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ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ
το ςχζδιο νόμου «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ –Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων –
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ-Ρφκμιςθ κεμάτων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ»

Προσ τθ Βουλι των Ελλινων

Ι. Γενικό Μζροσ

Σο προτεινόμενο ςχζδιο νόμου που προτείνεται για ψιφιςθ ςτθν Εκνικι
Αντιπροςωπεία ανταποκρίνεται καταρχιν ςτθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ ενςωμάτωςθσ
ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ δφο Οδθγιϊν τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ που αφοροφν α) ςτθν
ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ (Οδθγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2008 «ςχετικά με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μζςω ποινικοφ δικαίου») και β) ςτθ κζςπιςθ και διαμόρφωςθ ενόσ
αποτελεςματικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ αποβλιτων (Οδθγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την
κατάργηςη οριςμζνων οδηγιών»). Εκτόσ των ςχεδίων διατάξεων ενςωμάτωςθσ των
προαναφερόμενων Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το παρόν ςχζδιο νόμου περιλαμβάνει
και μία ςειρά από άλλεσ εξίςου ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ τθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των
προτεινόμενων ρυκμίςεων που εντάςςονται ςε ζνα νομοςχζδιο με ευρφτερο αντικείμενο,
το προτεινόμενο ςχζδιο διακρίνεται από μία ενιαία εςωτερικι δομι και, ωσ εκ τοφτου,
χωρίηεται ςε τζςςερισ Ενότθτεσ, θ κακεμία από τισ οποίεσ αποτελείται από ξεχωριςτά
Μζρθ. τα Μζρθ τθσ Ενότθτασ Αϋ και Βϋ του νομοςχεδίου υπάρχουν και διακεκριμζνα
Κεφάλαια.
τθν Ενότθτα Α’ του προτεινόμενου ςχεδίου εμπερικλείονται οι διατάξεισ
μεταφοράσ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2008 «ςχετικά με τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ μζςω ποινικοφ δικαίου». Αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ ότι οι ςφγχρονεσ
τάςεισ ςχεδιαςμοφ και διαμόρφωςθσ τθσ πολιτικισ περιβάλλοντοσ και των άλλων
πολιτικϊν, ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κακϊσ και θ ανάγκθ αποτελεςματικισ
άςκθςθσ των πολιτικϊν αυτϊν ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, δθμιουργοφν νζουσ
προςανατολιςμοφσ και επιβάλλουν τθν προαγωγι μιασ υψθλοφ επιπζδου περιβαλλοντικισ
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προςταςίασ. το πλαίςιο αυτό κακίςταται επιτακτικι θ ανάγκθ να αντιμετωπιςκεί
αποτελεςματικά το πρόβλθμα του περιβαλλοντικοφ εγκλιματοσ που ςυνεχϊσ
επιδεινϊνεται, με ιδιαίτερα δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ και ςτθν
οικονομία.
Λόγω τθσ ςθμαςίασ του εννόμου αγακοφ του περιβάλλοντοσ ςτθν κοινωνικι ηωι,
είναι εμφανζσ ότι αυτόσ που καταςτρζφει το περιβάλλον αναιρεί τισ κεμελιϊδεισ
προχποκζςεισ επιβίωςθσ του ανκρϊπου. Ωσ εκ τοφτου θ προςφυγι ςτο ποινικό δίκαιο ζχει
κρικεί αναγκαία και ςκόπιμθ ςτισ περιςςότερεσ ςφγχρονεσ νομοκεςίεσ. Είναι, επίςθσ,
διαπιςτωμζνο ότι οι ποινικζσ κυρϊςεισ για τα περιβαλλοντικά αδικιματα ζχουν επαρκϊσ
αποτρεπτικό αποτζλεςμα κυρίωσ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
-θ επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων είναι ενδεικτικι τθσ κοινωνικισ αποδοκιμαςίασ που
διαφζρει ποιοτικά από τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ ι τουσ μθχανιςμοφσ αποηθμίωςθσ που
προβλζπει το αςτικό δίκαιο.
- οι διοικθτικζσ ι άλλεσ οικονομικζσ κυρϊςεισ μπορεί να μθν είναι αποτρεπτικζσ όταν οι
δράςτεσ δεν είναι φερζγγυοι ι, αντικζτωσ, όταν είναι οικονομικά ιςχυροί
- τα μζςα για ποινικζσ ζρευνεσ και διϊξεισ ςτο πλαίςιο και τθσ αμοιβαίασ δικαςτικισ
αρωγισ μεταξφ των κρατϊν μελϊν, είναι ιςχυρότερα από τα προβλεπόμενα από το αςτικό
και το διοικθτικό δίκαιο και ωσ εκ τοφτου μποροφν να βελτιϊςουν και να καταςτιςουν πιο
αποτελεςματικζσ τισ εν λόγω διαδικαςίεσ.
-τζλοσ, παρζχεται επιπλζον εγγφθςθ αμερολθψίασ, επειδι οι αρμόδιεσ για τισ ζρευνεσ
αρχζσ που προβλζπεται να ςυμμετάςχουν ςτισ ποινικοφ χαρακτιρα ζρευνεσ, είναι άλλεσ
από τισ διοικθτικζσ αρχζσ που ζχουν χορθγιςει τισ άδειεσ εκμετάλλευςθσ των ρυπογόνων
δραςτθριοτιτων.
Θ χϊρα μασ ζχει «νομοκετικι ιςτορία» ςτθν ποινικι κωράκιςθ τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ με το άρκρο 28 του ν.1650/1986 «για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
«(Α’160), νόμου-πλαιςίου που εκδόκθκε κατϋ επιταγι του άρκρου 24 του υντάγματοσ του
1975. Με το νόμο αυτό εκφράςτθκε θ ανάγκθ για ςφγχρονουσ και αποτελεςματικοφσ
κεςμοφσ ςτον κρίςιμο τομζα τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ. το πλαίςιο αυτό είχε από
τότε διαπιςτωκεί από τθν Πολιτεία ότι οι κλαςικοί κανόνεσ επιβολισ ποινικϊν κυρϊςεων
παρουςίαηαν ανεπάρκειεσ για τθν αποτελεςματικι προςταςία του περιβάλλοντοσ και ωσ εκ
τοφτου κακιερϊκθκαν νζεσ μορφζσ ποινικϊν ρυκμίςεων ςτον τομζα αυτόν. Χαρακτθριςτικι
ιταν θ κακιζρωςθ αυτοτελοφσ ποινικισ ευκφνθσ των νομικϊν προςϊπων ςτισ περιπτϊςεισ
που θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ προερχόταν από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ.
Οι ρυκμίςεισ του ν.1650/1986 κεωρικθκαν πρωτοποριακζσ ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο
κεςμικό πλαίςιο περιβαλλοντικισ προςταςίασ που ίςχυε ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα το άρκρο 28 με τθν ποινικοποίθςθ των
περιβαλλοντικϊν αδικθμάτων. ιμερα οι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ νομοκεςίεσ των κρατϊν
μελϊν ζχουν υιοκετιςει ποινικζσ διατάξεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ωςτόςο
,οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ διαφζρουν ανάλογα με το κράτοσ μζλοσ, με αποτζλεςμα να
παρατθροφνται ςοβαρζσ διαφορζσ ςε ό,τι αφορά το επίπεδο των επιβαλλόμενων
κυρϊςεων για παρεμφερι ι ταυτόςθμα αδικιματα. Σο περιβαλλοντικό ζγκλθμα ςυχνά ζχει
διαςυνοριακό χαρακτιρα ι επιπτϊςεισ. Κατά ςυνζπεια, διαπιςτϊκθκε ότι οι δράςτεσ
μποροφςαν να εκμεταλλεφονται προσ όφελόσ τουσ τισ υφιςτάμενεσ διαφορζσ μεταξφ των
νομοκεςιϊν των επιμζρουσ κρατϊν μελϊν.
Σο πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίςτθκε ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν
ανάλθψθ τθσ δζουςασ νομοκετικισ δράςθσ και τθν υιοκζτθςθ τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ. Θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μεριμνά, ςφμφωνα με το άρκρο 174 (παράγραφοσ 2) τθσ υνκικθσ EΚ,
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για τθν εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και λαμβάνει τα
απαραίτθτα μζτρα που διαςφαλίηουν τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων που κεςπίηει
ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κράτθ μζλθ ζχουν
εκδϊςει πολυάρικμεσ νομοκετικζσ πράξεισ με ςτόχο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Ωςτόςο, θ Ε.Ε. διαπίςτωςε ότι οι κυρϊςεισ που ζχουν κεςπίςει τα κράτθ μζλθ δεν αρκοφν
πάντοτε για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ κοινοτικισ πολιτικισ ςχετικά με τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Παράλλθλα, αν και θ κοινοτικι περιβαλλοντικι νομοκεςία
υποχρεϊνει ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ τα κράτθ μζλθ να επιβάλλουν αποτρεπτικζσ,
αποτελεςματικζσ και αναλογικζσ κυρϊςεισ ςτισ περιπτϊςεισ παραβάςεων , δεν υφίςτανται
κοινοτικζσ διατάξεισ που να καλοφν τα κράτθ μζλθ να κεςπίηουν ςυγκεκριμζνεσ κυρϊςεισ
ποινικοφ χαρακτιρα για τα ςοβαρά περιβαλλοντικά αδικιματα. Εξ άλλου, είναι γεγονόσ ότι
τα ςοβαρά περιβαλλοντικά εγκλιματα δεν ακολουκοφν πάντα τα υφιςτάμενα γεωπολιτικά
ςφνορα. Είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωσ εκ φφςεωσ διαςυνοριακά και κατά
ςυνζπεια απαιτοφν ςυνεργαςία και κοινζσ αρχζσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν.
υνεκτιμϊντασ αυτά τα δεδομζνα θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κεϊρθςε επιτακτικι τθν
ανάγκθ μιασ ςυνολικισ και ολοκλθρωμζνθσ ποινικισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ για
τθν πάταξθ του περιβαλλοντικοφ εγκλιματοσ , με τθν κζςπιςθ τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ. Θ
οδθγία αυτι ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα αυτζσ που κακορίηονται ςτο κεφάλαιο VI αυτοφ και
επιδιϊκει να προαγάγει τθν ενςωμάτωςθ ςτισ κοινοτικζσ πολιτικζσ μιασ υψθλοφ επιπζδου
περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ όπωσ ορίηεται
ςτο άρκρο 37 του ανωτζρω χάρτθ.
Θ οδθγία 2008/99/ΕΚ αφορά αποκλειςτικά και μόνο αυτό που δεν μποροφν να
επιτφχουν ικανοποιθτικά τα κράτθ μζλθ χωριςτά, δθλαδι τθν κακιζρωςθ ενιαίου ελάχιςτου
πλαιςίου ποινικισ προςταςίασ για ολόκλθρθ τθν ΕΕ, μζςω του οποίου να είναι δυνατι θ
αποτελεςματικότερθ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κεςπίηοντασ παράλλθλα κοινζσ αρχζσ
και προςεγγίςεισ για τα κράτθ μζλθ. Με τισ ρυκμίςεισ τθσ οδθγίασ κακιερϊνεται μια
περιοριςμζνθ προςζγγιςθ για τα κράτθ μζλθ που αναφζρεται:
- ςτθν εναρμόνιςθ ενόσ καταλόγου ςοβαρϊν περιβαλλοντικϊν αδικθμάτων, τα οποία
πρζπει να κεωροφνται ποινικϊσ κολάςιμα ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εφόςον
διαπράττονται εκ προκζςεωσ ι, τουλάχιςτον, λόγω βαρείασ αμζλειασ - ςτθν εναρμόνιςθ
του πεδίου τθσ ευκφνθσ των νομικϊν προςϊπων και ςτθν επιβολι ςε βάροσ τουσ ποινικϊν
κυρϊςεων
- ςτθν προςζγγιςθ των επιπζδων των προβλεπόμενων κυρϊςεων με αποτελεςματικζσ,
αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ ποινικζσ κυρϊςεισ, ιδίωσ ςτα ςοβαρά περιβαλλοντικά
εγκλιματα.
Με τον τρόπο αυτό, εξαςφαλίηεται ότι οι ςοβαρζσ περιπτϊςεισ περιβαλλοντικϊν
εγκλθμάτων αντιμετωπίηονται ανάλογα ςε όλα τα κράτθ μζλθ και ότι οι δράςτεσ δεν κα
μποροφν να επωφελθκοφν από τισ υφιςτάμενεσ διαφορζσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.
Παράλλθλα διευκολφνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν ςε περιπτϊςεισ
διαςυνοριακϊν επιπτϊςεων, διότι οι κοινοί κανόνεσ για τα ποινικά αδικιματα κακιςτοφν
δυνατι τθ χριςθ αποτελεςματικϊν μεκόδων ζρευνασ και βοικειασ εντόσ και μεταξφ των
κρατϊν μελϊν. Θ επιλογι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ του νομοκετικοφ μζςου τθσ
«οδθγίασ» κεωρικθκε ωσ το πιο ενδεδειγμζνο μζςο, επειδι κακιερϊνει δεςμευτικό
ελάχιςτο πρότυπο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω του ποινικοφ δικαίου,
αφινοντασ παράλλθλα περικϊρια ευελιξίασ ςτα κράτθ μζλθ όςον αφορά τθν εφαρμογι τθσ
οδθγίασ και τθ μεταφορά τθσ ςτθν εκνικι ποινικι νομοκεςία. Ειδικότερα τα κράτθ μζλθ
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είναι ελεφκερα να διατθριςουν ι να κακιερϊςουν αυςτθρότερα μζτρα από τα
προβλεπόμενα ςτθν οδθγία. Για παράδειγμα, ζχουν το δικαίωμα να κακιερϊςουν επιπλζον
αδικιματα, να διευρφνουν το πεδίο τθσ ποινικισ ευκφνθσ ϊςτε να καλφπτονται και
περιπτϊςεισ απλισ αμζλειασ ι/και να προςκζςουν επιπλζον τφπουσ και υψθλότερα
επίπεδα ποινϊν.
Θ ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ των διατάξεων τθσ κοινοτικισ οδθγίασ,
εντάςςεται ςτισ περιπτϊςεισ που θ υφιςτάμενθ εκνικι νομοκεςία και ειδικότερα το άρκρο
28 του ν.1650/1986, πζραν τθσ κακαυτό ποινικοποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν αδικθμάτων,
ζχει ιδθ κεςπίςει τθν ποινικι ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων από τισ δραςτθριότθτεσ των
οποίων προκαλείται ι ενδζχεται να προκλθκεί ρφπανςθ ι υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ
και επιπλζον περιλαμβάνει ρυκμίςεισ αυςτθρότερεσ από αυτζσ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ.
Ειδικότερα το μεγαλφτερο μζροσ του κοινοτικοφ «κεκτθμζνου» που αφορά το
περιβάλλον, ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ
εξουςιοδοτιςεισ του ν.1650/1896 και κατά ςυνζπεια τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που
παραβαίνουν τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ, ζχουν ιδθ ενταχκεί ι εντάςςονται ςτο κακεςτϊσ των
ποινικϊν κυρϊςεων του άρκρου 28. Κατά ςυνζπεια πζραν τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ που
απαρικμείται ςτα παραρτιματα Α και Β τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ, επιπλζον ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ κοινοτικϊν οδθγιϊν για το περιβάλλον ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ
ςφμφωνα με το ν.1650/1986.
Ζτςι το πεδίο εφαρμογισ τθσ ποινικισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με
τθν εκνικι νομοκεςία (άρκρο 28 του ν.1650/1986), είναι εκ των πραγμάτων ευρφτερο
αυτοφ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ. Από τθν κοινοτικι νομοκεςία που αναφζρεται ςτα
παραρτιματα Α και Β τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ, μόνο οι οδθγίεσ που αναφζρονται ςτθν
ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ επικίνδυνων ουςιϊν και παραςκευαςμάτων, ςτθν παραγωγι,
επεξεργαςία, χριςθ και διάκεςθ πυρθνικϊν ουςιϊν ι άλλων ραδιενεργϊν υλικϊν, ςτθν
απόρριψθ ι ειςαγωγι ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτον αζρα, το ζδαφοσ ι το νερό και ςτισ
εκπομπζσ αζριων ρφπων από τουσ κινθτιρεσ οχθμάτων, δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτθν
εκνικι νομοκεςία ςφμφωνα με το ν.1650/1986 αλλά με άλλεσ νομοκετικζσ
εξουςιοδοτιςεισ, χωρίσ πρόβλεψθ ειδικϊν ποινικϊν κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ. Με τισ
διατάξεισ τθσ Ενότθτασ Αϋ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου αυτό εντάςςονται οι νομοκετικζσ
πράξεισ ενςωμάτωςθσ των ανωτζρω οδθγιϊν ςτο κακεςτϊσ ποινικισ προςταςίασ του
άρκρου 28 του ν.1650/1986.
Παράλλθλα θ Πολιτεία εκτιμϊντασ και αξιολογϊντασ τθν επιταγι του κοινοτικοφ
νομοκζτθ για κζςπιςθ και εφαρμογι αποτρεπτικϊν, αποτελεςματικϊν και αναλογικϊν
κυρϊςεων και προκειμζνου να ανταποκρικεί πλθρζςτερα και πιο ολοκλθρωμζνα ςτισ νζεσ
απαιτιςεισ και τουσ προςανατολιςμοφσ του κοινοτικοφ περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου,
προβαίνει ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ νομοκετικοφ πλαιςίου που ςτοχεφει:
α) ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ, επί το αυςτθρότερο, των υφιςτάμενων ρυκμίςεων του
άρκρου 28 του ν.1650/1986, με τθν υιοκζτθςθ των αναγκαίων προσ τοφτο τροποποιιςεων,
που κα διαςφαλίηουν πιο αποτελεςματικι περιβαλλοντικι προςταςία, ςφμφωνα με τα
ςθμερινά δεδομζνα
β) ςτον εμπλουτιςμό του ποινικοφ κϊδικα και άλλθσ ποινικισ νομοκεςίασ με διατάξεισ
περιβαλλοντικισ προςταςίασ
γ) ςτθν κζςπιςθ ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι Επικεωρθτζσ
Περιβάλλοντοσ που ζχουν ςυςτακεί με το άρκρο 9 του ν.2947/2001 (Αϋ228), εξοπλίηονται
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με προανακριτικζσ αρμοδιότθτεσ και ενδυναμϊνεται ο ρόλοσ τουσ ςτθν πρόλθψθ, τθν
αποτροπι και τθν επζκταςθ των περιβαλλοντικϊν εγκλθμάτων.
Με αυτά τα νομοκετικά δεδομζνα ενιςχφεται ο παρεμβατικόσ ρόλοσ τθσ Πολιτείασ
ςτθν διαμόρφωςθ και άςκθςθ αποτελεςματικϊν πολιτικϊν για το περιβάλλον και τθν
αποτροπι ηθμιογόνων για το περιβάλλον ενεργειϊν. Σο περιεχόμενο τθσ Ενότθτασ Α’ του
προτεινόμενου νομοςχεδίου ςυντίκεται από τα ακόλουκα δφο Μζρθ:
1. Σο Μζροσ Α’, με το οποίο γίνεται ενςωμάτωςθ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ ςτο
Εκνικό Δίκαιο και το οποίο αποτελείται από ζνα Κεφάλαιο, ςτο οποίο περιζχονται γενικζσ
διατάξεισ, και
2. Σο Μζροσ Β’, το οποίο περιζχει τα εκνικά μζτρα εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ και
αποτελείται από α) το Κεφάλαιο Α’ ςτο οποίο περιγράφονται τα αδικιματα που είναι
ποινικά κολάςιμα, β) το Κεφάλαιο Βϋ το οποίο περιλαμβάνει γενικζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ςτθ διεφρυνςθ του πεδίου εφαρμογισ του νόμου, και γ) το Κεφάλαιο Γϋ που
αναφζρεται ςτθν τροποποίθςθ του άρκρου 28 του ν.1650/1986 και άλλων διατάξεων του
Ποινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και ςτον κακοριςμό ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων.
