεών αποβλήτων υπέχει υποχρέωση συντή-
ρησης του περιβαλλοντικού πάρκου. Οι ανωτέρω εγκατα-
στάσεις δύναται να καταλαµβάνουν και τµήµα  της Ζώνης
Ε3. Για τους όρους δόµησης εφαρµόζονται οι γενικές δια-
τάξεις της νοµοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόµηση χω-
ρίς περαιτέρω ειδικούς περιορισµούς.»

Άρθρο 157
Τουριστικά καταλύµατα - Προσθήκη εδαφίου 
στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου
17 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:

«5. Στις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από
23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166) από τη δηµοσίευση του παρόντος,
παράλληλα µε τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ι-
σχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ισχύουν και οι χρήσεις γης
που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα του
παρόντος προεδρικού διατάγµατος, ακόµη και στις περι-
πτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδοµηθεί. Στις περιοχές
του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. που καθορίζονται α-
πό ισχύοντα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
(ΣΧΟΟΑΠ) επιτρέπεται η χρήση δεκαπέντε (15) του άρ-
θρου 3, ακόµη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει
πολεοδοµηθεί.»

Άρθρο 158
Συσκευασία και µεταποίηση αγροτικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου -
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 

του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγµατος

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρι-
κού διατάγµατος (Δ΄ 374) προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
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«1. Όροι και περιορισµοί δοµήσεως διά την εκτός των
ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισµών αλλά ε-
ντός των διοικητικών ορίων των δήµων ή κοινοτήτων εις
τους οποίους υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόµενοι διά του
από 6.10.78 προεδρικού διατάγµατος «περί καθορισµού
όρων και περιορισµών δοµήσεως των γηπέδων των κει-
µένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και
εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έ-
τους 1923 οικισµών» (Δ΄ 538) εξαιρέσει του άρθρου 4.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιοµηχανικές και βιοτεχνι-
κές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδοµές, χα-
µηλής και µέσης όχλησης, συσκευασίας και µεταποίησης
τοπικά παραγόµενων αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων και φυσικά παραγόµενων προϊόντων της πε-
ριοχής, εφαρµοζοµένων των όρων δόµησης του άρθρου
1 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270).»

Άρθρο 159
Εναρµόνιση του σχεδιασµού στο δοµηµένο περιβάλλον

- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 6
του π.δ. της 30ης.11.1995

1. Στην παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της
30ης.11.1995 (Δ΄ 1049) στο τέλος του τρίτου εδαφίου,
προστίθεται η φράση: «ή στις περιπτώσεις οικοπέδων
που έχουν πρόσωπο άνω των 150 µ.» και το τρίτο εδάφιο
διαµορφώνεται ως εξής:

«Επιτρέπεται η δηµιουργία διόδου για τη διέλευση ο-
χηµάτων µέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περιπτώ-
σεις οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό µόνο
µέσω κοινοχρήστου πρασίνου ή στις περιπτώσεις οικο-
πέδων που έχουν πρόσωπο άνω των 150 µ..»

2. Δύναται, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικού Πολεοδο-
µικού Σχεδίου, κατόπιν ειδικής τεκµηρίωσης, να αποχα-
ρακτηρίζονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγω-
γικότητας ακτίνας ενός χιλιοµέτρου (1 χλµ.) από τα όρια
εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, πεντακοσίων µέτρων (500
µ.) από το εθνικό οδικό δίκτυο και διακοσίων πενήντα µέ-
τρων (250µ.) από το επαρχιακό δίκτυο για τη δηµιουργία
περιµετρικής ζώνης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρή-
σεις κατοικίας, κοινωφελείς χρήσεις, χρήσεις κοινωνι-
κών εξυπηρετήσεων, εγκαταστάσεις ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης. Η ανωτέρω δυνατότητα τυγχάνει εφαρµο-
γής υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δηµιουργηθεί εγ-
γειοβελτιωτικά έργα µε δηµόσιες ή χρηµατοδοτούµενες
δαπάνες.