Θ Ενότθτα Β’ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου ενςωματϊνει ςτο εκνικό μασ δίκαιο
τθν Οδθγία πλαίςιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλθτα» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008. Με τθν προαναφερόμενθ οδθγία καταργείται θ
προθγοφμενθ οδθγία 2006/12/ΕΚ για τα απόβλθτα. Με το παρόν ςχζδιο νόμου ρυκμίηεται
ςυνολικά θ διαχείριςθ των αποβλιτων ϊςτε να προςτατεφεται το περιβάλλον, θ ανκρϊπινθ
υγεία και να εξοικονομοφνται οι φυςικοί πόροι, μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ
ανακφκλωςθσ των αποβλιτων και τθσ ανάκτθςθσ υλικϊν ι/και ενζργειασ από τα απόβλθτα.
Θ προαναφερκείςα ενςωμάτωςθ, επιβάλει τθν αναμόρφωςθ και τον εκςυγχρονιςμό του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Ελλάδα, ζτςι ϊςτε να
είναι ςυμβατό με τισ επιταγζσ τθσ Οδθγίασ.
Θ φιλοςοφία τθσ οδθγίασ – πλαίςιο 2008/98 ΕΚ «για τα απόβλθτα» είναι θ κζςπιςθ
ενιαίων κανόνων διαχείριςθσ για όλα τα είδθ αποβλιτων, με ενςωμάτωςθ ειδικϊν
ρυκμίςεων για τα επικίνδυνα απόβλθτα και με παράλλθλθ κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλθτα, τθσ οδθγίασ 75/439/ΕΟΚ ςχετικά με τθ διάκεςθ
χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων και τθσ προθγοφμενθσ οδθγίασ – πλαίςιο 2006/12 ΕΚ
«περί των αποβλιτων». Οι κανόνεσ αυτοί, ςφμφωνα με τθν οδθγία, οφείλουν να είναι
κοινοί για το ςφνολο των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κατά ςυνζπεια, όλα τα
Κράτθ Μζλθ υποχρεοφνται να αναμορφϊςουν το κεςμικό τουσ πλαίςιο για τα απόβλθτα.
Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ τθσ Ενότθτασ Βϋ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου
βαςίηονται πλιρωσ ςτθ φιλοςοφία και ςτισ αιτιολογικζσ ςκζψεισ τθσ οδθγίασ Πλαίςιο
2008/98 ΕΚ «για τα απόβλθτα» και περιλαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα προςαρμογισ ςτθν
ελλθνικι πραγματικότθτα και πρακτικι. τθν παροφςα Ενότθτα Β’ του προτεινόμενου
ςχεδίου κακορίηεται το νομικό πλαίςιο για τον χειριςμό όλων των αποβλιτων ςε όλθ τθν
επικράτεια. Ειδικότερα με το προτεινόμενο ςχζδιο κακορίηεται μια νζα ςτρατθγικι,
αντίλθψθ και πολιτικι ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων με κφριο ςτόχο τθ μετάβαςθ ςε μια
Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακφκλωςησ, με υψθλό επίπεδο αποδοτικότθτασ των πόρων. το
πλαίςιο αυτό, λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για να προωκθκεί θ επαναχρθςιμοποίθςθ
προϊόντων και οι δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, ιδίωσ
ενκαρρφνοντασ τθ δθμιουργία και τθ ςτιριξθ δικτφων επαναχρθςιμοποίθςθσ και
επιςκευισ, τθ χριςθ οικονομικϊν μζςων, κριτθρίων προμθκειϊν, ποςοτικϊν ςτόχων ι
άλλων μζτρων. Επίςθσ λαμβάνονται μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ υψθλισ
ποιότθτασ και για το ςκοπό αυτό κακιερϊνεται χωριςτή ςυλλογή αποβλήτων, όπου αυτό
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είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμζνο για να επιτευχκοφν
τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ ανακφκλωςθσ.
Θ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΚ ςτο εκνικό μασ δίκαιο είναι υποχρεωτικι και
γίνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ενότθτασ Βϋ του παρόντοσ ςχεδίου προκειμζνου:
 να αποςαφθνιςκοφν βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ οι οριςμοί των αποβλιτων, τθσ
ανάκτθςθσ τθσ διάκεςθσ κλπ,
 να ενιςχυκοφν τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ τθσ
δθμιουργίασ αποβλιτων,
 να κακιερωκεί μια προςζγγιςθ που να λαμβάνει υπόψθ ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ
των προϊόντων και των υλικϊν και όχι μόνον κατά τθν παραγωγι των αποβλιτων,
 να εςτιαςκεί θ προςοχι ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ
παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ
οικονομικι αξία των αποβλιτων.
 να ευνοθκεί θ ανάκτθςθ των αποβλιτων και θ χρθςιμοποίθςθ των ανακτθκζντων
υλικϊν προκειμζνου να διαφυλάςςονται οι φυςικοί πόροι.
 να κακιερωκεί θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ εκνικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων,
ειδικϊν ςχεδίων και περιφερειακϊν ςχεδίων διαχείριςθσ των αποβλιτων.
 να καταρτιςκοφν προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων.
 να εφαρμοςκεί θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», ςτο κόςτοσ διάκεςθσ των αποβλιτων
που πρζπει να βαρφνει τον κάτοχο των αποβλιτων ι προθγοφμενουσ κατόχουσ ι
παραγωγοφσ του προϊόντοσ από το οποίο προζκυψαν τα απόβλθτα.
Θ Ενότθτα Βϋ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου ρυκμίηει και ειςάγει ςτο εκνικό μασ
δίκαιο:
1. Νζεσ ζννοιεσ και οριςμοφσ όπωσ τι είναι απόβλθτο, προετοιμαςία για
επαναχρθςιμοποίθςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ και διάκεςθ
αποβλιτων.
2. Σθν ιεράρχθςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων.
3. Σθ διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ προϊόντων και τθν κατ’ επζκταςθ ευκφνθ του
ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων που απορρζουν κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία των
προϊόντων ι των προϊόντων που μεταγενζςτερα κακίςτανται απόβλθτα.
4. Σθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων με εφαρμογι ςχεδίων και προγραμμάτων.
5. Σθ διαφφλαξθ των φυςικϊν πόρων με τθν ανάκτθςθ των αποβλιτων και τθ
χρθςιμοποίθςθ των ανακτθκζντων υλικϊν.
6. Επιβάλει τθν πλιρθ εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (ΕΚΑ) με
ςτόχο τθν αποφυγι παρερμθνειϊν.
7. Εξαςφαλίηει ότι θ διαχείριςθ των αποβλιτων πραγματοποιείται χωρίσ να τίκεται ςε
κίνδυνο θ ανκρϊπινθ υγεία και χωρίσ να βλάπτεται το περιβάλλον.
8. Λςχυροποιεί και επιμερίηει τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτουσ
αρμόδιουσ, κατά περίπτωςθ.
9. Λςχυροποιεί και διευκρινίηει περαιτζρω τισ αρχζσ τθσ αυτάρκειασ και τθσ εγγφτθτασ.
10. Απλοποιεί τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
11. Κακορίηει διακριτοφσ και διαφανείσ ρόλουσ και υποχρεϊςεισ για όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
12. Κακιερϊνει τθν ευκφνθ του παραγωγοφ, του κατόχου των αποβλιτων, των εμπόρων
και των μεςιτϊν (δθλαδι όλων των εμπλεκομζνων), ενϊ παράλλθλα κακορίηει τισ
αρμοδιότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ των υπθρεςιϊν ςτθ με διαφανι τρόπο
διεκπεραίωςθ των αδειοδοτιςεων.
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13. Ειςάγει τθν τεκμθρίωςθ και τθν παρακολοφκθςθ ςτθν παραγωγι των αποβλιτων και
κακιερϊνει τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ επιχειριςεων, αδειοδοτιςεων και ελζγχων,
ϊςτε τα πάντα να είναι διαφανι και προςβάςιμα από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.
14. Κακιερϊνει το Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ όλων των αποβλιτων τθσ επικράτειασ, τα
περιφερειακά ςχζδια διαχείριςθσ και τα προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων.
15. Κεςπίηει τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ των
προαναφερόμενων ςχεδίων και προγραμμάτων, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία γιϋ αυτά με
άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.
16. Κεςπίηει τισ διαρκείσ επικεωριςεισ και τουσ ελζγχουσ με πλιρωσ κατανεμθμζνουσ
ρόλουσ μεταξφ των υπθρεςιϊν τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, των αποκεντρωμζνων
διοικιςεων και των περιφερειϊν. Επίςθσ κακορίηει διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ
ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων που παρανομοφν.
Οι ρυκμίςεισ τθσ ωσ άνω Ενότθτασ είναι πολφ ςθμαντικζσ και κα επθρεάςουν όλθ τθν
υφιςτάμενθ περιβαλλοντικι νομοκεςία, θ οποία κα πρζπει να προςαρμοςτεί άμεςα, ϊςτε
να εξυπθρετιςει τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ προτεινόμενθσ νομοκετικισ
πρωτοβουλίασ. τθν προαναφερόμενθ Ενότθτα του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου για τα
απόβλθτα περιλαμβάνονται όλεσ οι βαςικζσ αρχζσ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από
τθν Οδθγία – Πλαίςιο 2008/98/ΕΚ. Επιμζρουσ ηθτιματα, κυρίωσ πρακτικισ εφαρμογισ, τα
οποία ςυνδζονται με το υφιςτάμενο και το υπό εξζλιξθ ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο, κα
ρυκμιςτοφν με ςυγκεκριμζνεσ ΚΤΑ και υπουργικζσ αποφάςεισ του ΤΠΕΚΑ, όπωσ, εξάλλου,
προβλζπεται ιδθ ςτισ διατάξεισ τθσ προαναφερόμενθσ Ενότθτασ του παρόντοσ. Σο ςχιμα
αυτό δθλαδι, των διατάξεων τθσ Ενότθτασ Βϋ του προτεινόμενου νόμου, ο οποίοσ
ςυνοδεφεται από τισ επιμζρουσ Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτοφ Τπουργικζσ Αποφάςεισ, δίνει τθν απαραίτθτθ ευελιξία ςτθν προςαρμογι του
υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτισ κεςμικζσ
και νομοκετικζσ εξελίξεισ, χωρίσ να απεμπολοφνται οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το
ηιτθμα. υγκεκριμζνα οι αρχζσ, οι ζννοιεσ, οι υποχρεϊςεισ και οι ςτόχοι περιλαμβάνονται
ςτισ διατάξεισ τθσ Ενότθτασ του ςχεδίου νόμου, ενϊ ηθτιματα πρακτικισ υφισ ρυκμίηονται
με ΚΤΑ ι ΤΑ.
Με τθ κζςπιςθ των διατάξεων τθσ Ενότθτασ Βϋ του παρόντοσ, ςε ςυνδυαςμό με τον
ν.2939/2001, ο οποίοσ αφορά ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων
αποβλιτων, θ χϊρα μασ κα διακζτει ζνα πλιρεσ νομοκετικό πλαίςιο για τα απόβλθτα και
τθ διαχείριςθ τουσ. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ που εμπεριζχονται ςτθν Ενότθτα Βϋ του
παρόντοσ κακορίηεται μια νζα πολιτικι ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ϊςτε τα πάντα να
γίνονται με διαφάνεια, με απλζσ διαδικαςίεσ και να μθν υπάρχουν αμφιςβθτιςεισ τόςο ωσ
προσ τθν παραγωγι των αποβλιτων (ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά), όςο και ωσ
προσ τθν ενδεδειγμζνθ διαχείριςθ και αποτελεςματικότθτα. Οι ρυκμίςεισ τθσ
προαναφερόμενθσ Ενότθτασ του παρόντοσ ςχεδίου κα επθρεάςουν κετικά όλουσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ, ϊςτε να λειτουργιςουν με ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, όπωσ και οι
ςυνάδελφοί τουσ ςτα άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, με πλιρθ διαφάνεια και ςωςτζσ πρακτικζσ
ϊςτε να μθν κεωροφνται εκ προοιμίου ρυπαίνοντεσ του περιβάλλοντοσ και καταςτροφείσ
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. Επίςθσ, οι πολίτεσ κα επθρεαςτοφν κετικά από τθν εφαρμογι του
των ωσ άνω ρυκμίςεων του παρόντοσ ςχεδίου νόμου, αφοφ κα αποκτιςουν πλζον
προςβαςιμότθτα ςτο περιεχόμενο των μελετϊν, ςτο περιεχόμενο των αποφάςεων
αδειοδότθςθσ, ςτα αποτελζςματα των ελζγχων και κυρίωσ κα αντιλθφκοφν ότι πλζον
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κεςπίηεται ο διαρκισ ζλεγχοσ και θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟΣ
Άρθρο 1
Σκοπόσ- Ρεδίο εφαρμογήσ
το άρκρο αυτό προβλζπεται ότι ο νόμοσ εκδίδεται ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ του εκνικοφ
δικαίου με τισ Οδθγίεσ 2008/99/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και προδιαγράφονται οι ςτόχοι του
που είναι αφενόσ θ αποτελεςματικι προςταςία του περιβάλλοντοσ με τθ κζςπιςθ
αποτρεπτικϊν, αναλογικϊν και αποτελεςματικϊν κυρϊςεων μζςω του ποινικοφ δικαίου και
αφετζρου θ κζςπιςθ μζτρων με τα οποία διαςφαλίηεται θ μείωςθ των αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν για τθν υγεία και το περιβάλλον από τθν παραγωγι και διαχείριςθ των
αποβλιτων. Σο Πρϊτο Μζροσ τθσ Ενότθτασ Αϋ και το Πρϊτο Μζροσ τθσ Ενότθτασ Βϋ του
νόμου, περιλαμβάνουν διατάξεισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν 2008/99/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ, οι
οποίεσ πρζπει υποχρεωτικά να ενςωματωκοφν ςτο εκνικό δίκαιο κατά τρόπο ϊςτε να
διαςφαλίηεται και να ελζγχεται θ ορκι και πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με αυτζσ.
Ειδικότερα επί των άρθρων τησ Ενότθτασ Αϋ του προτεινόμενου νόμου:
ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ
Σο Πρϊτο Μζροσ τθσ Ενότθτασ Αϋ περιλαμβάνει διατάξεισ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ οι οποίεσ
πρζπει υποχρεωτικά να ενςωματωκοφν ςτο εκνικό δίκαιο κατά τρόπο ϊςτε να
διαςφαλίηεται και να ελζγχεται θ ορκι και πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με αυτζσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
(άρθρο 2 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ)
Οριςμοί
To άρκρο αυτό αποβλζπει ςτον κακοριςμό του περιεχομζνου των βαςικϊν όρων που
διζπουν το νόμο, «παράνομθ», «προςτατευόμενα είδθ άγριασ χλωρίδασ και πανίδασ»,
«οικότοποσ/ενδιαίτθμα εντόσ προςτατευόμενθσ περιοχισ», «νομικό πρόςωπο». Οι ζννοιεσ
των όρων κακορίηονται με κριτιριο τθν επιςτθμονικι ακρίβεια και πλθρότθτα και ςφμφωνα
με το κοινοτικό κεκτθμζνο και θ διατφπωςι τουσ επθρεάηει τισ κατευκφνςεισ ερμθνείασ του
νόμου.
ΜΕΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 2008/99/ΕΚ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ-ΡΟΙΝΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΚΑΙ ΚΥΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ
Άρθρο 3
(άρθρο 3 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ)
Αδικήματα
το άρκρο αυτό προςδιορίηονται κατ΄ ελάχιςτο οι ςυμπεριφορζσ που αποτελοφν
ποινικό αδίκθμα ςτο ςφνολο των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον
διαπράττονται από πρόκεςθ ι οφείλονται ςε βαριά αμζλεια. τόχοσ του κοινοτικοφ
νομοκζτθ είναι η κοινή προςζγγιςη του επιπζδου των επιβαλλόμενων ποινών από τισ
νομοκεςίεσ των κρατϊν μελϊν τουλάχιςτον για τισ ιδιαίτερα ςοβαρζσ περιπτϊςεισ
περιβαλλοντικοφ εγκλιματοσ. Οι παράνομεσ αυτζσ ςυμπεριφορζσ αφοροφν παραβάςεισ
αποκλειςτικά τθσ νομοκεςίασ που απαρικμείται ςτα παραρτιματα Α και Β. Ωςτόςο θ
κζςπιςθ ελάχιςτων κανόνων ςφμφωνα με το άρκρο αυτό, παρζχει τθν ευχζρεια ςτα κράτθ
μζλθ να κεςπίηουν ι να διατθροφν αυςτθρότερο ςφςτθμα ποινικισ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ. Ζτςι οι παράνομεσ ςυμπεριφορζσ που απαρικμοφνται ςτο άρκρο αυτό,
επιςφρουν τισ ποινικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 28 τουν.1650/1986, όπωσ
τροποποιείται με το άρκρο 7 του νόμου. Αυτό ςθμαίνει ότι κατά τθν εκνικι νομοκεςία, τα
εν λόγω αδικιματα τιμωροφνται επιπλζον και για περιπτϊςεισ διακινδφνευςθσ και για
περιπτϊςεισ απλισ αμζλειασ.
τθν πλειοψθφία τουσ τα αδικιματα του άρκρου αυτοφ ορίηονται από τον κοινοτικό
νομοκζτθ ςε ςυνάρτθςθ με τα αποτελζςματα των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων, δθλαδι τθν
πρόκλθςθ ι το ενδεχόμενο πρόκλθςθσ ςοβαρισ βλάβθσ ςε πρόςωπα ι ςτο περιβάλλον.
Όλα ςχεδόν τα αδικιματα προχποκζτουν τθ διάπραξι τουσ υπό «παράνομεσ» ςυνκικεσ,
κεωρϊντασ «παράνομθ» κάκε πράξθ θ οποία παραβαίνει τθν νομοκεςία και τισ
κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδονται ςε εφαρμογι τθσ με ςτόχο τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
το μόνο αυτόνομο αδίκθμα, το οποίο αναφζρεται ςτο άρκρο 3 ςτοιχείο α), το
αποτζλεςμα, δθλαδι ο κάνατοσ ι θ βαριά ςωματικι βλάβθ, κεωρείται τόςο ςοβαρό που
δεν είναι ανάγκθ να πλθροφται θ απαίτθςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ για να δικαιολογθκεί θ
ποινικοποίθςι του.
Σα αδικιματα αναφζρονται ςε «υλικά» και όχι ςε «ουςίεσ» (άρκρο 3 ςτοιχεία α) και
β)) δεδομζνου ότι πρόκειται για γενικότερο όρο.
τθν παράγραφο (β) ορίηεται ωσ ειδικό αδίκθμα θ παράνομθ μεταφορά
Αποβλιτων. Οι παράνομεσ μεταφορζσ αποβλιτων πρζπει να κεωροφνται ποινικά
αδικιματα μόνο ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, δθλαδι όταν πραγματοποιοφνται με
κερδοςκοπικά κίνθτρα και αφοροφν ποςότθτεσ που είναι αδφνατον να κεωρθκοφν
αμελθτζεσ.
Αντίςτοιχα θ παράνομθ και ουςιαςτικι υποβάκμιςθ του προςτατευόμενου
οικολογικοφ ενδιαιτιματοσ ςυνιςτά αδίκθμα. Πολλά αδικιματα περιλαμβάνουν αςαφείσαόριςτουσ όρουσ όπωσ «ουςιαςτικι ηθμία» ι «βαρζσ ςωματικζσ βλάβεσ». Οι εν λόγω όροι
δεν ορίηονται διότι ο προςδιοριςμόσ τουσ επαφίεται ςτο κράτοσ μζλοσ, το οποίο καλείται να
τουσ ερμθνεφςει ςφμφωνα με το δικό του νομικό ςφςτθμα. Θ ςυμπεριφορά που
περιγράφεται ςτο άρκρο αυτό κεωρείται ποινικό αδίκθμα εφόςον εκτελείται εκ
προκζςεωσ ι είναι τουλάχιςτον αποτζλεςμα αμζλειασ. Θ ρφκμιςθ αυτι (αμζλεια) είναι