Άρθρο 160
Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο
του Δήµου Καβάλας και της Δηµοτικής Ενότητας 
Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19
του ν. 4313/2014 και εξίσωση µε εντός σχεδίου
περιοχές των γηπέδων ως χώρων στάθµευσης

1. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261)
προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Οι υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρ-
θρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169) που αποδεδειγµένα
λειτουργούσαν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη κατά το
χρονικό διάστηµα µεταξύ των ετών 2000 και 2020, στο ι-
στορικό κέντρο πόλης της Δηµοτικής Ενότητας Κερκυ-
ραίων του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

Νήσων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία
Φ.33/29925/828 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Επιστηµών (Β΄ 512 /1980) και στο κέντρο πόλης του Δή-
µου Καβάλας της οµώνυµης Δηµοτικής Ενότητας, περι-
βαλλόµενοι από χρήσεις γης που χαρακτηρίζονται ως
«Κέντρο Πόλης», σύµφωνα µε το  άρθρο 4 του από
23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166) και απεικονίζονται στον σχετικό
χάρτη Π.3.1α του δηµοσιευµένου Παραρτήµατος του Γε-
νικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Δήµου Καβάλας (69
Α.Α.Π./11.03.2013) µπορεί να τύχουν της προβλεπόµε-
νης άδειας λειτουργίας, µε χρονική ισχύ τριών (3) ετών,
κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης της πε-
ριοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 (Α΄277), εξαιρου-
µένων των παρ. 6 και 7α για την περίπτωση του ιστορι-
κού κέντρου της πόλης της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήµου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και οι εκµε-
ταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υ-
πηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά
της παρ. 1, πλην της περ. γ΄ και της παρ. 2 του άρθρου
29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος, καθώς και της
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46). Εάν, εντός
του παραπάνω χρονικού διαστήµατος των τριών ετών, έ-
χει  ξεκινήσει διαδικασία  τροποποίησης του πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού, το διάστηµα αυτό δύναται να παρατα-
θεί για τρία (3) επιπλέον έτη, µε τις ίδιες προϋποθέσεις
και όρους που έχει χορηγηθεί. Η τουλάχιστον πενταετής
λειτουργία των σταθµών αυτοκινήτων αποδεικνύεται, εί-
τε µε την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιο-
τεχνικού επιµελητηρίου, είτε της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι
εκµεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δη-
λώσεις για εισόδηµα από τη στάθµευση αυτοκινήτων ο-
χηµάτων.»

2. Γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου, όµορα µε όρια θεσµοθετηµένων
πολεοδοµικών  µελετών προ του έτους 1992, για τα ο-
ποία ο οικείος Ο.Τ.Α., ως επισπεύδων, έχει λάβει ειδική
έγκριση για τη χρήση τους, ως υπαίθριων οργανωµένων
χώρων στάθµευσης (parking), εξισούνται  µε εντός σχε-
δίου περιοχή, µε την αυτή χρήση.

Άρθρο 161
Ζώνες Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) - Προσθήκη
εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990
(Α΄101), προστίθενται πέντε εδάφια ως εξής:

«Κατά  την πολεοδοµική ενεργοποίηση  περιοχής που
έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόµενης Ανάπτυξης
(Ζ.Ε.Α.) για την ανάπτυξή της ως οικιστικής ή ως ζώνης
άλλων χρήσεων γης, οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνο-
νται σε αυτήν υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφο-
ρά γης στη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων
χώρων και στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και
σκοπών, καθώς και µε καταβολή χρηµατικής εισφοράς
στην αντιµετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των
βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων, σύµφωνα
µε τα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α΄33). Από τις πα-
ραπάνω εισφορές αφαιρούνται προηγούµενες καταβλη-
θείσες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών που εµπίπτουν σε
εγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ν.δ. της 17.07/16.08.1923
(Α΄228), «γραµµικά»  ρυµοτοµικά σχέδια.
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Πράξεις Εφαρµογής που έχουν κυρωθεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 του ν. 1337/1983, κατ΄ εφαρµογή των ανω-
τέρω, εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά το µέρος που έ-
χουν ακυρωθεί διορθώνονται και κυρώνονται εκ νέου,
σύµφωνα µε το παρόν. Πράξεις Εφαρµογής που έχουν
κυρωθεί µε την εφαρµογή διαφορετικών από τα ανωτέ-
ρω, ανασυντάσσονται και κυρώνονται σύµφωνα µε το
παρόν.»

Άρθρο 162
Επιδιωκόµενος σκοπός διατάξεων για την εκτός 
σχεδίου δόµηση - Τροποποίηση του άρθρου 31 

του ν. 4759/2020

Το άρθρο 31 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) τροποποιείται,
ως προς το σφάλµα που είχε εµφιλοχωρήσει στην περι-
γραφή του σκοπού, και διαµορφώνεται ως εξής:

«Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιδιώκε-
ται ο περιορισµός της δόµησης σε περιοχές, για τις οποί-
ες δεν υπάρχει πολεοδοµικός σχεδιασµός πρώτου επι-
πέδου.»

Άρθρο 163
Εκτός σχεδίου δόµηση - Τροποποίηση 

του άρθρου 32 του ν. 4759/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) τρο-
ποποιείται, προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι εξαιρέ-
σεις από το πεδίο εφαρµογής του, και διαµορφώνεται ως
εξής:

«1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως,
εκτός ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ
του έτους 1923, που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης από εργαλεία
πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟ-
ΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγµατα χρήσεων γης) ή από δια-
τάγµατα που καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµη-
σης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγµατα της
παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923
(Α΄ 228) του ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρ-
θρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρ-
θρου 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρ-
θρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)  και του ν. 4608/2019
(Α΄ 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού δια των
οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί
δόµησης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κε-
φαλαίου, καθώς και από τη νοµοθεσία, ιδίως δε το από
6.10.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 538) και το από
24.5.1985 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 270), που δεν έρχο-
νται σε αντίθεση µε το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικο-
δοµικές άδειες επιβαρύνονται µε τέλος πέντε τοις εκατό
(5%) επί του κόστους του συµβατικού προϋπολογισµού
του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που
γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισµού, το οποίο α-
ποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο, για τη χρηµατοδότηση
δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθµί-
ζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγο-
νός ότι δοµούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορί-
ζονται για δόµηση. Το ανωτέρω ποσό δεν µπορεί να υπο-
λείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Άρθρο 164
Όροι δόµησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33

του ν. 4759/2020

Τροποποιούνται οι περ. γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ι΄ της
παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245)  και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις, ισχύουν ειδικά οι εξής
όροι δόµησης:

α) αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά
κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής,
γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια και λοιπές
γεωργικές κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985
προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270), η παρέκκλιση του συ-
ντελεστή δόµησης που προβλέπεται στην περ. ε΄ της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν µπορεί να υπερβεί το 0,8.
αβ) Οι δεξαµενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών

εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της περ. α΄ της παρ. 2
του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος αλλά το µέ-
γιστο ύψος αυτών ορίζεται σε 50 εκατοστά.

β) Σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του
από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270) ο µέγι-
στος συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβεί το
0,6 και ο µέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκµετάλλευ-
σης το 4.

γ) Σε κτίρια που προορίζονται για αµιγή χρήση γρα-
φείων ή καταστηµάτων του άρθρου 5 του από 24.5.1985
προεδρικού διατάγµατος η µέγιστη επιφάνεια του κτιρί-
ου, καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια πενήντα (550)
τ.µ.. Η παρέκκλιση, που προβλέπεται στην παρ. 2 του ίδι-
ου άρθρου, χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από γνωµοδότηση
του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµ-
φισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και δεν µπορεί να υπερβεί το
0,18 και η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης δεν µπο-
ρεί να υπερβεί το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%).

δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του
π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), η µέγιστη επιτρεποµένη επιφά-
νεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορό-
φων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

δα) Για γήπεδα εµβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
τ.µ. µέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.µ., για µεν τα πρώ-
τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.µ., τα εκατόν ογδόντα έξι
(186) τ.µ., για δε µεγαλύτερα, το γινόµενο του υπολοί-
που εµβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόµησης
0,018.
δβ) Για γήπεδα εµβαδού µεγαλύτερου των οχτώ χιλιά-

δων (8.000) τ.µ., για µεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8.000)
τ.µ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.µ., για δε τα λοι-
πά, το γινόµενο του υπολοίπου εµβαδού του γηπέδου ε-
πί τον συντελεστή δόµησης 0,009 µη δυναµένη σε καµία
περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.µ..
δγ) Για γήπεδα µε εµβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κα-