10
αυςτθρότερθ από αυτιν τθσ οδθγίασ (βαρεία αμζλεια) διότι ιδθ από τθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία (άρκρο 28 ν.1650/1986) είχε προβλεφκεί θ ποινικοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ
ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ, από αμζλεια.
Άρθρο 4
(άρθρο 6 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ)
Ευθφνη νομικών προςώπων
φμφωνα με τθν οδθγία πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα κζςπιςθσ ευκφνθσ των
νομικϊν προςϊπων για αδικιματα τα οποία διαπράττονται επ’ ωφελεία τουσ από πρόςωπα
τα οποία ενεργοφν εξ ονόματόσ τουσ ι όταν τα εν λόγω πρόςωπα ζχουν περικϊρια δράςθσ
εξαιτίασ ελλείψεων ωσ προσ τθν επιτιρθςθ ι τον ζλεγχο.
το άρκρο αυτό αναγνωρίηεται ευκζωσ θ ποινικι ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων, εφόςον
αυτι ζχει ιδθ κεςπιςκεί με το άρκρο 28 του ν.1650/1986 το οποίο βελτιϊνεται και
εμπλουτίηεται με πρόςκετεσ νζεσ ρυκμίςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντα νόμου.
Άρθρο 5
(άρθρο 7 Οδηγίασ 2008/99/ΕΚ)
Κυρώςεισ κατά νομικών προςώπων
Με το άρκρο αυτό κακορίηονται ευκζωσ οι ποινζσ που επιβάλλονται ςτα νομικά πρόςωπα
που ζχουν ευκφνθ ςφμφωνα με το άρκρο 4, που είναι αυτζσ του άρκρου 28 του
ν.1650/1986, το οποίο βελτιϊνεται και εμπλουτίηεται με νζεσ ρυκμίςεισ, ςφμφωνα με το
άρκρο 7 του παρόντα νόμου, ειςάγοντασ αυςτθρότερο πλαίςιο κυρϊςεων για τα νομικά
πρόςωπα από αυτό τθσ κοινοτικισ οδθγίασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Με το άρκρο αυτό διευρφνεται το πεδίο εφαρμογισ του νόμου πζραν των παραβάςεων τθσ
νομοκεςίασ που αναφζρεται ςτα παραρτιματα Α και Β, επιπλζον και για τισ παραβάςεισ
τθσ υπόλοιπθσ νομοκεςίασ που ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ εξουςιοδοτιςεισ
του ν.1650/1986, του ν.3199/2003 (Αϋ280), τουν.2939/2001 (Αϋ179), του ν. 4014/2011
(Αϋ209), του ν. 3937/2011 (Αϋ60) και του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 148/2009 (Αϋ190), είτε
αυτι αναφζρεται ςτθν ενςωμάτωςθ και άλλων κοινοτικϊν οδθγιϊν είτε ςε αμιγϊσ εκνικζσ
νομοκετικζσ πράξεισ. Θ διάταξθ τθσ παραγράφου αυτισ δεν ειςάγει νζα ρφκμιςθ, είναι
όμωσ αναγκαία γιατί αποδίδει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν εκνικι περιβαλλοντικι
νομοκεςία και ενοποιεί ςε ζνα νομοκετικό κείμενο τθν ζννοια τθσ ποινικισ περιβαλλοντικισ
προςταςία ϊςτε να αποφευχκοφν αςάφειεσ και επικαλφψεισ που κα τθν κακιςτοφςαν
δυςεφάρμοςτθ.
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τθ δεφτερθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ δίνεται ο οριςμόσ τθσ ιθφνουςασ θζςησ . Θ
προςκικθ τθσ ζννοιασ αυτισ κρίκθκε προκειμζνου να ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο θ
ζννοια τθσ ιθφνουςασ θζςησ του άρκρου άρκρ. 6 παρ. 1 Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ, με τθν οποία
ςυνδζονται ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ όπωσ θ «ποινικι» ευκφνθ νομικϊν προςϊπων, θ
αυτοτελισ ποινικι ευκφνθ του φυςικοφ προςϊπου που ζχει τθν εξουςία αντιπροςϊπευςθσ,
λιψθσ αποφάςεων και ελζγχου εντόσ του νομικοφ προςϊπου. Θ ζννοια του όρου αυτοφ
είναι χριςιμθ κατά κφριο λόγο για τθν εφαρμογι του άρκρου 28 του ν.1650/1986 όπωσ
τροποποιείται με το άρκρο 7 του παρόντα νόμου.
τθν τρίτθ παράγραφο ορίηεται ρθτά ότι τα περιγραφόμενα αδικιματα που απαρικμοφνται
ςτο άρκρο 3, ωσ ελάχιςτεσ απαιτήςεισ ποινικά κολάςιμων ςυμπεριφορϊν, εντάςςονται
ευκζωσ ςτο ενιαίο κακεςτϊσ τιμωρίασ ςφμφωνα τισ διακρίςεισ των ποινικών κυρώςεων
του άρθρου 28 του ν.1650/1986 όπωσ τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντα νόμου.
Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγεται το ενδεχόμενο ςφγχυςησ των υποκειμενικών και
αντικειμενικών υποςτάςεων των άρθρων 3 και 7 του νόμου, εφόςον ιςχφουν μόνο αυτζσ
του άρθρου 28 ν.1650/1986 όπωσ τροποποιείται με το άρθρο 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Τροποποίηςη του ν. 1650/1986 (Α΄160) «Για την προςταςία του περιβάλλοντοσ» Τροποποίηςη ποινικών διατάξεων.
Άρθρο 7
Τροποποίηςη του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄160)
Με τθν παράγραφο 1 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 28 Ν. 1650/1986. Θ νζα
παράγραφοσ 1 είναι το πρϊθν εδάφιο β’ τθσ πρϊθν παραγράφου 1, όπου για το αξιόποινο
που προκαλεί θ άςκθςθ δραςτθριότθτασ ι επιχείρθςθσ, που δεν ζχει ελεγχκεί ωσ προσ τισ
περιβαλλοντικζσ τθσ επιπτϊςεισ, απαιτείται να ζχει επζλκει και υποβάκμιςθ του
περιβάλλοντοσ.
Με τθν παράγραφο 2 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 28 Ν. 1650/1986 Σο νζο
εδάφιο α’ τθσ παραγράφου 2 είναι το εδάφιο α’ τθσ πρϊθν παραγράφου 1 με το οποίο
κεςπίηεται το βαςικό ζγκλημα κατά του περιβάλλοντοσ και κακιερϊνεται ποινικι
μεταχείριςθ αντίςτοιχθ με αυτιν, που επιφυλάςςεται για τα κοινώσ επικίνδυνα εγκλήματα
του Ποινικοφ Κϊδικα (άρκρ. 264 επ. ΠΚ) κακόςον ο δράςτθσ προκαλεί, με τθν πράξθ ι τθν
παράλειψι του, «κοινό κίνδυνο» (βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ςε ΕκδΠοινΔικ 14, Κοινϊσ
επικίνδυνα εγκλιματα, άρκρα 264-289 ΠΚ, 1999, ςελ. 70-98, Ν. Ανδρουλάκθ,
ΠοινΔικΓενΜερ, Κεωρία για το ζγκλθμα, 2000, ςελ. 178) κακϊσ και τα εγκλιματα κατά τθσ
ηωισ και τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και υγείασ (άρκρ. 299 επ., 308 επ. ΠΚ). Σο νζο εδάφιο
β’ είναι θ πρϊθν παράγραφοσ 2 Θ ειδικι πρόβλεψθ για τζλεςθ από αμζλεια δεν
καταλαμβάνει τθ νζα παράγραφο 1 διότι θ άςκθςθ δραςτθριότθτασ κλπ χωρίσ άδεια
προφανϊσ δεν μπορεί να τελεςτεί από αμζλεια. Με το νζο εδάφιο γ’ προβλζπεται για
πρϊτθ φορά προνομιοφχοσ μορφι του βαςικοφ εγκλιματοσ προκειμζνου να καλυφκοφν
ελαφρζσ περιπτϊςεισ ρφπανςθσ κλπ ενϊ κρίνεται ότι θ περιοριςμζνθ ρφπανςθ από αμζλεια
δεν πρζπει να είναι αξιόποινθ.
Με τθν παράγραφο 3 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 28 Ν. 1650/1986 Με τα
ςτοιχεία α’ και β’ του εδαφίου α’ ςυνδζεται για πρϊτθ φορά το βαςικό ζγκλθμα με τθν
επιδίωξθ οικονομικοφ οφζλουσ ςυνιςτϊντασ μαηί διακεκριμζνθ και ιδιαιτζρωσ
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διακεκριμζνθ περίπτωςθ, αντίςτοιχα, γιατί παρατθρικθκε από τουσ Επικεωρθτζσ
Περιβάλλοντοσ ότι θ παράνομθ διαχείριςθ και διάκεςθ, κυρίωσ, κάκε είδουσ αποβλιτων
αποτελεί ιδιαίτερα προςοδοφόρα δραςτθριότθτα νζασ τάξθσ επιχειρθματιϊν. Με το
ςτοιχείο γ’ ειςάγεται για πρϊτθ φορά διακεκριμζνθ περίπτωςθ με βάςθ τον κίνδυνο
ςοβαρισ ι ευρείασ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ ι ςοβαρισ ι ευρείασ οικολογικισ και
περιβαλλοντικισ διατάραξθσ ι καταςτροφισ ενϊ με το ςτοιχείο ε’ ιδιαιτζρωσ διακεκριμζνθ
περίπτωςθ αν θ ανωτζρω ςοβαρι προςβολι πράγματι επιλκε. Κατά τα λοιπά ςτα ςτοιχεία
δ’ και ε’ επαναλαμβάνονται, προσ το αυςτθρότερο, οι διατάξεισ τθσ πρϊθν παραγράφου 3,
με ςυςτθματικότερο τρόπο (κίνδυνοσ *δ’+- επακόλουκο *ε’+, Με το νζο εδάφιο β’
προβλζπεται θ τζλεςθ των εγκλθμάτων των ςτοιχείων γ’, δ’ και ε’ από αμζλεια κατά το
πρότυπο των κοινϊσ επικίνδυνων εγκλθμάτων. Θ ειδικι πρόβλεψθ για τζλεςθ από αμζλεια
δεν καταλαμβάνει τισ πράξεισ των ςτοιχείων α’ και β’ διότι θ επιδίωξθ οικονομικοφ οφζλουσ
προφανϊσ δεν μπορεί να τελεςτεί από αμζλεια.
Με τθν παράγραφο 4 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 28 Ν. 1650/1986 Σα νζα
εδάφια α’ και β’ τθσ παραγράφου 5 είναι τα εδάφιο α’ και β’ τθσ πρϊθν παραγράφου 5
προςαρμοςμζνα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ και τθν
ζννοια τθσ ιθφνουςασ θζςησ. Με τα νζα εδάφια γ’, δ’ και ε’ ειςάγεται και ρυκμίηεται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 6 παρ. 2 και 7 τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ θ λεγόμενθ
«ποινικι» ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων (“… punishable by effective, proportionate and
dissuasive penalties.”) κατά το πρότυπο του άρκρου δζκατου Ν. 3560/2007 και άρκρου
όγδοου Ν. 3666/2008, με τα οποία ρυκμίηονται ανάλογεσ περιπτϊςεισ. Πρζπει να τονιςκεί
ότι οι ςτο άρκρο 30 Ν. 1650/1986 προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ φαίνεται να
καλφπτουν τθν απαίτθςθ για penalties for legal persons αλλά κρίνεται ότι ο όροσ «τζλεςθσ
προσ όφελοσ νομικοφ προςϊπου» (άρκρο 6 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ) δεικνφει ότι
απαιτείται θ κζςπιςθ ιδιαίτερθσ κφρωςθσ («ποινισ») για το νομικό πρόςωπο.
Με την παράγραφο 5 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 28 Ν. 1650/1986, θ
οποία διατθρείται κατά το πρότυπο των κοινϊσ επικίνδυνων εγκλθμάτων, με τροποποίθςθ
τθσ παραπομπισ (ςτισ νζεσ παραγράφουσ 1 και 2) και του περιεχομζνου ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ υποςτάςεισ (βλ. νζα παρ. 2 εδ. τελ. και νζα παρ. 5 του αρ. 28 όπωσ
τροποποιείται με το άρ. 7, πχ με εντολι ι για λογαριαςμό του φυςικοφ προςϊπου που
κατζχει ικφνουςα κζςθ) και ςτο περιεχόμενο των οριςμϊν (άρκρ. 2).
Με τθν παράγραφο 6 εμπλουτίηονται οι ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 28 Ν.
1650/1986, με τθν διεφρυνςθ τθσ δυνατότθτασ να παραςτοφν ωσ πολιτικοί ενάγοντεσ ςτθν
ποινικι δίκθ και το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ, τα πανεπιςτιμια, άλλοι
επιςτθμονικοί φορείσ, δικθγορικοί ςφλλογοι, φορείσ διαχείριςθσ προςτατευόμενων
περιοχϊν, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, και φυςικά πρόςωπα, ανεξάρτθτα αν ζχουν
υποςτεί περιουςιακι ηθμία.

Άρθρο 8
Τροποποιήςεισ ποινικών διατάξεων
τθν παράγραφο 1 προβλζπεται το ενδεχόμενο τα κακουργιματα κατά του περιβάλλοντοσ
να τελοφνται ςτο πλαίςιο εγκλθματικισ οργάνωςθσ και ςκοπείται θ ενεργοποίθςθ του
ςχετικοφ μθχανιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.
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Με τθν παράγραφο 2 ςκοπείται θ αποςτζρθςθ των υπαιτίων κλπ από ζςοδα που τυχόν
απζκτθςαν από αδικιματα κατά του Περιβάλλοντοσ με τθν ενεργοποίθςθ επίςθσ του
ςχετικοφ μθχανιςμοφ.
Με τθν παράγραφο 3 ςκοπείται να καταςτεί αποτελεςματικότερθ θ διερεφνθςθ των
κακουργθμάτων κατά του περιβάλλοντοσ με τθ δυνατότθτα άρςθσ του απορριτου των
επικοινωνιϊν.
Άρθρο 9
Ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ
Με τθν παράγραφο 1 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ εξοπλίηονται οι Επικεωρθτζσ
Περιβάλλοντοσ, που είναι οι κυρίωσ επιφορτιςμζνοι με τθ διερεφνθςθ των ςχετικϊν
εγκλθμάτων, με κακεςτϊσ ειδικοφ προανακριτικοφ υπαλλήλου. Επιπλζον κρίνεται, λόγω του
περιοριςμζνου αρικμοφ και των εξειδικευμζνων γνώςεών τουσ, ότι οι Επικεωρθτζσ
Περιβάλλοντοσ πρζπει να ζχουν πανελλινια αρμοδιότθτα και να εξετάηονται το
ακροατιριο, κατά το πρότυπο των τελωνειακϊν ςφμφωνα με το ν. 2960/2001 (Αϋ265), ζςτω
και αν διενιργθςαν ι ςυμμετείχαν οι ίδιοι ςε ανακριτικζσ πράξεισ. Θ εξζταςι τουσ ωσ
μάρτυρεσ ςτθν διαδικαςία ςτο ακροατιριο, ςυμβάλλει λόγω των εξειδικευμζνων γνϊςεων
που διακζτουν, ςτθ διεξαγωγι «δίκαιησ δίκησ», για τον κατθγοροφμενο. το πλαίςιο αυτό,
οι Επικεωρθτζσ Περιβάλλοντοσ που διενιργθςαν ελεγκτικό ζργο ςτθν διοικθτικι
διαδικαςία, δεν μποροφν να εξεταςκοφν ωσ μάρτυρεσ και ςτθν ποινικι δίκθ. Με τισ
παραγράφουσ 2 («ειδικζσ ανακριτικζσ πράξεισ») και 3 («προςταςία μαρτφρων») ςκοπείται
να καταςτεί αποτελεςματικότερθ θ διερεφνθςθ των κακουργθμάτων κατά του
περιβάλλοντοσ. Με τθν παράγραφο 4 με τθν διάταξθ παρζχεται περαιτζρω διευκόλυνςθ
ςτουσ
προανακριτικοφσ υπάλλθλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Επικεωρθτϊν
Περιβάλλοντοσ, για τθν απρόςκοπτθ ζρευνα προςϊπων που διενεργοφν πράξεισ
διαχείριςθσ αποβλιτων (ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, διάκεςθ και αξιοποίθςθ), χωρίσ
οι ενζργειζσ τουσ να κεωροφνται άδικεσ. Σθν ίδια ευχζρεια ζχουν και οι ιδιϊτεσ που
ενεργοφν κατϋ εντολι των ανωτζρω υπαλλιλων με τθν προχπόκεςθ ότι παράλλθλα κα
πρζπει να ειδοποιοφν και τον αρμόδιο Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν. Παράλλθλα οι
ανωτζρω Προανακριτικοί υπάλλθλοι ζχουν τθν ευχζρεια μετά από καταγγελία να
διενεργοφν ζρευνεσ ςε μεταφορικά μζςα για τθ διερεφνθςθ τθσ νόμιμθσ διακίνθςθσ
αποβλιτων, χωρίσ οι ενζργειζσ τουσ να κεωροφνται άδικεσ.
Με τθν παράγραφο 5 κακιερϊνεται αρμοδιότθτα του Σριμελοφσ Εφετείου για τα
κακουργιματα κατά του περιβάλλοντοσ λόγω τθσ δυςχζρειασ των ςυνικωσ
αντιμετωπιηόμενων ηθτθμάτων κατά τθν εφαρμογι των διατάξεων του νόμου 1650/1986,
των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδιδόμενων πράξεων και τθσ λοιπισ περιβαλλοντικισ
νομοκεςίασ.