νόνα αρτίου (4.000 τ.µ.), για τα οποία συντρέχουν οι
προϋποθέσεις κατάτµησης, η µέγιστη επιφάνεια κτιρίου
ισούται µε το άθροισµα του εµβαδού των κτιρίων που ε-
πιτρέπεται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο µετά την κα-
τάτµηση, µειωµένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%)
και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) ανεγείρεται µια οικοδο-
µή και β) το γήπεδο παραµένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κα-
τά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαί-
ως άκυρες.
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ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εµπορικές αποθήκες
του άρθρου 9 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµα-
τος (Δ΄ 270), ο µέγιστος συντελεστής δόµησης ορίζεται
σε 0,18 και το µέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα οχτώ
τοις εκατό (18%). Η παρέκκλιση που προβλέπεται στις
περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγεί-
ται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ύστερα από γνωµοδότηση του οικείου Συµ-
βουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.).
στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και

ευαγή ιδρύµατα του άρθρου 5 του από 6.10.1978 προε-
δρικού διατάγµατος (Δ΄ 538), συµπεριλαµβανόµενων και
των κτιρίων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλιση
που προβλέπεται στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρ-
θρου χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της αρµό-
διας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και γνωµοδότηση του οικείου Συµβουλίου Πολεο-
δοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,27.

ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκοµεία και κλι-
νικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 προεδρικού δια-
τάγµατος (Δ΄ 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται στο
εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύ-
στερα από πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας και γνωµοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,54.

η) Σε κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση των α-
ναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων
(ΚΤΕΟ) του άρθρου 16 του από 6.10.1978 προεδρικού
διατάγµατος, ορίζονται οι εξής όροι δόµησης:
ηα) Συντελεστής δόµησης 0,6.
ηβ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό

(40%).
ηγ) Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίου δεν µπορεί

να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) µ. και, σε περίπτωση στέ-
γης, τα δέκα τέσσερα (14) µ.
ηδ) Ο συντελεστής κατ’ όγκον εκµετάλλευσης δεν επι-

τρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4).
θ) Σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της

παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), ο µέγι-
στος συντελεστής δόµησης ορίζεται σε 0,6 µ., το µέγι-
στο ποσοστό κάλυψης σε σαράντα τοις εκατό (40%), οι
πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέ-
δου ορίζονται σε 10 µ., το µέγιστο ύψος σε 14 µ. και ο
µέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκµετάλλευσης σε
4,5. Παρέκκλιση επιτρέπεται ως προς το ύψος του κτιρί-
ου, έως 15 µ. και ως προς τον συντελεστή όγκου στη βά-
ση τεκµηρίωσης και χορηγείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωµο-
δότηση το Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµά-
των και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Για τις εγκατα-
στάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου
1 του π.δ. 59/2018, ισχύουν τα ανωτέρω και στις περι-
πτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ανε-
ξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί όροι και περιορισµοί από
πολεοδοµικό σχεδιασµό πρώτου επιπέδου.
ι) Σε κέντρα δεδοµένων (Data Centres) της περ. 21.Α

της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ο µέγιστος συ-
ντελεστής δόµησης ορίζεται σε 0,8, το µέγιστο ποσοστό
κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες απο-

στάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται
σε 10 µ. και ο µέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκµε-
τάλλευσης σε 4,5. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περι-
πτώσεις της παρ. 2  του άρθρου 32 του παρόντος.»

Άρθρο 165
Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση -

Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 40 
του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 40 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), µετά την παρ.
4, προστίθενται παρ. 5 έως και 9 ως εξής:

«5. Οι αναθεωρήσεις οικοδοµικών αδειών και προε-
γκρίσεων, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις µεταβατι-
κές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40, συνεχίζουν να
εκδίδονται µε βάση τους όρους δόµησης που ισχύουν
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

6. Στις περιοχές και τις εγκαταστάσεις για τις οποίες
µέχρι την έκδοση του παρόντος βρίσκουν εφαρµογή το
από 6.10.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 538) και το από
24.5.1985 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 270), αυτά συνεχί-
ζουν να ισχύουν κατά το µέρος στο οποίο δεν έρχονται
σε αντίθεση µε το παρόν ως προς παρεκκλίσεις, αρτιότη-
τα και λοιπούς όρους δόµησης.

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 32 και τα άρθρα 33 και 34
δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
αα. Σε εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίη-

σης Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
(ΣΧΟΟΑΠ) για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έχει υποβληθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων στην οικεία περιβαλλοντική αρχή
ή έχει εκδοθεί απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση
του σχεδίου.    
ββ. Σε εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης

Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδοµι-
κών Σχεδίων για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, έχει εκδοθεί εισήγηση για την περιβαλλο-
ντική έγκριση του σχεδίου από την αρµόδια περιβαλλο-
ντική αρχή ή έχει γνωµοδοτήσει το Κεντρικό Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ή το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχε-
διασµού. 
β. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σχεδίων, για τον κα-

θορισµό των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέ-
δων σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, εφαρ-
µόζονται το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 538)
και το από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270).