Ειδικότερα επί των άρθρων τησ Ενότητασ Β΄ του προτεινόμενου νόμου:
Ωσ ειςαγωγικι παρατιρθςθ τονίηεται ότι ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ για τα
απόβλθτα κα πρζπει να είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ παραγωγισ
και τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, με απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ
υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Θ πολιτικι για τα απόβλθτα κα πρζπει επίςθσ να αποςκοπεί
ςτθ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ενκαρρφνοντασ τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ
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αποβλιτων και τθ μείωςθ τθσ χριςθσ φυςικϊν πόρων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και
τθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων υπό τθ μορφι πρϊτων ι βοθκθτικϊν υλϊν.
ΜΕΟΣ Α’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΣΜΟΙ
το Μζροσ Α’ περιλαμβάνονται τα άρκρα 10 ζωσ 23 και αφοροφν ςτισ εξαιρζςεισ από το
πεδίο εφαρμογισ, ςτουσ οριςμοφσ, ςτον οριςμό των υποπροϊόντων, ςτον αποχαρακτθριςμό
των αποβλιτων και ςτον ευρωπαϊκό κατάλογο των αποβλιτων. Σο κεφάλαιο αυτό είναι
πολφ ςθμαντικό γιατί εξ αρχισ τίκεται ο βαςικόσ ςτόχοσ του νόμου, ορίηεται το πεδίο
εφαρμογισ και οι εξαιρζςεισ, ϊςτε να μθν υπάρχουν αλλθλοεπικαλφψεισ με άλλεσ
νομοκεςίεσ. Επίςθσ, ειςάγονται ςτο εκνικό μασ δίκαιο νζοι οριςμοί όπωσ ο οριςμόσ του
αποβλιτου, ο οριςμόσ του επικίνδυνου αποβλιτου, ο οριςμόσ τθσ προετοιμαςίασ για
επαναχρθςιμοποίθςθ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανάκτθςθ, θ πρόλθψθ δθμιουργίασ
αποβλιτων, ο οριςμόσ των βιολογικϊν αποβλιτων (βιοαποβλιτων) κλπ. τθ ςυνζχεια,
ορίηονται με ςαφινεια τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία δια τθσ κανονιςτικισ διαδικαςίασ
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα χαρακτθρίηει ωσ υποπροϊόντα οριςμζνα απόβλθτα, κακϊσ και ο
χαρακτθριςμόσ ι αποχαρακτθριςμόσ αποβλιτων, δθλαδι πότε οριςμζνα απόβλθτα κα
παφουν να αποτελοφν απόβλθτα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα κατά τθ κζςπιςθ τθσ
ιεραρχικισ ταξινόμθςθσ των δράςεων και εργαςιϊν για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, οι
οποίεσ κα πρζπει να εμφοροφνται από το βαςικό ςκοπό που διζπει όλο το ςχζδιο νόμου και
ο οποίοσ ςυνίςταται ςτθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Ακόμθ,
με τθ κζςπιςθ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων
βαρφνει τον αρχικό παραγωγό και τον κάτοχο των αποβλιτων ι τουσ προθγοφμενουσ
κατόχουσ ι παραγωγοφσ του προϊόντοσ από το οποίο προζκυψαν τα απόβλθτα. το Μζροσ
Α’ τθσ Ενότθτασ Βϋ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου περιγράφεται και ενςωματϊνεται ςτο
εκνικό δίκαιο θ καινοτομία τθσ Οδθγίασ 2008/98, δθλαδι θ απαίτθςθ εκπόνθςθσ, με
ευκφνθ του κράτουσ, προγραμμάτων πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με
ςυγκεκριμζνουσ ποιοτικοφσ ι ποςοτικοφσ ςτόχουσ και δείκτεσ. Σα προγράμματα αυτά
αφοροφν κυρίωσ τουσ παραγωγοφσ προϊόντων.
Άρθρο 10
Εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογήσ
’ αυτό το άρκρο ορίηονται με ςαφινεια ποια απόβλθτα εξαιροφνται από το πεδίο
εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου, δθλαδι, ποια απόβλθτα δεν ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ και διζπονται από άλλεσ νομοκεςίεσ. Σζτοια απόβλθτα είναι τα ραδιενεργά,
τα αποχαρακτθριςμζνα εκρθκτικά τα εξορυκτικά, τα λφματα, τα αζρια απόβλθτα, τα ηωικά
υποπροϊόντα κλπ.
Άρθρο 11
Οριςμοί
’ αυτό το άρκρο περιλαμβάνονται όλοι οι οριςμοί που αφοροφν τα απόβλθτα, όπωσ ο
οριςμόσ του αποβλιτου, ο οριςμόσ του επικίνδυνου αποβλιτου, ο οριςμόσ των αποβλιτων
ελαίων, ο οριςμόσ βιολογικϊν αποβλιτων (βιοαπόβλθτα), οι οριςμοί των εργαςιϊν
διαχείριςθσ, οι οριςμοί των εμπλεκομζνων ςτθν παραγωγι και διαχείριςθ των αποβλιτων.
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Επίςθσ ειςάγονται οι οριςμοί τθσ πρόλθψθσ, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ προετοιμαςίασ
για επαναχρθςιμοποίθςθ, τθσ επεξεργαςίασ και τθσ ανακφκλωςθσ και αποςαφθνίηεται το
πεδίο εφαρμογισ των εν λόγω εννοιϊν.
Για τον οριςμό των λυμάτων ιςχφει θ παράγραφοσ 15 του άρκρου 2 του Κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 166/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Λανουαρίου 2006 για τθ ςφςταςθ ευρωπαϊκοφ
μθτρϊου ζκλυςθσ και μεταφοράσ ρφπων και για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 91/689/ΕΟΚ
και 96/61/ΕΚ του υμβουλίου (EE L 33/1/4.2.2006), δθλαδι «λφματα» είναι τα αςτικά,
οικιακά και βιομθχανικά λφματα, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 τθσ
οδθγίασ 91/271/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 21θσ Μαΐου 1991, ςχετικά με τθν επεξεργαςία
των αςτικϊν λυμάτων (ΕΕ L 135/40/30.5.1991), όπωσ τροποποιικθκε από τον κανονιςμό
(ΕΚ) αρικ. 1882/2003 (EE L 284/1/31.10.2003), κακϊσ και κάκε άλλο λφμα που λόγω των
ουςιϊν ι αντικειμζνων που περιζχει, υπόκειται ςε ρφκμιςθ βάςει τθσ κοινοτικισ
νομοκεςίασ.
Επίςθσ περιλαμβάνονται οι οριςμοί τθσ ανάκτθςθσ και τθσ διάκεςθσ με ςαφι διάκριςθ
μεταξφ των δφο εννοιϊν, θ οποία βαςίηεται ςτθν πραγματικι διαφορά που ζχει ςτισ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ θ υποκατάςταςθ των φυςικϊν πόρων ςτθν οικονομία,
ςυντελϊντασ ςτθν αναγνϊριςθ των δυνθτικϊν οφελϊν από τθ χρθςιμοποίθςθ των
αποβλιτων ωσ πόρων για το περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία. Για τθ ςαφζςτερθ
διάκριςθ των εννοιϊν, οι αντίςτοιχεσ εργαςίεσ περιγράφονται με ςαφινεια ςτα
Παραρτιματα Λ και ΛΛ.
Άρθρο 12
Υποπροϊόντα
Για να διευκρινιςκοφν οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ ζννοιασ των αποβλιτων, διευκρινίηεται με το
άρκρο αυτό πότε ουςίεσ ι αντικείμενα, που προκφπτουν από μια διαδικαςία παραγωγισ
που δεν αποςκοπεί κατά κφριο λόγο ςτθν παραγωγι αυτϊν των ουςιϊν ι αντικειμζνων,
είναι υποπροϊόντα και όχι απόβλθτα. Θ απόφαςθ ότι μια ουςία δεν είναι απόβλθτο μπορεί
να λαμβάνεται μόνον βάςει ςυντονιςμζνθσ προςζγγιςθσ, που κα επικαιροποιείται τακτικά,
εφόςον ςυνάδει προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. Ζνα
απόβλθτο κεωρείται υποπροϊόν, μόνο εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ που
αποτυπϊνονται ςτο παρόν άρκρο. Ο χαρακτθριςμόσ ενόσ αποβλιτου ωσ υποπροϊόντοσ
γίνεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και θ απόφαςθ τθσ τίκεται αυτόματα ιςχφ.
Άρθρο 13
Αποχαρακτηριςμόσ αποβλήτων
Για να διευκρινιςκεί πότε οριςμζνα απόβλθτα παφουν να είναι απόβλθτα, κακορίηονται
κριτιρια αποχαρακτθριςμοφ τα οποία ςτοχεφουν ςε υψθλό επίπεδο περιβαλλοντικισ
προςταςίασ και περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελοσ. το παρόν άρκρο κακορίηεται ότι
οριςμζνα προςδιοριςμζνα απόβλθτα παφουν να αποτελοφν απόβλθτα εάν ζχουν υποςτεί
εργαςία ανάκτθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ, και πλθροφν ειδικά κριτιρια που
κακορίηονται ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ:
α) θ ουςία ι το αντικείμενο χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ,
β) υπάρχει αγορά ι ηιτθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ουςία ι αντικείμενο,
γ) θ ουςία ι το αντικείμενο πλθροί τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ
ςκοποφσ και ςυμμορφϊνονται προσ τθν κειμζνθ νομοκεςία και τα πρότυπα που
ιςχφουν για τα προϊόντα, και
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δ) θ χριςθ τθσ ουςίασ ι του αντικειμζνου δεν πρόκειται να ζχει δυςμενι αντίκτυπο ςτο
περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία.
Ο αποχαρακτθριςμόσ ενόσ προςδιοριςμζνου αποβλιτου γίνεται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι και θ απόφαςθ τθσ τίκεται αυτόματα ιςχφ.

Άρθρο 14
Προςταςία τησ ανθρϊπινησ υγείασ και του περιβάλλοντοσ
Με το παρόν άρκρο ρυκμίηεται ότι θ διαχείριςθ των αποβλιτων πρζπει να
πραγματοποιείται χωρίσ να τίκεται ςε κίνδυνο θ ανκρϊπινθ υγεία και χωρίσ να βλάπτεται
το περιβάλλον, και ιδίωσ: α) χωρίσ να δθμιουργείται κίνδυνοσ για το νερό, τον αζρα, το
ζδαφοσ, τα φυτά ι τα ηϊα, β) χωρίσ να προκαλείται όχλθςθ από κόρυβο ι οςμζσ, και γ)
χωρίσ να επθρεάηεται δυςμενϊσ το τοπίο ι οι τοποκεςίεσ ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ.
Άρθρο 15
Κόςτοσ
Θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» ςυνιςτά κατευκυντιρια αρχι ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ
επίπεδο. Ο παραγωγόσ και ο κάτοχοσ των αποβλιτων κα πρζπει να διαχειρίηονται τα
απόβλθτα κατά τρόπον που να εξαςφαλίηει υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. ε εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», με το παρόν
άρκρο κακορίηεται ότι το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων βαρφνει τον αρχικό παραγωγό
των αποβλιτων, τον τρζχοντα ι τουσ προθγοφμενουσ κατόχουσ αποβλιτων.
Άρθρο 16
Αρχζσ τησ αυτάρκειασ και τησ εγγφτητασ
το παρόν άρκρο τίκενται και επεξθγοφνται οι αρχζσ τθσ αυτάρκειασ και τθσ εγγφτθτασ
ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε εκνικό αλλά και κοινοτικό επίπεδο. ε
εφαρμογι των προαναφερόμενων αρχϊν, κα πρζπει θ χϊρα να καταςτεί αυτάρκθσ ςτον
τομζα τθσ διάκεςθσ αποβλιτων και τθσ ανάκτθςθσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων που
ςυλλζγονται από νοικοκυριά, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων όπου θ ςυλλογι
αυτι καλφπτει και τα ςφμμεικτα αςτικά απόβλθτα και από άλλουσ παραγωγοφσ. Για το
ςκοπό αυτό, θ χϊρα οφείλει να προβεί ςε μία ςειρά από εργαςίεσ, οι οποίεσ αποςκοποφν
ςτο ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ των δικτφων εγκαταςτάςεων διάκεςθσ
αποβλιτων και των εγκαταςτάςεων ανάκτθςθσ ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων,
λαμβανομζνων υπόψθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν, των γεωγραφικϊν ςυνκθκϊν ι
των αναγκϊν για ειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ για οριςμζνουσ τφπουσ αποβλιτων.
Ειδικότερα, με το παρόν άρκρο ορίηεται ότι θ διάκεςθ των αποβλιτων και θ ανάκτθςθ
ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων που ςυλλζγονται από νοικοκυριά, πραγματοποιείται ςε
μία από τισ πλθςιζςτερεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ, με τθ χρθςιμοποίθςθ των
καταλλθλότερων μεκόδων και τεχνολογιϊν, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται υψθλό επίπεδο
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ. Οι εν λόγω αρχζσ τθσ εγγφτθτασ
και τθσ αυτάρκειασ δεν ςυνεπάγονται ότι θ χϊρα πρζπει να διακζτει το πλιρεσ φάςμα των
εγκαταςτάςεων τελικισ ανάκτθςθσ ςτο ζδαφόσ τθσ. Ωσ εκ τοφτου, μποροφν να
αναπτφςςονται δίκτυα ςυνεργαςίασ όςον αφορά τισ εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ και τισ
εγκαταςτάςεισ για τθν ανάκτθςθ των ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων που ςυλλζγονται
από νοικοκυριά.
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Άρθρο 17
Σήμανςη κατά τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
Ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να ςθμαίνονται τα επικίνδυνα απόβλθτα ςφμφωνα με τα διεκνι και
κοινοτικά πρότυπα, ϊςτε να προφυλάςςονται όςοι εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ αυτϊν και
ζρχονται ςε άμεςθ επαφι. Κατόπιν αυτϊν είναι απαιτοφμενο κατά τθ μεταφορά
επικίνδυνων αποβλιτων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, τα επικίνδυνα απόβλθτα να
ςυνοδεφονται από ζγγραφα αναγνϊριςθσ, που μπορεί να υπάρχουν και ςε θλεκτρονικι
μορφι και τα οποία περιζχουν τα ενδεδειγμζνα δεδομζνα που εκτίκενται ςτο Παράρτθμα
ΛΒ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006.
Άρθρο 18
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά
Δεν κακίςταται εφκολθ θ παρακολοφκθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ των
επικινδφνων αποβλιτων από τα νοικοκυριά. Και αυτό διότι τα νοικοκυριά δεν μποροφν να
προβαίνουν ςε ενζργειεσ εντοπιςμοφ, ελζγχου τθσ διακίνθςθσ, ςιμανςθσ των επικινδφνων
αποβλιτων κακϊσ και ςτθν τιρθςθ των απαιτοφμενων μθτρϊων, όπωσ περιγράφονται ςτα
αντίςτοιχα άρκρα 17, 20, 30, και θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 37 του παρόντοσ νόμου.
Επίςθσ όταν τα απόβλθτα αυτά ςυλλζγονται χωριςτά από τα νοικοκυριά, δεν κα πρζπει να
τίκεται υποχρζωςθ των νοικοκυριϊν να ςυμπλθρϊνουν τα απαιτοφμενα ζγγραφα. Κατόπιν
των παραπάνω, με το παρόν άρκρο ρυκμίηεται ότι τα προαναφερόμενα άρκρα του
παρόντοσ ςχεδίου νόμου δεν εφαρμόηονται ςτα αναμεμειγμζνα απόβλθτα που παράγονται
από νοικοκυριά. Επίςθσ, τα άρκρα 30 και θ παράγραφοσ 6 του άρκρο 38 του παρόντοσ δεν
εφαρμόηονται ςτα επιμζρουσ κλάςματα επικίνδυνων αποβλιτων που παράγονται από
νοικοκυριά. Παρόλα αυτά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου
περί ςιμανςθσ και τιρθςθσ μθτρϊων πρζπει να εφαρμόηονται από τουσ φορείσ διαχείριςθσ
ι τισ εταιρείεσ που ζχουν παραλάβει επικίνδυνα απόβλθτα από νοικοκυριά, με ςκοπό τθ
ςυλλογι, διάκεςθ ι ανάκτθςθ αυτϊν.
Άρθρο 19
Επιθεωρήςεισ – ζλεγχοι
’ αυτό το άρκρο κεςπίηονται οι κατάλλθλεσ περιοδικζσ ι ζκτακτεσ επικεωριςεισ από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ ι τισ επιχειριςεισ ι τουσ φορείσ που
παράγουν απόβλθτα ι που πραγματοποιοφν εργαςίεσ διαχείριςθσ. Κακορίηονται οι
αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ και θ δυνατότθτα να επικουροφνται ςτο ζργο τουσ, κατόπιν
ανακζςεωσ από διαπιςτευμζνουσ ι αναγνωριςμζνουσ από το Κράτοσ φορείσ θμεδαποφσ ι
αλλοδαποφσ ι/και επιςτιμονεσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Επίςθσ κακορίηεται ότι οι
καταχωρίςεισ ςτο πλαίςιο του κοινοτικοφ ςυςτιματοσ οικολογικισ διαχείριςθσ και
οικολογικοφ ελζγχου (EMAS) λαμβάνονται υπόψθ για τθ διενζργεια επικεωριςεων, ιδίωσ
όςον αφορά τθ ςυχνότθτα και τθν ζνταςθ των επικεωριςεων.