8. Στις περιπτώσεις που µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια, αλλά δεν έχει
εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης, δεν τυγχάνει εφαρ-
µογής η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33. 

9. Για το χρονικό διάστηµα ισχύος του παρόντος άρ-
θρου, οι αριθµητικοί τύποι βάσει των οποίων υπολογίζε-
ται η µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση για τα κατά παρέκ-
κλιση άρτια γήπεδα, αναπροσαρµόζονται ως εξής:
α) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον δύο χιλιάδων

(2.000) τ.µ., η µέγιστη επιτρεποµένη επιφάνεια του κτιρί-
ου κατοικίας όπως και η συνολική επιφάνεια των ορό-
φων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα
έξι (186) τ.µ.,
β) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον χιλίων διακο-
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σίων (1200) τ.µ. και µέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.µ., το α-
ναφερόµενο µέγεθος εκατόν πενήντα (150) που λαµβά-
νεται υπόψη για τον υπολογισµό της µεγίστης επιτρεπο-
µένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολι-
κής επιφάνειας των ορόφων, αποµειούται σε  εκατόν

τριάντα έξι (136) και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. 
γ) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον επτακοσίων

πενήντα (750) τ.µ. και µέχρι χιλίων διακοσίων (1200) τ.µ.,
το αναφερόµενο µέγεθος εκατό (100) που λαµβάνεται υ-
πόψη για τον υπολογισµό της µεγίστης επιτρεποµένης
επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επι-
φάνειας των ορόφων αποµειούται σε ογδόντα έξι (86)

και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:
όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι οριζόµενες

κατά περίπτωση πλάγιες αποστάσεις των πέντε (5,00)
και δυόµιση (2,50) µ. εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς
δεν προβλέπεται διαφοροποίηση από τον ν. 4759/20.»

Άρθρο 166
Συνολικός σχεδιασµός, χαρακτηρισµός και κύρωση 

οδικού δικτύου – Αντικατάσταση της παρ. 15
του άρθρου 20 του ν. 3937/2011

Η παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«15. α. Για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισµού, της
κύρωσης του κοινόχρηστου δηµοτικού οδικού δικτύου
και την ένταξη του οδικού δικτύου στον συνολικό σχε-
διασµό:
αα) Πραγµατοποιείται από τον δήµο υπό την εποπτεία

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταγραφή
του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δηµοτική ενότητα,
σύµφωνα µε τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδια-
γραφές και την ειδικότερη διαδικασία που καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.
ββ) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της καταγραφής της υ-

ποπερ. αα΄ κυρώνεται µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης το κοινόχρηστο δη-
µοτικό οδικό δίκτυο για την εφαρµογή της παρ. 1α του
άρθρου 1 του π.δ. 24-31.5.1985 (Δ΄ 270). Για την κύρωση

λαµβάνονται υπόψη σχετικές αεροφωτογραφίες πριν
την 27η.7.1977.
β. Μέχρι την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δη-

µοτικού οδικού δικτύου δύναται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν
ειδικής τεχνικής µελέτης, να πραγµατοποιείται αναγνώ-
ριση δηµοτικής ή κοινόχρηστης οδού.
γ. Με προεδρικό διάταγµα. καθορίζονται οι ειδικότε-

ρες προϋποθέσεις και τα κριτήρια δυνάµει των οποίων
πραγµατοποιείται ο χαρακτηρισµός, η κύρωση του οδι-
κού δικτύου της υποπερ. ββ΄, η ένταξη στον σχεδιασµό,
καθώς και το όργανο αναγνώρισης και οι προϋποθέσεις
της αναγνώρισης δηµοτικών οδών της περ. β΄.»

Άρθρο 167
Διαδικασία έγκρισης πολεοδοµικών ρυθµίσεων -
Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011

Στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011 (Α 60) προστίθεται παρ.
1α ως εξής:

«1α. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται
και πολεοδοµικές ρυθµίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται
σε σχέση µε τις διοικητικές πράξεις µε τις οποίες είχαν
αρχικά εγκριθεί, εφόσον η διαφοροποίηση αυτή οφείλε-
ται σε εγκεκριµένο Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο το οποίο
καταλαµβάνει τµήµα της αρχικά ρυθµιζόµενης περιοχής.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται εισήγηση
του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), µε την οποία διαπι-
στώνεται η αναγκαία προσαρµογή των υπαγόµενων πο-
λεοδοµικών ρυθµίσεων στα νέα δεδοµένα.»