Άρθρο 20
Τήρηςη αρχείων – μητρϊων
Οι εγκαταςτάςεισ ι οι επιχειριςεισ που διαχειρίηονται απόβλθτα, οι παραγωγοί αποβλιτων
και οι εταιρείεσ που ςυλλζγουν ι/και μεταφζρουν απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ ι
ενεργοφν ωσ ζμποροι και μεςίτεσ αποβλιτων, τθροφν χρονολογικά αρχεία με τισ ποςότθτεσ,
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τθ φφςθ, τθν προζλευςθ και, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τον προοριςμό, τθν ςυχνότθτα
ςυλλογισ, τον τρόπο μεταφοράσ και τθ μζκοδο επεξεργαςίασ που των αποβλιτων για τα
οποία είναι υπόχρεοι και διακζτουν τισ εν λόγω πλθροφορίεσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. Σα
αρχεία για τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα διατθροφνται επί τουλάχιςτον δφο ζτθ και για τα
επικίνδυνα απόβλθτα για τουλάχιςτον τρία ζτθ.

Άρθρο 21
Υποβολή εκθζςεων και αναθεϊρηςη
Με το παρόν άρκρο κεςπίηεται θ υποχρζωςθ του ΤΠΕΚΑ να ενθμερϊνει ανά τριετία τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΚ και του παρόντοσ νόμου,
δια τθσ υποβολισ τομεακισ ζκκεςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι. Θ ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει
επίςθσ πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ορυκτελαίων - λιπαντικϊν ελαίων
και για τθν επιτευχκείςα πρόοδο κατά τθν εφαρμογι των προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ
δθμιουργίασ αποβλιτων και, κατά περίπτωςθ, πλθροφορίεσ ςχετικά με μζτρα όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 24 ςχετικά με τθ διευρυμζνθ ευκφνθ των παραγωγϊν. Θ ζκκεςθ
υποβάλλεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι εντόσ εννζα μθνϊν από το τζλοσ τθσ τριετοφσ
περιόδου τθν οποία καλφπτει.
Άρθρο 22
Σχζδια διαχείριςησ αποβλήτων
το άρκρο αυτό κακιερϊνεται θ κατάρτιςθ ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων για κάκε ροι
αποβλιτων ι για ςφνολο ροϊν αποβλιτων, τα οποία καλφπτουν ολόκλθρθ ι μζροσ τθσ
γεωγραφικισ επικράτειασ τθσ χϊρασ. Σα εν λόγω ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων
κακορίηουν τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ του ςυνόλου
των αποβλιτων. Επίςθσ, τα ςχζδια περιλαμβάνουν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ
όςον αφορά τθ διαχείριςθ αποβλιτων κακϊσ και τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθ
βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικά υγιοφσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ,
ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ και διάκεςθ των αποβλιτων και αξιολόγθςθ του τρόπου με τον
οποίο το ςχζδιο ι ςχζδια κα υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ των ςτόχων και των διατάξεων
του παρόντοσ νόμου. Με το παρόν άρκρο εξειδικεφεται το περιεχόμενο των ςχεδίων με τα
ελάχιςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία που αυτά οφείλουν να εμπεριζχουν. Σα χζδια
Διαχείριςθσ Αποβλιτων γνωςτοποιοφνται ςτθν Επιτροπι και αξιολογοφνται τουλάχιςτον
ανά εξαετία και ανακεωροφνται εφόςον ενδείκνυται και εφόςον απαιτείται.
Άρθρο 23
Προγράμματα για την πρόληψη τησ δημιουργίασ αποβλήτων
το άρκρο αυτό ορίηεται θ υποχρζωςθ τθσ χϊρασ να εκπονιςει πρόγραμμα πρόλθψθσ
δθμιουργίασ αποβλιτων με ςυγκεκριμζνουσ ποιοτικοφσ ι ποςοτικοφσ ςτόχουσ και δείκτεσ
και να επεξεργαςτεί κατευκφνςεισ, οφτωσ ϊςτε αυτό το πρόγραμμα να ενςωματωκεί ςτα
ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων του άρκρου 22. Ο γενικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ
αποςκοπεί ςτθ ριξθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ οικονομικισ ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθν παραγωγι αποβλιτων. τα προγράμματα που
προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο τίκενται ςτόχοι για τθ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων, περιγράφονται τα υφιςτάμενα μζτρα πρόλθψθσ και γίνεται αξιολόγθςθ των
παραδειγμάτων των μζτρων που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα V ι άλλων ενδεδειγμζνων
μζτρων. Προςδιορίηονται οι κατάλλθλεσ ειδικζσ ποιοτικζσ ι ποςοτικζσ παράμετροι για τα
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μζτρα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, οι οποίεσ εφαρμόηονται για τθν
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πραγματοποιθκείςασ προόδου ςτθν εφαρμογι των
μζτρων πρόλθψθσ. Σα Προγράμματα γνωςτοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι,
αξιολογοφνται τουλάχιςτον ανά εξαετία και ανακεωροφνται εφόςον ενδείκνυται και
εφόςον απαιτείται.
ΜΕΟΣ Β’
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ
το Μζροσ Β’ τθσ Ενότθτασ Βϋ περιλαμβάνονται τα άρκρα 24 ζωσ και 34, τα οποία ειςάγουν
ςτο εκνικό μασ δίκαιο ζννοιεσ που αφοροφν ςτθν υποχρζωςθ ανάλθψθσ ευκυνϊν, κακϊσ
και εκπόνθςθσ δράςεων ι εργαςιϊν για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, όπωσ:
- θ διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ προϊόντων τόςο για τα απόβλθτα τθσ παραγωγικισ
του διαδικαςίασ, όςο και για τα προϊόντα του που καταλιγουν απόβλθτα.
- θ ανάκτθςθ των αποβλιτων
- θ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων.
- θ διάκεςθ των αποβλιτων
Σο Μζροσ Β’ τθσ Ενότθτασ Βϋ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου είναι πολφ
ςθμαντικό, γιατί για πρϊτθ φορά αποτυπϊνονται ςε νομικό κείμενο οι προαναφερόμενεσ
ζννοιεσ και κακορίηονται τα όρια ευκφνθσ του παραγωγοφ προϊόντων. Ειδικότερα,
κεςπίηεται θ υποχρζωςθ του παραγωγοφ ι και του διαχειριςτι αποβλιτων να υποβάλλει
ςε εργαςίεσ ανάκτθςθσ τα απόβλθτα πριν τθν τελικι τουσ διάκεςθ. Επιπλζον, κακορίηεται θ
επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων και τίκενται ςυγκεκριμζνοι
ποςοτικοί ςτόχοι για τθν ανακφκλωςθ που πρζπει να επιτευχκοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ
χρόνουσ.
το Μζροσ αυτό περιλαμβάνεται και ρφκμιςθ που αφορά ςτθν απαγόρευςθ
ανάμειξθσ των επικίνδυνων αποβλιτων, ενϊ γίνεται ειδικότερθ αναφορά ςτα απόβλθτα
ορυκτζλαια - λιπαντικά ζλαια λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ των ςυγκεκριμζνων αποβλιτων.
Περαιτζρω, περιγράφονται οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθν εκπόνθςθ των
ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και των προγραμμάτων πρόλθψθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων. Σα ςχζδια και τα προγράμματα, υπόκεινται ςε διαβοφλευςθ, τοπικι ι
πανελλαδικι, και αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο διαβοφλευςθσ, ςτον οποίο ζχουν
πρόςβαςθ οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχζσ και το ευρφ κοινό. Επιπλζον ορίηεται ότι, εφόςον
κρικεί ςκόπιμο, τα ςχζδια και τα προγράμματα εκπονοφνται ςε ςυνεργαςία με άλλα κράτθ
μζλθ. Σζλοσ, κακορίηονται ο τρόποσ και θ ςυχνότθτα ενθμζρωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτο κζμα τθσ εκπόνθςθσ ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και προγραμμάτων
πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων.
Άρθρο 24
Ευθφνη για τη διαχείριςη των αποβλήτων
Με το παρόν άρκρο προβλζπεται ότι οι αρχικοί παραγωγοί ι άλλοι κάτοχοι αποβλιτων
πραγματοποιοφν οι ίδιοι τθν επεξεργαςία των αποβλιτων ι ανακζτουν τθν επεξεργαςία ςε
ζμπορο ι ςε επιχείρθςθ που εκτελεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων ι ςε ιδιωτικό
φορζα ςυλλογισ αποβλιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των
εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ
ανκρϊπινθσ υγείασ. Επίςθσ, προβλζπεται ότι όταν τα απόβλθτα μεταφζρονται από τον
αρχικό παραγωγό ι κάτοχο ςε ζνα ι περιςςότερα νομικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν
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παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου για προκαταρκτικι επεξεργαςία, αυτό δεν
ςυνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγι από τθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι μιασ
εργαςίασ πλιρουσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ.
Άρθρο 25
Διευρυμζνη ευθφνη του παραγωγοφ
το άρκρο αυτό προβλζπεται θ λιψθ μζτρων για να εξαςφαλίηουν ότι τα φυςικά ι νομικά
πρόςωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτφςςουν, καταςκευάηουν, μεταποιοφν,
επεξεργάηονται, πωλοφν ι ειςάγουν προϊόντα (παραγωγόσ του προϊόντοσ) φζρουν
διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ. Θ διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ εφαρμόηεται με
τθν επιφφλαξθ τθσ ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και με τθν επιφφλαξθ τθσ
ειδικισ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τισ κατθγορίεσ αποβλιτων και τα προϊόντα

Άρθρο 26
Ανάκτηςη
Σο άρκρο αυτό κεςπίηει τθν υποχρζωςθ του παραγωγοφ ι κατόχου αποβλιτων να τα
υποβάλλει ςε εργαςίεσ ανάκτθςθσ πριν τθν τελικι τουσ διάκεςθ. Επίςθσ για τθ βελτίωςθ
των εργαςιϊν ανάκτθςθσ κακιερϊνεται θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων, εφόςον βζβαια
αυτό είναι εφικτό τεχνικι και περιβαλλοντικι και οικονομικι άποψθ.
Άρθρο 27
Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη
Ο παρϊν νόμοσ γενικά κα ςυμβάλει ϊςτε θ χϊρα μασ και θ ΕΕ γενικότερα να ζρκουν πιο
κοντά ςε μια «κοινωνία ανακφκλωςθσ», που κα επιδιϊκει τθν αποφυγι τθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων και τθ χρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων ωσ φυςικοφ πόρου. το παρόν άρκρο
προβλζπεται θ λιψθ μζτρων για να εξαςφαλιςτεί ο διαχωριςμόσ των πθγϊν προζλευςθσ
των αποβλιτων, θ ςυλλογι και θ ανακφκλωςθ των ρευμάτων αποβλιτων που
παρουςιάηουν προτεραιότθτα.
Για τθν επίτευξθ του προαναφερόμενου ςτόχου και τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ
ανάκτθςθσ, πρζπει τα απόβλθτα να ςυλλζγονται χωριςτά, εάν αυτό είναι τεχνικά,
περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό, πριν να υποςτοφν εργαςίεσ ανάκτθςθσ που κα
ζχουν τα καλφτερα ςυνολικά περιβαλλοντικά αποτελζςματα. Ειδικότερα, με το άρκρο αυτό
κεςπίηονται ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι όπωσ:
α) μζχρι το 2015 θ χωριςτι ςυλλογι για το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί.
β) μζχρι το 2020 το ποςοςτό για προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και για
ανακφκλωςθ πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 50% του ςυνολικοφ βάρουσ των
αποβλιτων υλικϊν, όπωσ τουλάχιςτον για το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί.
γ) μζχρι το 2020, το ποςοςτό για προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ
και άλλθ ανάκτθςθ υλικϊν πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 70% του ςυνολικοφ
βάρουσ των μθ επικινδφνων αποβλιτων από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ.
Άρθρο 28
Διάθεςη
Με το άρκρο αυτό κακιερϊνεται ότι ο παραγωγόσ ι ο κάτοχοσ των αποβλιτων, ςε
περίπτωςθ που αυτά δεν υποβλθκοφν ςε εργαςίεσ ανάκτθςθσ, ζχει τθν υποχρζωςθ να τα
διακζςει με αςφάλεια χωρίσ να βλάπτεται θ ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον.

21

Άρθρο 29
Ιεράρχηςη των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςησ των αποβλήτων.
το άρκρο αυτό κεςπίηεται θ ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των
αποβλιτων. Ορίηεται με ςαφινεια θ ςειρά προτεραιότθτασ που πρζπει να ακολουκείται
ςτισ δράςεισ και ςτισ εργαςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων για να επιτευχκεί θ καλφτερθ
ςυνολικά περιβαλλοντικι επιλογι κατά τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Θ ςειρά
προτεραιότθτασ ζχει ωσ εξισ: α) θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, β) θ προετοιμαςία
για επαναχρθςιμοποίθςθ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων, γ) θ ανακφκλωςθ των
αποβλιτων, δ) θ ανάκτθςθ και ε) θ διάκεςθ.
Θ απόκλιςθ από τθν παραπάνω ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των
αποβλιτων ενδζχεται να επιβάλλεται για ςυγκεκριμζνα ρεφματα αποβλιτων για λόγουσ,
μεταξφ άλλων, τεχνικισ ςκοπιμότθτασ, οικονομικισ βιωςιμότθτασ και περιβαλλοντικισ
προςταςίασ.
Άρθρο 30
Απαγόρευςη ανάμειξησ επικίνδυνων αποβλήτων
Με ςκοπό τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αποφυγι φαινομζνων δυςχζρειασ ςτθ
διαχείριςθ των αποβλιτων, τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων
τίκεται ωσ βαςικι απαγόρευςθ θ ανάμειξθ των διαφόρων κατθγοριϊν επικίνδυνων
αποβλιτων, θ ανάμειξθ επικίνδυνων με μθ επικίνδυνα απόβλθτα και θ ανάμειξθ με ουςίεσ
ι υλικά. Θ απαγόρευςθ ανάμειξθσ περιλαμβάνει και τθν αραίωςθ επικίνδυνων ουςιϊν. το
παρόν άρκρο προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ που τα επικίνδυνα απόβλθτα είναι ιδθ
αναμεμειγμζνα με άλλα απόβλθτα, ουςίεσ ι φλεσ, πρζπει να γίνεται διαχωριςμόσ, εάν αυτό
είναι εφικτό από τεχνικοοικονομικι άποψθ, και εφόςον απαιτείται για τθν προςταςία τθσ
ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ.
Άρθρο 31
Απόβλητα ζλαια
Με το παρόν άρκρο ορίηεται ότι τα απόβλθτα ελαίων υποβάλλονται κατά προτεραιότθτα ςε
επεξεργαςία με αναγζννθςθ, εφόςον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. ε ότι αφορά τθ
διαςυνοριακι μεταφορά των εν λόγω αποβλιτων κατϋ εφαρμογι του άρκρου 11 του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006, απαγορεφεται θ διαςυνοριακι αποςτολι αποβλιτων
λιπαντικϊν ελαίων από τθν επικράτεια τθσ χϊρασ ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ ι
ςυναποτζφρωςθσ ςτο εξωτερικό, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό θ επεξεργαςία με
αναγζννθςθ να πραγματοποιθκεί ςτθν χϊρα.
Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςεωσ των αποβλιτων ελαίων, των ειδικϊν ουςιϊν από τισ οποίεσ
αυτά αποτελοφνται και τθσ ειδικισ μζριμνασ που πρζπει να λθφκεί για τθν αςφαλι τελικι
διάκεςθ αυτϊν με το παρόν άρκρο ρυκμίηεται θ διαχείριςθ αυτϊν. Θ εξουςιοδότθςθ για
τθν ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του Τπουργϊν ΠΕΚΑ και Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 17 του ν.2939/2001,
όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του ν.3854/2010 κα πρζπει να εξαςφαλίηει ότι:
α) τα απόβλθτα ζλαια ςυλλζγονται χωριςτά, εφόςον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
β) θ επεξεργαςία των απόβλθτων ελαίων γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 13 και 28,
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γ) εφόςον είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιϊςιμο, τα απόβλθτα ζλαια με διαφορετικά
χαρακτθριςτικά δεν αναμειγνφονται και τα απόβλθτα ζλαια δεν αναμειγνφονται με άλλα
είδθ αποβλιτων ι ουςιϊν, εάν θ ανάμειξθ αυτι εμποδίηει τθν επεξεργαςία τουσ.
τθν προαναφερόμενθ κοινι υπουργικι απόφαςθ κακορίηονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προχποκζςεων για διαςυνοριακι μεταφορά των εν λόγω
αποβλιτων.
Άρθρο 32
Συμμετοχή του κοινοφ
το άρκρο αυτό αναφζρονται οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθν εκπόνθςθ των
ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και των προγραμμάτων πρόλθψθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων. υγκεκριμζνα οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχζσ και το ευρφ κοινό ζχουν τθ
δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτθν εκπόνθςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και των
προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Σα ςχζδια και τα
προγράμματα υπόκεινται ςε διαβοφλευςθ, τοπικι ι πανελλαδικι, και αναρτϊνται ςτο
διαδικτυακό τόπο διαβοφλευςθσ, ςτον οποίο ζχει πρόςβαςθ το κοινό και δφναται να
παρακολουκεί το βακμό υλοποίθςθσ τουσ.
Άρθρο 33
Συνεργαςία
το άρκρο αυτό προβλζπεται ότι θ κατάρτιςθ των χεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των
προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, μπορεί να γίνεται και ςε
ςυνεργαςία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και με τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Άρθρο 34
Πληροφορίεσ που υποβάλλονται ςτην Επιτροπή
το άρκρο αυτό κακορίηονται ο τρόποσ και θ ςυχνότθτα ενθμζρωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτο κζμα τθσ εκπόνθςθσ ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και προγραμμάτων
πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Σο Σμιμα Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων του ΤΠΕΚΑ
ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων και τα
προγράμματα για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, μετά τθν ζγκριςθ τουσ και τθν
τυχόν ανακεϊρθςθ τουσ, με ςυγκεκριμζνο μορφότυπο για τθν κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν.