Άρθρο 168
Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

και Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241), εγκρίνονται ταυτόχρονα Ειδικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (ΕΠΣ) και Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής
(ΠΣΕ), ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣ ορίζεται αποκλει-
στικά υπόχρεος για την καταβολή αποζηµιώσεων σε ι-
διοκτήτες ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην ίδια Πολε-
οδοµική Ενότητα, εφόσον η αποκατάσταση αυτών εντός
της περιοχής επέµβασης δεν προκρίνεται για λόγους πο-
λεοδοµικούς, κυκλοφοριακούς ή περιβαλλοντικούς. Στις
περιπτώσεις αυτές, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-
ων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), τίθεται σχετικός όρος στο εγκριτικό
προεδρικό διάταγµα.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο φορέας υλοποίησης
του ΕΠΣ ορίζεται υπόχρεος για τη διαµόρφωση του συ-
νόλου των κοινοχρήστων χώρων και την υλοποίηση των
έργων τεχνικών υποδοµών εντός της περιοχής επέµβα-
σης, αποκλειστικά µε δικές του δαπάνες, καθώς και για
την απόδοσή τους στον οικείο δήµο.



171



172

Άρθρo 169
Μεταβατική ρύθµιση για τη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 της υπ’ αριθµ. Φ50/48597/5875/7.9.2009
(Β΄ 1975), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ.1α του
άρθρου 1 της ΥΑ Οικ. 64008/5839/2014
(Β΄ 3102/18/11/2014) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο-
χή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων
οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923 ή οριοθετη-
µένων σύµφωνα µε τους όρους του 24.4.85 (Δ΄ 181), επί
της εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαµόρφωση
κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για
τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970
(Α΄150), όπως ισχύει, πληρουµένων όλων των σχετικών
όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσε-
ων από συµβολές οδών που περιλαµβάνονται στο εν λό-
γω Διάταγµα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
είχε εγκατασταθεί στις ανωτέρω περιοχές πριν την
18η.11.2014 και είχε µέχρι την ηµεροµηνία αυτήν λάβει
τις απαιτούµενες εγκρίσεις/άδειες για την κατασκευή ει-

σόδου - εξόδου οχηµάτων δεν απαιτείται η διαµόρφωση
κυκλοφοριακής σύνδεσης.»

2. Τροποποιείται η περ. ε΄ του άρθρου 36 του
ν. 2963/2001 ως εξής:

«ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαι-
τείται, από την αρµόδια οδό υπηρεσία για τα σχέδια ε-
κτός σχεδίου και εκτός οικισµών ιδρυόµενα Κ.Τ.Ε.Ο.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), ό-
πως ισχύει.»

Άρθρο 170
Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλεποχωρίου

Στο τµήµα του Κοινοχρήστου Χώρου Γ28 της Δ.Ε. Βι-
λίων περιοχής Αλεποχωρίου του δήµου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας εµβαδού 150,30 τ.µ., που εµφαίνεται µε κυανή
διαγράµµιση στο συνηµµένο διάγραµµα, επιτρέπεται η ε-
γκατάσταση µονάδας αφαλάτωσης και λοιπών συστηµά-
των επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δηµοτικού
δικτύου, µετά των συνοδών έργων που απαιτούνται για
την πλήρη λειτουργία αυτής.
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ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 171
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων 

εντός χερσαίας ζώνης λιµένος

Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) αντικαθίστα-
ται ως εξής:  

«Άρθρο 137
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων 

εντός χερσαίας ζώνης λιµένος

1. Επιτρέπεται, µέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισµού
χρήσεων γης και όρων δόµησης του λιµένα, η εγκατά-
σταση εντός της χερσαίας ζώνης λιµένος, όπως αυτή ο-
ρίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285),
κτιρίων είτε συµβατικού τύπου είτε προκατασκευασµέ-
νων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού
τύπου για τη δηµιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγ-
χρονισµό των:
α) κτιριακών υποδοµών και συνοδών έργων για την