ΜΕΟΣ Γ’
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ
το Μζροσ Γ’ τθσ Ενότθτασ Βϋ του παρόντοσ νόμου περιλαμβάνονται τα άρκρα 35και 36 τα
οποία αφοροφν α) ςτον Εκνικό και Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων και β)
ςτθν ζκδοςθ αδειϊν που πρζπει να λάβει κάκε οργανιςμόσ ι επιχείρθςθ που προτίκεται να
προβεί ςε εκτζλεςθ εργαςιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων.
Τπενκυμίηεται ότι, ςτθ χϊρα μασ, κατ’ επιταγι τθσ προθγοφμενθσ νομοκεςίασ, ζχουν
κεςμοκετθκεί, κατά το παρελκόν, ο Εκνικόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Μθ Επικινδφνων
Αποβλιτων (2003) και ο Εκνικόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων (2007).
Επίςθσ για όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ εγκρίκθκαν Περιφερειακά χζδια Διαχείριςθσ
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Μθ Επικινδφνων Αποβλιτων. Οι προαναφερκζντεσ ςχεδιαςμοί εφαρμόηονται μζχρι
ςιμερα.
Θ ειδοποιόσ διαφορά ανάμεςα ςτουσ προθγοφμενουσ ςχεδιαςμοφσ και ςτισ απαιτιςεισ τθσ
Οδθγίασ 2008/98 για τα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων, είναι ότι ο ςχεδιαςμόσ αφορά
πλζον ςτο ςφνολο των αποβλιτων, απαιτεί τθν δθμιουργία δικτφων εγκαταςτάςεων
ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων (ςε εφαρμογι των αρχϊν τθσ αυτάρκειασ και τθσ
εγγφτθτασ του άρκρου 15 του παρόντοσ) και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία των
δικτφων από ειςαγωγζσ ι/και εξαγωγζσ αποβλιτων και επιβάλει τον προςδιοριςμό των
κατάλλθλων περιοχϊν για τθν δθμιουργία εγκαταςτάςεων.
το Μζροσ Γϋ τθσ παροφςασ Ενότθτασ του ςχεδίου νόμου περιγράφονται και αναλφονται τα
είδθ των ςχεδίων, βάςει των οποίων γίνεται θ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθ χϊρα μασ. Θ
διαχείριςθ των αποβλιτων υλοποιείται βάςει εγκεκριμζνου ςχεδιαςμοφ, καταρχιν ςε
εκνικό επίπεδο και, ςτθ ςυνζχεια, με εξειδίκευςθ και προςαρμογι ςε επίπεδο Περιφζρειασ.
Ο ςχεδιαςμόσ καλφπτει το ςφνολο τθσ επικράτειασ τθσ χϊρασ για όλα τα είδθ αποβλιτων.
τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ ι ανακεϊρθςθσ των ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων
ενςωματϊνεται θ ανάγκθ να λαμβάνονται υπόψθ οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ
δθμιουργίασ και τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων.
Άρθρο 35
Εθνικόσ και Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςησ Αποβλήτων
το άρκρο αυτό κακιερϊνεται θ κατάρτιςθ του Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(ΕΔΑ), το οποίο κακορίηει τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ
του ςυνόλου των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο. Σο ΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο
ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, το οποίο προςδιορίηει τισ γενικζσ
κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ τουσ και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν
ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν
ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι
διάκεςθ. Σο ΕΔΑ προςδιορίηει ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσ με
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. Σο ΕΔΑ είναι ςτρατθγικόσ και πολιτικόσ ςχεδιαςμόσ και
εκπονείται από το ΤΠΕΚΑ.
Επιπλζον, κεςπίηεται θ κατάρτιςθ των Περιφερειακϊν χεδίων Διαχείριςθσ
Αποβλιτων (ΠΕΔΑ). Σο ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του
ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία Περιφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ
κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ τουσ, ςε ςυμφωνία με το ΕΔΑ και τα ΕΕΔΑ των ειδικϊν
ρευμάτων αποβλιτων. Σο ΠΕΔΑ αποτελεί επιχειρθςιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικισ
ανάπτυξθσ τθσ εκάςτοτε Περιφζρειασ ςτον τομζα διαχείριςθσ των αποβλιτων, εκπονείται
από τθν Περιφζρεια και εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου Περιφερειάρχθ μετά από
γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
του Σμιματοσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων τθσ Διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικοφ
χεδιαςμοφ του ΤΠΕΚΑ, θ οποία γνωμοδοτεί για τθ ςυμβατότθτα του ΠΕΔΑ με τισ
κατευκφνςεισ και τα μζτρα που προβλζπονται ςτο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων
και του Σμιματοσ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του
Τπουργείου Εςωτερικϊν.
Σο ΠΕΔΑ καταρτίηεται με βάςθ τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ Περιφζρειασ, και περιλαμβάνει τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ του ςυνόλου των παραγόμενων ςτθν Περιφζρεια
αποβλιτων με ςυνολικι καταγραφι των ποςοτιτων των αποβλιτων που παράγονται ςτθν
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Περιφζρεια με βάςθ τον τφπο, τθν ποςότθτα και τθν προζλευςθ του ςυνόλου των
αποβλιτων. Κακορίηει τισ προτεινόμενεσ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ ανά ρεφμα αποβλιτου, τισ
περιοχζσ που προκρίνονται για τθν υποδοχι των κφριων εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ
αποβλιτων, ανά ρεφμα αποβλιτου, τισ μεκόδουσ διαχείριςθσ που κα εφαρμοςκοφν, με
ειδικι αναφορά ςτθ ςυλλογι, μεταφορά, μεταφόρτωςθ, αποκικευςθ, προετοιμαςία για
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ και διάκεςθ των αποβλιτων. Προςδιορίηει
τισ προτάςεισ ζργων, δράςεων και παρεμβάςεων για τθ αποτελεςματικι διαχείριςθ των
αποβλιτων ανά διαχειριςτικι ενότθτα με κατ’ αρχιν εκτίμθςθ του κόςτουσ των
προβλεπόμενων ζργων, πθγζσ χρθματοδότθςθσ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και τουσ
αρμόδιουσ για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ του ςχεδίου.
Σο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΕΔΑ) και τα Περιφερειακά χζδια
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ) καλφπτουν ςυνδυαςμζνα το ςφνολο τθσ επικράτειασ τθσ
χϊρασ για όλα τα είδθ αποβλιτων. Σο περιεχόμενο των προαναφερόμενων ςχεδίων και οι
διαδικαςίεσ ζγκριςθσ τουσ περιγράφονται αδρά ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο. Σο περιεχόμενο
του ΕΔΑ, όπωσ και εκείνο των ειδικϊν ρευμάτων αποβλιτων, κακϊσ και θ διαδικαςία
ζγκριςθσ τουσ, υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ και τθσ ΚΤΑ με αρ.
ΤΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ. 107017/28.8.06 (ΦΕΚ Β, 1225) και, επομζνωσ, δεν υπόκεινται ςε
διαδικαςία ζγκριςθσ τρατθγικισ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ).
Άρθρο 36
Ζκδοςη αδειϊν
Με το παρόν άρκρο κακιερϊνεται θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ (Προκαταρκτικι
Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ Αξιολόγθςθ - Π.Π.Ε.Α., εφόςον απαιτείται, και ζκδοςθ Απόφαςθσ
Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων - Α.Ε.Π.Ο.), ωσ θ μοναδικι περιβαλλοντικι άδεια που
απαιτείται για κάκε ζργο ι δραςτθριότθτα που παράγει ι διαχειρίηεται απόβλθτα. Όλεσ οι
μελζτεσ και οι άδειεσ που προβλζπονται από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία ενςωματϊνονται
αντίςτοιχα ςτθ Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ) και ςτθν ΑΕΠΟ. Επίςθσ
κεςπίηεται ότι εκτόσ από τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ απαιτείται και άδεια λειτουργίασ
τθσ εγκατάςταςθσ και προςδιορίηεται το ελάχιςτο περιβαλλοντικό περιεχόμενό τθσ. Σζλοσ,
κεςπίηεται ότι θ δραςτθριότθτα ςυλλογισ και μεταφοράσ αποβλιτων δεν υπόκειται ςε
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και άδεια λειτουργίασ. ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ εκδίδεται
μόνο ενιαία άδεια ςυλλογισ – μεταφοράσ. Δεν απαιτείται άδεια ςυλλογισ – μεταφοράσ για
τθν προκαταρκτικι διαλογι και αποκικευςθ αποβλιτων, εν αναμονι τθσ ςυλλογισ τουσ,
που πραγματοποιείται από οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ που παράγουν απόβλθτα κατά τθ
διάρκεια των δραςτθριοτιτων τουσ.
Θ αποκικευςθ των αποβλιτων πριν από τθν ανάκτθςθ για περίοδο 3 ετϊν ι άνω, και θ
αποκικευςθ των αποβλιτων πριν από τθ διάκεςθ για περίοδο 1 ζτουσ ι άνω, υπόκεινται
ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 29407/3508/2002 (B 1572) «Μζτρα και όροι για τθν
υγειονομικι ταφι των αποβλιτων». (οδθγία 1999/31/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 26 θσ
Απριλίου 1999 «για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων», ΕΕ L182/1/16.7.1999) των
Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, Ανάπτυξθσ, Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και Τγείασ και
Πρόνοιασ.
ΜΕΟΣ Δ’
ΚΥΩΣΕΙΣ
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Άρκρο 37
Επιβολή τησ εφαρμογήσ και κυρϊςεισ
Με το παρόν άρκρο του Μζρουσ Δ’ τθσ Ενότθτασ Βϋ του παρόντοσ κεςπίηονται οι ποινικζσ
και διοικθτικζσ κυρϊςεισ, οι οποίεσ επιβάλλονται ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό
πρόςωπο γίνεται υπαίτιοσ παράβαςθσ, με πράξθ ι παράλειψθ, των διατάξεων του
παρόντοσ νόμου και ειδικότερα των άρκρων 14και 29κακϊσ και των κανονιςτικϊν πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ. Ειδικότερα επιβάλλονται ποινζσ φυλάκιςθσ
ι/και χρθματικι ποινι, ι/και προςωρινι ι οριςτικι διακοπι λειτουργίασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, κατ’ εφαρμογι των άρκρων 28 και 30 αντίςτοιχα του ν.
1650/1986, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςε οποιονδιποτε προκαλεί ρφπανςθ ι
υποβακμίηει το περιβάλλον με πράξθ ι παράλειψθ κατά τθ διαχείριςθ αποβλιτων ι αςκεί
δραςτθριότθτα ι επιχείρθςθ χωρίσ τθν απαιτοφμενθ άδεια. Επίςθσ, προβλζπεται θ επιβολι
χρθματικοφ προςτίμου εισ βάροσ των Διμων ι των νομικϊν προςϊπων που ςυςτινουν οι
ΟΣΑ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν Χϊρουσ Ανεξζλεγκτθσ
Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Σο φψοσ του εν λόγω προςτίμου προςδιορίηεται ςφμφωνα
με το άρκρο 30 του ν. 1650/86, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Οι κυρϊςεισ που
επιβάλλονται με τθν διάταξθ αυτι είναι ανεξάρτθτεσ από άλλεσ ποινικζσ ι διοικθτικζσ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ για παράδειγμα το άρκρο 17 του ΠΔ 148/2009 (Α
190) και το άρκρο 15 τθσ ΚΤΑ 50910/ 2727/2003 (Β 1909). Ποςοςτό 40% επί του ανωτζρω
προςτίμου περιζρχεται ςτο Δθμόςιο ςτον Κωδικό Αρικμό Ειςόδου 3739 «Λοιπά πρόςτιμα
και χρθματικζσ ποινζσ επιβαλλόμενεσ από δικαςτιρια και δθμόςιεσ αρχζσ». Σο υπόλοιπο
60% κα περιζρχεται ςτο Πράςινο Σαμείο και κα διατίκεται αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 30 του νόμου 1650/1986, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.

ΜΕΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σο Μζροσ Ε’ τθσ παροφςασ Ενότθτασ αποτελείται από το άρκρο 38 αι αφορά ςτισ αναγκαίεσ
εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι του νόμου κα τθ ορκι ενςωμάτωςθ τθσ
οδθγίασ.
Άρκρο 38
Εξουςιοδοτικζσ Διατάξεισ
το άρκρο αυτό κακορίηονται οι εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ απαραίτθτεσ για τθν ορκι
εφαρμογι του νόμου. Ειδικότερα, ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ
κοινισ απόφαςθσ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και των
εκάςτοτε ςυναρμοδίων Τπουργϊν, με τθν οποία κα κακορίηονται αναλυτικά τα μζτρα και οι
όροι για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι οι αρχικοί παραγωγοί ι
άλλοι κάτοχοι αποβλιτων πραγματοποιοφν οι ίδιοι τθν επεξεργαςία των αποβλιτων ι
ανακζτουν τθν επεξεργαςία ςε ζμπορο ι ςε επιχείρθςθ που εκτελεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ
αποβλιτων ι ςε ιδιωτικό φορζα ςυλλογισ αποβλιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιεράρχθςθ
των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ.
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τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία μπορεί, εάν δεν ζχουν
κακοριςκεί κριτιρια ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, να ορίηεται, κατά περίπτωςθ, εάν ζνα
ςυγκεκριμζνο απόβλθτο ζχει αποχαρακτθριςκεί βάςει τθσ νομολογίασ των δικαςτθρίων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία μπορεί να χαρακτθρίηεται
ωσ επικίνδυνο ζνα απόβλθτο, ακόμθ και αν δεν περιλαμβάνεται ωσ τζτοιο ςτον κατάλογο
αποβλιτων, που καταρτίςτθκε με τθν απόφαςθ 2000/532/ΕΚ (ΕΕ L 226/3/6.9.2000), εφόςον
εμφανίηει μία ι περιςςότερεσ από τισ ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΛΛΛ, ι να
κεωρθκεί ωσ μθ επικίνδυνο απόβλθτο, το οποίο περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο αποβλιτων
ωσ επικίνδυνο απόβλθτο, εφ’ όςον αποδεικνφεται με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ότι δεν
εμφανίηει καμιά από τισ ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΛΛΛ.
τθν παράγραφο 4 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και
Ναυτιλίασ, και του εκάςτοτε ςυναρμοδίου υπουργοφ, προκειμζνου να προωκθκεί ο
ςχεδιαςμόσ των προϊόντων με τρόπο, ϊςτε:
α) να μειϊνεται θ παραγόμενθ ποςότθτα των αποβλιτων και οι αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον τόςο κατά τθν παραγωγι όςο και κατά τθ ςυνακόλουκθ χριςθ των προϊόντων,
β) να εξαςφαλίηεται ότι θ ανάκτθςθ και θ διάκεςθ των προϊόντων που ζχουν καταςτεί
πλζον απόβλθτα, πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 29 και ιδίωσ να
ενιςχυκεί:
αα) θ ανάπτυξθ, παραγωγι και τθ διάκεςθ ςτθν αγορά προϊόντων, τα οποία είναι
κατάλλθλα για πολλαπλζσ χριςεισ, ανκεκτικά από τεχνικι άποψθ προκειμζνου να ζχουν
μεγάλθ διάρκεια ηωισ και, αφοφ καταςτοφν απόβλθτα, κατάλλθλα για ορκι και αςφαλι
ανάκτθςθ και περιβαλλοντικά αποδεκτι διάκεςθ,
ββ) θ ενκάρρυνςθ ςτθ χριςθ αποβλιτων ςε αντικατάςταςθ πρϊτων ι βοθκθτικϊν
υλϊν κατά τθν καταςκευι προϊόντων,
γγ) θ επιςιμανςθ των επιβλαβϊν ουςιϊν που μπορεί να περιζχουν τα προϊόντα,
ζτςι ϊςτε να λθφκεί υπόψθ, τόςο κατά τθ χριςθ όςο και κατά τθ διαχείριςι τουσ, όταν
καταςτοφν απόβλθτα,
δδ) θ παροχι ςτο κοινό πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν αποδοχι των επιςτρεφόμενων
προϊόντων και των αποβλιτων που παραμζνουν μετά τθ χριςθ των προϊόντων αυτϊν.
Με τθν παράγραφο 5 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και
Ναυτιλίασ, με τθν οποία εκπονοφνται προγράμματα για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ
προϊόντων κακϊσ και για δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ,
ενκαρρφνοντασ ιδίωσ τθ δθμιουργία και τθ ςτιριξθ δικτφων επαναχρθςιμοποίθςθσ και
επιςκευισ, τθ χριςθ οικονομικϊν μζςων, κριτθρίων προμθκειϊν, ποςοτικϊν ςτόχων ι
άλλων μζτρων.
Με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία διαςφαλίηεται ότι θ
παραγωγι και θ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων (όπωσ θ ςυλλογι, θ μεταφορά, θ
αποκικευςθ θ επεξεργαςία τουσ και θ αςφαλισ τελικι διάκεςι τουσ), διεξάγονται ςε
ςυνκικεσ που παρζχουν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και ότι θ
ιχνθλαςιμότθτα και ο ζλεγχοσ των επικίνδυνων αποβλιτων πραγματοποιοφνται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 20.
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ΜΕΟΣ ΣΤ’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ
το Μζροσ Σ’ τθσ παροφςασ περιλαμβάνονται τα άρκρα 39 ζωσ και 48, τα οποία αφοροφν
εκνικζσ ρυκμίςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ, αλλά δεν είναι
αυτόματα απαραίτθτεσ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ. Αφοροφν ςτον οριςμό τθσ
αρμόδιασ αρχισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, ςτθ ςφςταςθ γνωμοδοτικισ
επιτροπισ για τα επικίνδυνα απόβλθτα, ςτθ ςφςταςθ ςυντονιςτικισ επιτροπισ για τθ
διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν
αποβλιτων, όπωσ και ςτθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ για τθν κομποςτοποίθςθ τουσ.
Σο Μζροσ αυτό του παρόντοσ ςχεδίου νόμου περιλαμβάνει, επίςθσ, ρυκμίςεισ για τθν
θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των αποβλιτων, τθν ειςαγωγι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ και
μζτρα για τθν παφςθ λειτουργίασ των ΧΑΔΑ, κακϊσ και τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ των
προαναφερόμενων εκνικϊν ρυκμίςεων. Ειδικότερα:
Άρθρο 39
Αρμόδια Αρχή
Με το παρόν άρκρο ορίηεται ωσ αρμόδια αρχι για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου το
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
Άρθρο 40
Γνωμοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων
το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςυνιςτάται γνωμοδοτικι
επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, εκπροςϊπουσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν φορζων, θ οποία γνωμοδοτεί ςε
κζματα του Καταλόγου Αποβλιτων, όταν το ηθτιςει το Σμιμα Διαχείριςθσ τερεϊν
Αποβλιτων τθσ Δ/νςθσ Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ του Τπουργείου.
Άρθρο 41
Βιολογικά απόβλητα
Ζχει ςθμαςία, ςφμφωνα με τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των
αποβλιτων, και με ςτόχο τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου που προκαλοφνται
από τθ διάκεςθ αποβλιτων μζςω υγειονομικισ ταφισ, να διευκολφνονται θ χωριςτι
ςυλλογι και θ κατάλλθλθ επεξεργαςία βιολογικϊν αποβλιτων προκειμζνου να παραχκοφν
περιβαλλοντικά αςφαλζσ υπόςτρωμα και άλλα υλικά με βάςθ τα βιολογικά απόβλθτα.
Σίκεται ωσ ςτόχοσ ότι ζωσ το 2015, το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν
αποβλιτων κα πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 5% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ και
ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 10% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ.
Επιτρζπεται θ κομποςτοποίθςθ οριςμζνων κατθγοριϊν βιολογικϊν αποβλιτων ςε ανοικτό
χϊρο.
Άρθρο 42
Καταχϊριςη
Με το παρόν άρκρο κακιερϊνεται θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυςτθματικισ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ ςτοιχείων παραγωγισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. Μζςω του
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςυςτθματικισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δθμιουργείται το
Θλεκτρονικό Μθτρϊο τθσ κάκε εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων,
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και τα πλιρθ ςτοιχεία για τα απόβλθτα τθσ ζτςι ϊςτε μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ να
τθροφνται πλιρθ ςτοιχεία για όλα τα παραγόμενα ι διαχειριηόμενα απόβλθτα.
Επίςθσ, κακιερϊνεται θ καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα και των δραςτθριοτιτων
που δεν υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, αλλά ζχουν όμωσ ςχζςθ με τθν
παραγωγι και τθν διαχείριςθ των αποβλιτων, όπωσ: α) οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που
ςυλλζγουν ι μεταφζρουν απόβλθτα ςε επαγγελματικι βάςθ, και β) οι ζμποροι και οι
μεςίτεσ.
Κακιερϊνεται θ ειςαγωγι μζςω διαδικτφου, ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυςτθματικισ
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ από τουσ υπόχρεουσ, των Ετιςιων Εκκζςεων Παραγωγϊν
Αποβλιτων, για όλα τα είδθ των αποβλιτων. Επίςθσ, ειςάγονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
ςυςτθματικισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ όλθ θ γεωγραφικι πλθροφορία των ΜΠΕ ϊςτε,
μζςω ενόσ ςυνόλου ερωτθμάτων, να μπορεί να χαρτογραφθκεί πλιρωσ το δίκτυο
διαχείριςθσ αποβλιτων, ανά Περιφζρεια, και Διμο ι ανά Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ
Αποβλιτων (ΠΕΔΑ) κακϊσ και ανά είδοσ αποβλιτου.
Άρθρο 43
Ειδικό τζλοσ ταφήσ
Κακιερϊνεται από το 2014 το ειδικό τζλοσ ταφισ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων
όταν οδθγοφνται ςε Χϊρουσ Τγειονομικισ Σαφισ χωρίσ προθγοφμενθ επεξεργαςία. Σο
ειδικό τζλοσ ταφισ ορίηεται, για το 2014, ςε €35 ανά τόνο διατικζμενων αποβλιτων και
αυξάνεται ετθςίωσ κατά €5 ανά τόνο. Σο ειδικό τζλοσ ταφισ των αποβλιτων κατατίκεται
ςτο «Πράςινο Σαμείο» του ν. 3889/2010 (Α 182) και διατίκεται αποκλειςτικά για τθ
χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και ζργων ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων.
Άρθρο 44
Συνζπειεσ μη ςυμμόρφωςησ με τθ ευρωπαϊκισ νομοκεςία
το προοίμιο τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΚ (εδάφιο (45)) δθλϊνεται ςαφϊσ ότι τα κράτθ μζλθ κα
πρζπει να προβλζπουν τθν επιβολι αποτελεςματικϊν, αναλογικϊν και αποτρεπτικϊν
κυρϊςεων ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ
αποβλιτων, όπωσ παραγωγοί, κάτοχοι, μεςίτεσ, ζμποροι, μεταφορείσ και ςυλλζκτεσ
αποβλιτων, οργανιςμοί ι επιχειριςεισ που εκτελοφν εργαςίεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων
και προγράμματα διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτισ περιπτϊςεισ που παραβαίνουν τισ διατάξεισ
τθσ παροφςασ οδθγίασ. Σα κράτθ μζλθ μποροφν επίςθσ να αναλαμβάνουν δράςθ για να
ανακτοφν το κόςτοσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και των μζτρων επανόρκωςθσ, με τθν επιφφλαξθ
τθσ οδθγίασ 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 21θσ
Απριλίου 2004, ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι ευκφνθ όςον αφορά τθν πρόλθψθ και τθν
αποκατάςταςθ περιβαλλοντικισ ηθμίασ.
Ενόψει μάλιςτα τθσ υπ’ αρικ. C-502/2003 καταδικαςτικισ απόφαςθσ τθσ Ελλάδασ από το
Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων για τθν λειτουργία χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ
απορριμμάτων και τθν φπαρξθ μθ αποκαταςτθμζνων ανενεργϊν αντίςτοιχων χϊρων ανά
τθν επικράτεια, του βαρφτατου προςτίμου με το οποίο απειλείται θ χϊρα μασ ωσ ςυνζπεια
των αποφάςεων αυτϊν, τθ δζςμευςθ τθσ ζναντι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ότι κα
αντιμετωπίςει το ηιτθμα των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) μζχρι
το τζλοσ του 2008, δζςμευςθ θ οποία και δεν ζχει πραγματοποιθκεί, αλλά και των
βαρφτατων επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν φπαρξθ και λειτουργία ΧΑΔΑ, κρίνεται
απαραίτθτθ θ κζςπιςθ διατάξεων προλθπτικοφ και καταςταλτικοφ χαρακτιρα, προκειμζνου
τα αρμόδια νομικά πρόςωπα να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν παφςθ

30
λειτουργίασ των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων κακϊσ και τθν
αποκατάςταςθ των ανενεργϊν αντίςτοιχων χϊρων.
Θ ανάγκθ αυτι για τθ κζςπιςθ μζτρων προλθπτικοφ και καταςταλτικοφ χαρακτιρα για τθν
ενεργοποίθςθ των αρμόδιων νομικϊν προςϊπων είναι επιτακτικι ςτισ θμζρεσ μασ, κακϊσ θ
αδράνεια των αρμόδιων φορζων να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν παφςθ
λειτουργίασ των ΧΑΔΑ προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν τοπικά και άλλα ςυμφζροντα προσ
βλάβθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν καταδίκθ τθσ χϊρασ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν επιβολι υπζρογκων προςτίμων. Επιπλζον, ενόψει τθσ
αναβάκμιςθσ του ρόλου των Διμων και γενικότερα τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ μετά
τθν ψιφιςθ του Καλλικράτθ, και των αυξθμζνων αρμοδιοτιτων τουσ, θ ςυμβολι τουσ ςτθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ είναι κακοριςτικι. Με το παρόν άρκρο προβλζπεται
θ προςκικθ αυτοτελοφσ διάταξθσ, μόνιμου χαρακτιρα, θ οποία κεςπίηει τθν παρακράτθςθ
των αντίςτοιχων ποςϊν, που επιβάλλονται ωσ χρθματικά πρόςτιμα ςτθ χϊρα μασ για
παραβιάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κατά τθ διαδικαςία κατανομισ των κεντρικϊν
αυτοτελϊν πόρων ςτουσ ΟΣΑ και ςτα νομικά τουσ πρόςωπα, τα οποία χρθςιμοποιοφν
χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων, ι ςτα οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά μθ
αποκατεςτθμζνοι τζτοιοι χϊροι, ι/και τα οποία επανειλθμμζνωσ και ςκοπίμωσ ι όχι
εμποδίηουν ι ματαιϊνουν τα αναγκαία ζργα υποδομισ ςε δίκτυα αποχζτευςθσ και
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων. Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα προλθπτικό
μζτρο, που αποςκοπεί ςτθν ενεργοποίθςθ των Διμων να προβοφν ςτισ κατάλλθλεσ
ενζργειεσ για τθν παφςθ λειτουργίασ και χριςθσ των χϊρων αυτϊν και τθν αποκατάςταςθ
των ανενεργϊν χϊρων, προκειμζνου να μθν παρακρατθκοφν τα αντίςτοιχα ποςά από τουσ
πόρουσ που τουσ αναλογοφν κατά τθν κατανομι των κεντρικϊν αυτοτελϊν πόρων
Άρθρο 45
Εξουςιοδοτικζσ Διατάξεισ Εθνικών υθμίςεων
το άρκρο αυτό κακορίηονται οι εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για
τθν ορκι εφαρμογι των εκνικϊν ρυκμίςεων. Ειδικότερα με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ
προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, με τθν οποία κακορίηεται θ διαδικαςία επιλογισ μθ επικίνδυνθσ ι επικίνδυνθσ
εκδοχισ των αποβλιτων, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα ι όχι, αναλόγωσ τθσ
περιεκτικότθτασ τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ ι αναλόγωσ των ιδιοτιτων
που εκδθλϊνουν. Με απόφαςθ επίςθσ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ, κακορίηεται ο αρικμόσ των μελϊν τθσ γνωμοδοτικισ Επιτροπισ που
ςυςτικθκε με το άρκρο 40 κακϊσ και κάκε κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ.
Με τθν παράγραφο 2 προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, και των εκάςτοτε ςυναρμοδίων Τπουργϊν, με τθν οποία
ορίηονται τα κατάλλθλα μζτρα και οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, προκειμζνου να ενκαρρυνκεί θ
χωριςτι ςυλλογι και επεξεργαςία των βιολογικϊν αποβλιτων (βιο-αποβλιτων), με ςκοπό
τθν κομποςτοποίθςθ ι και τθ ηφμωςθ (digestion) των βιολογικϊν αποβλιτων, κατά τρόπο
που να διαςφαλίηεται υψθλό επίπεδο περιβαλλοντικισ προςταςίασ. Με τθν παράγραφο 3
του παρόντοσ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ, και Εςωτερικϊν, με τθν οποία ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα
λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του άρκρου 42, ενϊ ςτθν παράγραφο 4
προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία κακορίηεται θ διαδικαςία είςπραξθσ του
ειδικοφ τζλουσ ταφισ του άρκρου 43 του παρόντοσ. Σζλοσ, με τθν παράγραφο 5
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προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία ορίηεται θ διαδικαςία παρακράτθςθσ, ο τρόποσ
υπολογιςμοφ του αναλογοφντοσ ποςοφ ςε περίπτωςθ επιμεριςμοφ του ςε περιςςότερουσ
ΟΣΑ και κάκε ςχετικό κζμα ςφμφωνα με τα οριςκζντα ςτο άρκρο 44. Σο ποςό που
παρακρατείται, λόγω τθσ επιβολισ χρθματικϊν προςτίμων από τθν Ε. Επιτροπι, κα πρζπει
να είναι ανάλογο του πλθκυςμοφ του αντίςτοιχου Διμου, κακϊσ και του αρικμοφ των
χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων που κατά το χρόνο καταλογιςμοφ του
προςτίμου δεν ζχουν παφςει να λειτουργοφν ι αποκαταςτακεί. Θ ρφκμιςθ αυτι βρίςκεται
ςε αρμονία με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ που κακιερϊνεται από το ίδιο το φνταγμα τθσ χϊρασ
μασ κακϊσ και με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ.

Άρθρο 46
Θζματα Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.
Με το παρόν άρκρο μετονομάηεται ο «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων» με διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.», που ιδρφκθκε με
το ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α, 179) ςε «Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ» με διακριτικό τίτλο
«Ε.Ο.ΑΝ.» προκειμζνου να απλουςτευκεί ο διακριτικόσ τίτλοσ και να αποδίδει θ επωνυμία
ορκότερα τουσ ςκοποφσ του Οργανιςμοφ.
Με τθν αντικατάςταςθ τθσ παραγράφου 2 ςτο άρκρο 5 του ν. 3854/2010, δίνεται θ
δυνατότθτα ςτουσ διαχειριςτζσ των «άλλων προϊόντων», κατ’ αντιςτοιχία με τουσ
διαχειριςτζσ ςυςκευαςιϊν, να οργανϊνουν νζα ατομικά ι ςυλλογικά ςυςτιματα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ «άλλων προϊόντων» υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ενδιαφερόμενοι
διαχειριςτζσ είναι ενταγμζνοι, μζχρι τθν ζγκριςθ των νζων αυτϊν ςυςτθμάτων ςε ιδθ
λειτουργοφντα ςυςτιματα.
Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ είναι υπεφκυνο για τθ
χάραξθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ για τθ χϊρα θ οποία είναι ενιαία και δεν μπορεί να
ςχεδιάηεται και εφαρμόηεται αποςπαςματικά. το πλαίςιο αυτό εντάςςεται και θ χάραξθ
και εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ, θ οποία κα πρζπει να εντακεί
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι εκνικοί ςτόχοι όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται και ςτθν προσ
εναρμόνιςθ οδθγία. Για το λόγο αυτό κρίνεται ορκό το ΤΠΕΚΑ να ενιςχφςει τθν ςυμμετοχι
του ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΟΑΝ προκειμζνου να ζχει αποφαςιςτικό λόγο ςτθ λιψθ
αποφάςεων, με τθν αφξθςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβοφλιου από εννζα (9) ςε
ζντεκα (11) μζλθ εκ των οποίων τα ζξι μζλθ ορίηονται από τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
Με τθν τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 99/2008, που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του Δ.. και
του Γενικοφ Διευκυντι του Ε.Ο.ΑΝ., που αποτελοφν τα όργανα διοίκθςθσ του Ε.Ο.ΑΝ.,
δίνεται θ δυνατότθτα και ςτο Δ.. του Ε.Ο.ΑΝ. να αποφαςίηει για τθ διενζργεια
προμθκειϊν, μιςκϊςεων τθ ςφναψθ ςυμβάςεων και τθν εκτζλεςθ ζργων, όπωσ και για
κάκε άλλθ δαπάνθ, ανεξαρτιτωσ του ποςοφ και όχι μόνο για ποςό άνω των ςαράντα πζντε
(45.000) ευρϊ, όπωσ ιςχφει μζχρι τϊρα.
Σαυτόχρονα αναπροςαρμόηονται τα ποςά για τθ διενζργεια προμθκειϊν, μιςκϊςεων, τθ
ςφναψθ ςυμβάςεων και τθν εκτζλεςθ ζργων κλπ. από ςαράντα πζντε (45.000) ευρϊ ςε
εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Σζλοσ, με μια νζα διάταξθ προβλζπεται ότι ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά τθ διάρκεια τθσ εξαετοφσ
ζγκριςθσ ενόσ ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ «άλλων προϊόντων» μπορεί να
τροποποιιςει τουσ όρουσ ζγκριςισ του ςυςτιματοσ. Προσ τοφτο ο Ε.Ο.ΑΝ. απαιτεί υποβολι
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τροποποιθμζνου φακζλου από το ςφςτθμα. θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το ν.2939/2001,
υπιρχε δυνατότθτα για τροποποίθςθ όρων μόνο ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ
Π.Ε.Δ. (τριετία).

Άρθρο 47
Τροποποίηςη του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α 209)
(παράγραφοσ 3 του άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 97/11/ΕΚ)
Σροποποιείται ο ν.4014/2011 (Α 209), ϊςτε με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ ζργου, το
οποίο ενδζχεται να ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι όταν ηθτθκεί από ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ που ενδζχεται να
κίγεται ςοβαρά κακϊσ και τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
μπορεί ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν (1) τίκεται ςε ςοβαρό και προφανι κίνδυνο θ
δθμόςια υγεία ι αςφάλεια ι (2) διακυβεφεται ουςιαςτικά το γενικότερο δθμόςιο
ςυμφζρον, να αποδειχκεί ςκόπιμθ, θ εξαίρεςθ εν όλω ι εν μζρει, ενόσ ζργου επεξεργαςίασ
αποβλιτων από τθ διαδικαςία τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και
δραςτθριοτιτων.
Θ ρφκμιςθ αυτι αποτελεί ενςωμάτωςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 τθσ οδθγίασ
85/337/ΕΟΚ «για τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων δθμοςίων και
ιδιωτικϊν ζργων ςτο περιβάλλον», όπωσ τροποποιικθκε από παράγραφο 3 του άρκρου 1
τθσ οδθγίασ 97/11/ΕΚ και αφορά μόνο ζργα επεξεργαςίασ αποβλιτων.
υγκεκριμζνα, θ ρφκμιςθ μπορεί να αφορά μόνο ζργα ι μζροσ ζργων ανάκτθςθσ (όπωσ
ορίηεται ςτθ παράγραφο 15 του άρκρου 11) ι διάκεςθσ (όπωσ ορίηεται ςτθ παράγραφο 19
του άρκρου 11) αποβλιτων, που περιγράφονται ςτα Παραρτιματα Λ και ΛΛ τθσ Ενότθτασ Β,
του παρόντοσ νόμου. Σα Παραρτιματα αυτά αντικακιςτοφν τα Παραρτιματα τθσ οδθγίασ
2006/12/ΕΚ, θ οποία είχε ιδθ ενςωματϊςει το Παράρτθμα Λ τθσ οδθγίασ 75/442/ΕΟΚ και θ
οποία καταργικθκε από τισ 12 Δεκεμβρίου 2010. Σζλοσ, το Παράρτθμα ΛΛΛ τθσ οδθγίασ
91/689/ΕΟΚ, θ οποία καταργείται από τισ 12 Δεκεμβρίου 2010, περιλαμβάνεται επίςθσ ςτθν
υπό ενςωμάτωςθ οδθγία 2008/98/ΕΚ .

Άρθρο 48
Προι και περιοριςμοί δόμηςησ εγκαταςτάςεων και δραςτηριοτήτων διαχείριςησ
αποβλήτων ςε εκτόσ ςχεδίου γηπζδων τησ Αττικήσ
Με το παρόν άρκρο διευκρινίηονται οι όροι δόμθςθσ που ιςχφουν ςτο ςφνολο των εκτόσ
ςχεδίου γθπζδων τθσ Αττικισ ςτα οποία επιτρζπεται από το κεςμοκετθμζνο χωροταξικό και
πολεοδομικό ςχεδιαςμό θ εγκατάςταςθ ζργων και δραςτθριοτιτων που αφοροφν εργαςίεσ
διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 9 του άρκρου 10 και
εξειδικεφονται ςτα Παραρτιματα Λ και ΛΛ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. υγκεκριμζνα
διευκρινίηεται ότι ιςχφουν όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ παρ.Α του
άρκρου 2 του ΠΔ 31.3.1987 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν παρ.2 του άρκρου 31 του Ν.
3325/2005 (ΦΕΚ Α’68), δθλ. οι γενικοί όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ για τθν καταςκευι
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων.
Ειδικότερα επί των άρθρων τησ Ενότητασ Γ΄ του προτεινόμενου νόμου:
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Άρθρο 49
Τροποποιήςεισ διατάξεων του ν. 4030/2011
Με τθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται θ περίπτωςθ α τθσ παρ. 1
του άρκρου 12 του ν. 4030/2011 και προςτίκεται ότι οι πτυχιοφχοι μθχανικοί τεχνολογικισ
εκπαίδευςθσ εκτόσ από μζλθ τθσ ΕΕΣΕΜ, μπορεί να είναι μζλθ οποιουδιποτε άλλου
ςωματείου ι επιςτθμονικισ ζνωςθσ ι επαγγελματικισ οργάνωςθσ παρόμοιου ςκοποφ.
Με τθν δεφτερθ παράγραφο προςτίκεται εδάφιο ςτθν παρ. 2 του άρκρου 12 του ν.
4030/2011, ςφμφωνα με το οποίο, οι κατθγορίεσ ελεγκτϊν κακϊσ και το αντικείμενο
ελζγχου ανά κατθγορία και είδοσ εργαςιϊν προςδιορίηεται αντίςτοιχα με τα επαγγελματικά
δικαιϊματα εκπόνθςθσ μελετϊν και διενζργειασ επιβλζψεων των Mθχανικϊν, υποψθφίων
ελεγκτϊν δόμθςθσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Με τθν τρίτθ παράγραφο αντικακίςταται θ παρ. 15 του άρκρου 49 του ν. 4014/2011,
που αφορά ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται θ βεβαίωςθ του μθχανικοφ, που προβλζπεται
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 23 του ν. 4014/2011, να ςυνοδεφεται από τοπογραφικό διάγραμμα
εξαρτθμζνο από το κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ
επιδιϊκεται θ αςφάλεια των ςυναλλαγϊν, χωρίσ να επιβαρφνονται οι ςυναλλαγζσ, όπου
δεν είναι αναγκαίο.