προσαρµογή των θαλάσσιων συνοριακών σηµείων διέ-
λευσης, προκειµένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαµβά-
νουν χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένω-
σης σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από
τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), 
β) Λιµεναρχείων,
γ) υποδοµών εφαρµογής του Διεθνούς Κώδικα για την

Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιµενικών Εγκαταστάσε-
ων (ISPS),
δ) χώρων υγιεινής,
ε) χώρων εκδοτηρίων,
στ) στεγάστρων και των απαιτούµενων βοηθητικών

χώρων των ανωτέρω. 
Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χερσαίας ζώνης
λιµένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τα 4,50 µέτρα για τις µονώροφες κατασκευές και τα 7,50
µέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις
κατασκευής κεκλιµένης στέγης το κατά τα ανωτέρω µέ-
γιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 µέτρα. Τα συµβατι-
κού τύπου κτίρια ή προκατασκευασµένα κτίρια ή προσω-
ρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου της πα-
ρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης σχετικά µε τους ισχύοντες συντελε-
στές δόµησης και το ποσοστό κάλυψης.

2. Για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδοµών προ-
σαρµογής των θαλάσσιων συνοριακών σηµείων διέλευ-
σης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. α΄ της παρ. 1,
κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκµετάλλευ-
σης Λιµένα φάκελος που περιλαµβάνει εγχειρίδιο λει-
τουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραµµα, αρχιτε-
κτονικά σχέδια κατόψεων και τοπογραφικό διάγραµµα
στις συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστα-

σίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων για την παροχή σύµφωνης γνώµης και στον οι-
κείο δήµο για την παροχή απλής γνώµης. Αφού ληφθούν
όλες οι προαναφερθείσες γνωµοδοτήσεις, υποβάλλεται,
προ της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, φάκελος δικαιολο-
γητικών µε πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής µελέτης, τοπο-
γραφικού διαγράµµατος και διαγράµµατος κάλυψης σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές για έγκριση στην
αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λι-
µενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανω-
τέρω έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα
για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ως δικαιολογητι-
κό κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

3. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών των κτιρια-
κών υποδοµών της παρ. 2 και κάθε άλλης διοικητικής
πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον έ-
λεγχο της εφαρµογής τους, οι γνωµοδοτήσεις, εγκρί-
σεις, τα πορίσµατα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργά-
νων, συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών δόµησης, εκ-
δίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή του σχετικού αιτήµατος και σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, θεω-
ρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδοµική άδεια εκδί-
δεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων η-
µερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος προέ-
γκρισης ή έγκρισης οικοδοµικής άδειας.

4. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις
κτιριακές υποδοµές των θαλάσσιων συνοριακών σηµεί-
ων διέλευσης, των Λιµεναρχείων και των υποδοµών ε-
φαρµογής του κώδικα ISPS δεν απαιτούνται η τήρηση
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τον
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και η εφαρµογή του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ-
ΑΠ/48505/387/2021 απόφασης του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2239). 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκατα-
στάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης ε-
ντός χερσαίας ζώνης λιµένος και η διαδικασία ελέγχου
τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.»

Άρθρο 172
Ρυθµίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή

ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές 
εγκαταστάσεις

1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος µέχρι και την 31η.10.2021, ως ναυαγοσώστης
νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαί-
δευσης που είναι εφοδιασµένος µε πιστοποιητικό σπου-
δών από αυτήν, σύµφωνα µε το π.δ. 71/2020 (Α΄ 166).

2. Ο ναυαγοσώστης της παρ. 1 απασχολείται: 
α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ΄ της παρ.

1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.
β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της
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παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020, στις οποίες υφί-
σταται υποχρέωση πρόσληψης τουλάχιστον δύο ναυα-
γοσωστών, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθµός των ναυ-
αγοσωστών που είναι εφοδιασµένοι µε άδεια από Λιµε-
νική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του προβλεπόµενου. Εφόσον δεν προκύπτει
ακέραιος αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέ-
σως επόµενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις
στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3)
ναυαγοσωστών, προσλαµβάνεται τουλάχιστον ένας ναυ-
αγοσώστης εφοδιασµένος µε άδεια από Λιµενική Αρχή. 

3. Στον προβλεπόµενο αριθµό ναυαγοσωστών της
περ. β΄ της παρ. 2 δεν προσµετρώνται ο συντονιστής-ε-

πόπτης, καθώς και ο απασχολούµενος ναυαγοσώστης
στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ΄ της παρ. 1 και
της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