Άρθρο 50
Θζματα ςχετικά με τη ρφθμιςη αυθαιρζτων
Με τθν πρϊτθ παράγραφο τροποποιείται θ περ. β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του ν.
4014/2011. υγκεκριμζνα, οι λζξεισ «προ τθσ 31.1.1983.» πρζπει να απαλειφκοφν,
δεδομζνου ότι θ δυνατότθτα χριςθσ ιδιωτικϊν εγγράφων ι αεροφωτογραφιϊν για τθν
απόδειξθ του χρόνου τθσ αυκαιρεςίασ αφορά όλεσ τισ περιπτϊςεισ αυκαιρζτων και όχι
μόνο τα πρό 31.1.1983 αυκαίρετα.
Με τθ δεφτερθ παράγραφο ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 7 του άρκρου 24 του ν.
4014/2011, δεδομζνου ότι υπάρχουν περιφερειακζσ ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει
κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ, ςφμφωνα με το ςφςτθμα των αντικειμενικϊν αξιϊν του Τπουργείου
Οικονομικϊν προτείνεται ςυμπλιρωςθ τθσ παρ. 7, του άρκρου 24.
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ τρίτθσ παραγράφου τροποποιείται θ παρ. 16 του
άρκρου 24 του ν. 4014/2011. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1α, του άρκρου 24 του
προαναφερόμενου νόμου αναςτζλλεται για 30 χρόνια θ επιβολι κυρϊςεων. τισ κυρϊςεισ
αυτζσ περιλαμβάνονται και τα πρόςτιμα που επιβάλλονται κατά τθν ζκδοςθ οικοδομικισ
άδειασ νομιμοποίθςθσ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 30 χρόνων. Επομζνωσ, επειδι θ
ρφκμιςθ του ν.4014/11 αφορά χρονικό διάςτθμα 30 ετϊν πρζπει να καταργθκεί θ ζκφραςθ
«ενϊ ςυνυπολογίηεται προκειμζνου για ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςισ τουσ με το πρόςτιμο
που τουσ αναλογεί.», διότι ζχει εφαρμογι για τισ περιπτϊςεισ ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν
νομιμοποίθςθσ μετά τθν παρζλευςθ των 30 ετϊν.
Με τθν τζταρτθ παράγραφο διατθρείται ο υφιςτάμενοσ Πρόεδροσ του Εκνικοφ
υμβουλίου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, δεδομζνου ότι ζχει
επεξεργαςτεί ιδθ τα κζματα που κα αποτελζςουν αντικείμενο γνωμοδότθςθσ από το
υμβοφλιο ςτο προςεχζσ χρονικό διάςτθμα
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Με τθν πζμπτθ παράγραφο προςτίκεται εδάφιο ςτθν παρ. 20 του άρκρου 24 του ν.
4014/2011, ςφμφωνα με το οποίο, οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ςε κτίρια ιδιοκτθςίασ του
Δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, των Ο.Σ.Α. και τθσ Ο..Κ. Α.Ε. που
χρθςιμοποιοφνται ωσ ςχολεία ι γυμναςτιρια υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 4014/2011
χωρίσ τθν καταβολι του παραβόλου.
φμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 2 του ν. 3212/2003, ςε γιπεδα που βρίςκονται ςε
κορυφογραμμζσ, το ανϊτατο υψόμετρο των κτιςμάτων απαγορεφεται να υπερβαίνει τθν
κορυφογραμμι. Προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ υπαγωγι ςτισ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ του
ν. 4014/2011 αυκαίρετθσ καταςκευισ ι αλλαγισ χριςθσ ςε κτίςμα καταςκευαςκζν με
νόμιμθ άδεια προ του ν. 4014/2011, υπό τθν ιςχφ δθλαδι του άρκρου 10 παρ. 2 του ν.
3212/2003, το ανϊτατο φψοσ του οποίου απζχει μεν λιγότερο από είκοςι μζτρα από τθν
κορυφογραμμι (βλ. άρκρο 23 παρ. 3 περίπτωςθ γϋ του ν. 4014/2011), αλλά δεν τθν
υπερβαίνει, προςτίκεται θ εξισ διάταξθ: με τθν προςκικθ τθσ εικοςτισ ζκτθσ παραγράφου
ςτο άρκρο 24 του ν. 4014/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 49
του ν. 4030/2011 (Αϋ 249) δίνεται υπό αυςτθρζσ προχποκζςεισ θ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο
άρκρο 24 του ν. 4014/2011 αυκαίρετων καταςκευϊν ι χριςεων ςε κτίςμα το οποίο ζχει
καταςκευαςκεί με νόμιμθ άδεια πριν από τθν 21.9.2011, θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ν.
4014/2011, και το οποίο, ωσ προσ το ανϊτατο φψοσ του, απζχει λιγότερο από είκοςι μζτρα
από τθν κορυφογραμμι (υδατοκρίτθ) αλλά δεν τθν υπερβαίνει.
Με τθν ζβδομθ παράγραφο ορίηεται ότι θ διαφορετικι διαρρφκμιςθ διακεκριμζνθσ
αυτοτελοφσ οριηόντιασ ι κάκετθσ ιδιοκτθςίασ ι/και θ διαφορετικι διαμεριςμάτωςθ
ορόφου από αυτιν που προβλζπεται ςτα εγκεκριμμζνα ςχζδια τθσ οικοδομικισ άδειασ, που
ζχουν επιφζρει τροποποίθςθ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων χωρίσ υπζρβαςθ
δόμθςθσ, κάλυψθσ και φψουσ υπάγεται ςτθν κατθγορία 13 του πίνακα του Παραρτιματοσ
του ν. 4014/2011 και ωσ ειδικό πρόςτιμο νοείται το παράβολο τθσ παρ. 2γ του παρόντοσ
άρκρου ανάλογα με το εμβαδόν τθσ ιδιοκτθςίασ
Με τθν όγδοθ παράγραφο διευκολφνεται θ εφαρμογι των ρυκμίςεων του άρκρου
4Α του ν. 2508/1997 (Αϋ124), που προςτζκθκε με το άρκρο 35 του ν. 4014/2011 (Αϋ 209).
Με τθν ζνατθ παράγραφο τροποποιείται θ διάταξθ του άρκρου 15 του ν. 1337/1983
ϊςτε να είναι δυνατι νομιμοποίθςθ με το άρκρο 22 του ΓΟΚ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,
όπου επιτρζπεται θ δόμθςθ.

Άρθρο 51
φθμιςη θεμάτων χωροταξίασ, πολεοδομίασ και αςτικήσ ανάπλαςησ
Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των δφο περιπτϊςεων τθσ πρϊτθσ παραγράφου του
παρόντοσ άρκρου ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του άρκρου 28 του
ν. 947/1979. Με τθ διάταξθ του άρκρου 26 παρ. 2 του Ν.947/1979, όπωσ αυτι ζχει
ερμθνευκεί από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (βλ. τΕ 3651/1999) κεςπίςτθκε υποχρζωςθ
τθσ Διοίκθςθσ να ανακαλεί το κατά το άρκρο 14 παρ. 1 του ίδιου Νόμου (εγκριτικό Η.Ε.Π.)
Π.Δ/γμα (λόγω μθ εμπρόκεςμθσ, εντόσ πενταετίασ από τθ δθμοςίευςθ του Διατάγματοσ
αυτοφ, υπογραφισ τθσ προβλεπόμενθσ από το άρκρο 28 του ίδιου Νόμου φμβαςθσ, με
τον ανάδοχο του ζργου ανάπτυξθσ τθσ Η.Ε.Π.). Θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ
δθμιοφργθςε εξ αντικειμζνου αδιζξοδεσ καταςτάςεισ, ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου θ
Διοίκθςθ, επί δεκαετίεσ, δεν εξεπλιρωςε τθν παραπάνω υποχρζωςι τθσ (να ανακαλζςει τα
Διατάγματα ζγκριςθσ τθσ Η.Ε.Π. και, ςυνακόλουκα, τθσ οικείασ Πολεοδομικισ Μελζτθσ), με
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αποτζλεςμα να εξακολουκεί μζχρι ςιμερα θ μεταχείριςθ των ακινιτων των εν λόγω Η.Ε.Π.,
ωσ οικοπζδων, με όςεσ ςυνζπειεσ αυτό ςυνεπάγεται για τθ ςφςταςθ και τθ μεταβολι των
επ’ αυτϊν εμπραγμάτων δικαιωμάτων και τθ φορολογικι μεταχείριςι τουσ.
Τπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ παρίςταται ανάγκθ να αποκαταςτακεί νομοκετικϊσ θ
αςφάλεια του δικαίου και των ςυναλλαγϊν, με τθ κζςπιςθ αυςτθρϊν προχποκζςεων και
διαδικαςίασ, για τθν (υπζρ των βλαπτομζνων από τθν ωσ άνω διοικθτικι αδράνεια
διοικουμζνων) απαλλαγι τθσ Διοίκθςθσ από τθν προκείμενθ υποχρζωςι τθσ να ανακαλζςει
τα προαναφερόμενα Διατάγματα και για τθ διατιρθςθ ςε ιςχφ των Διαταγμάτων αυτϊν,
βάςει των οποίων ζχει, επί δεκαετίεσ, ςυνταχκεί μζγα πλικοσ ςυμβολαιογραφικϊν
πράξεων ςφςταςθσ και μεταβολισ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί οικοπζδων, με
φορολογθτζα αξία, προςδιοριςκείςα ςφμφωνα με τισ διζπουςεσ τα εντόσ ςχεδίου ακίνθτα
διατάξεισ του φορολογικοφ νόμου.
Με τθ δεφτερθ παράγραφο αντικακίςταται το εδάφιο β τθσ υποπαραγράφου 7 τθσ
παραγράφου Ε του άρκρου 8 του από 6.10.1978 Π.Δ/τοσ «περί κακοριςμοφ των όρων και
περιοριςμϊν δομιςεωσ των γθπζδων των κειμζνων εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων και
εκτόσ των ορίων των νομίμωσ υφιςταμζνων προ του ζτουσ 1923 οικιςμϊν» (ΦΕΚ 538 Δ),
όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το από 20.1.1988 Π.Δ/μα «Σροποποίθςθ του από
6.10.1978 Π.Δ/τοσ «περί κακοριςμοφ των όρων και περιοριςμϊν δομιςεωσ των γθπζδων
των κειμζνων εκτόσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων και εκτόσ των ορίων των νομίμωσ
υφιςταμζνων προ του ζτουσ 1923 οικιςμϊν (ΦΕΚ 538 Δ)» (ΦΕΚ 61 Δ). Με τθ ρφκμιςθ αυτι
επιδιϊκεται, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ διευκόλυνςθσ των επενδφςεων και άρςθσ των
ιςχυόντων αντικινιτρων, θ παροχι ςτουσ επενδυτζσ, οι οποίοι προωκοφν τουριςτικζσ
εγκαταςτάςεισ εκτόσ ρυμοτομικϊν ςχεδίων ι εκτόσ των ορίων των νομίμωσ
προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923 οικιςμϊν, τθσ εναλλακτικισ δυνατότθτασ, αντί να
παραχωριςουν, ωσ ειςφορά ςε γθ προσ τον οικείο διμο, τμιμα τθσ ζκταςθσ, ςτθν οποία
προγραμματίηεται θ επζνδυςθ, να επιλζξουν να παραχωριςουν άλλθ ζκταςθ, που να μθν
είναι κατ’ ανάγκθν όμορθ με αυτι, ςτθν οποία προγραμματίηεται θ επζνδυςθ, αλλά που να
βρίςκεται ςτα διοικθτικά όρια του ίδιου διμου, και υπό τθν προχπόκεςθ, ότι θ
προτεινόμενθ αυτι ζκταςθ ζχει τθν αυτι ι μεγαλφτερθ αξία από αυτι ςτθν οποία
προγραμματίηεται θ επζνδυςθ. Με τθ ρφκμιςθ αυτι επιτυγχάνεται ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ
τθσ επζνδυςθσ εντόσ τθσ ζκταςθσ, όπου αυτι πρόκειται να εγκαταςτακεί, χωρίσ να
περιορίηονται από τθν υποχρζωςθ να αποκόψουν τμιμα τθσ ζκταςθσ αυτισ, προκειμζνου
να το προςφζρουν ωσ ειςφορά ςε γθ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του τροποποιοφμενου Π.Δ/τοσ, όπωσ ιςχφει. Θ
προτεινόμενθ εναλλακτικι δυνατότθτα δεν κίγει τα ςυμφζροντα των οικείων Διμων,
κακόςον:

Ο υπολογιςμόσ τθσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ ι τμθμάτων ζκταςθσ
πραγματοποιείται με τον ιςχφοντα μζχρι ςιμερα τρόπο (πραγματοποιείται δθλαδι
ςφμφωνα με το εδάφ. α’ τθσ παραγράφου Ε υποπαράγραφοσ 7 του
τροποποιοφμενου Δ/τοσ) και είναι κατά ςυνζπεια ο αυτόσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ
παραχϊρθςθσ ζκταςθσ ωσ ειςφοράσ ςε γθ,

ε όλεσ τισ εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ, θ παραχωροφμενθ ζκταςθ ι τμιματα
ζκταςθσ βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου διμου και ζχουν
τουλάχιςτον ίςθ ι μεγαλφτερθ αξία.

ε όλεσ τισ εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ θ παραχϊρθςθ πραγματοποιείται με
ςυμβολαιογραφικι πράξθ, πριν τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, και χωρίσ
αντάλλαγμα
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ε όλεσ τισ εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ μετατροπι τθσ
ειςφοράσ ςε γθ ςε ειςφορά ςε χριμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
υποπαραγράφου 8 τθσ παραγράφου Ε του τροποποιοφμενου Π.Δ/τοσ.
Με τθν τρίτθ παράγραφο του παρόντοσ κακορίηεται ότι οι διατάξεισ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 14 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) καταλαμβάνουν και τισ
περιπτϊςεισ οικοδομικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.
4002/2011 (Α’ 180/22.8.2011). Θ παροφςα μεταβατικι διάταξθ κρίνεται αναγκαία ελλείψει
ςχετικισ πρόβλεψθσ ςτον προαναφερόμενο νόμο.
Με τισ δφο περιπτϊςεισ τθσ τζταρτθσ παραγράφου διευκρινίηεται ότι το Σμιμα
Ρυκμιςτικϊν χεδίων Πόλεωσ και Οικιςτικισ Δομισ ζχει αρμοδιότθτα για τα Ρυκμιςτικά
χζδια του ν. 2508/1997.
Με τθν πζμπτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου ολοκλθρϊνεται το κεςμικό
πλαίςιο και οι γενικζσ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ ανάπλαςθσ ςτον Φαλθρικό όρμο
Αττικισ. Ειδικότερα θ μελζτθ γενικισ διάταξθσ των ζργων ανάπλαςθσ του Φαλθρικοφ
Όρμου (masterplan) που εκπονικθκε από το γραφείο του αρχιτζκτονα Renzo Piano
πρότεινε, παράλλθλα με τθν αξιοποίθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ τθσ ζκταςθσ όπωσ αυτι
ορίςτθκε δυνάμει του Ειδικοφ χεδίου Ολοκλθρωμζνθσ Ανάπτυξθσ (Ε..Ο.Α.Π.) τθσ περιοχισ
με το από 22.3-26.3.2002 π.δ/μα (ΦΕΚ 233 Δ), τθν επαναςφνδεςθ τθσ περιοχισ με τθ
κάλαςςα με δφο τρόπουσ: α) τθν αξιοποίθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ τθσ περιοχισ με
εγκακίδρυςθ χριςεων ςχετικϊν με τθ κάλαςςα όπωσ καταδυτικό πάρκο ι
διαμορφωμζνουσ υποβρφχιουσ «περιπάτουσ», χριςεισ οι οποίεσ ιδθ καλφπτονται από τον
Ν.3843/2010 και β) τθν αναδθμιουργία των παλιϊν προβλθτϊν περιπάτου που υπιρχαν
ςτον Φαλθρικό Όρμο και χρθςιμοποιοφνταν τόςο λειτουργικά για τθν προετοιμαςία των
κολυμβθτϊν, όςο και ωσ χϊροι παραμονισ και κοινωνικισ ςυναναςτροφισ.
το πλαίςιο αυτό θ διάταξθ δίνει τθ δυνατότθτα είτε δθμιουργίασ νζων καταςκευϊν
είτε παρεμβάςεων ςε υφιςτάμενεσ καταςκευζσ εντόσ του παρακείμενου ι ςυνεχόμενου
καλάςςιου χϊρου, του πυκμζνα, του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ των Ηωνϊν Ανάπλαςθσ Λ, ΛΛ
και ΛΛΛ για τθν υποδοχι των προβλεπόμενων γενικϊν χριςεων γθσ ανά Ηϊνθ. Ειδικά για τθ
Ηϊνθ Ανάπλαςθσ Λ και λόγω του χαρακτιρα των καλάςςιων αυτϊν καταςκευϊν και τθσ
ςθμαςίασ τουσ για τθ λειτουργία του πάρκου, επιτρζπεται επιπλζον δόμθςθ και μάλιςτα θ
χωροκζτθςθ καταςκευισ – τοπόςθμου για το πάρκο με μεγαλφτερο φψοσ, μζχρι 20μ. Για
τον λόγο αυτόν ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ τθσ Ηϊνθσ αυξάνει από 0,010 ςε 0,015 και για το
ςφνολο τθσ περιοχισ ανάπλαςθσ αυξάνει κατά 2 χιλιοςτά από 0,071 ςε 0,073. Θ τρατθγικι
Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που προβλζπει ο Νόμοσ κα ενςωματϊνει τισ
προβλζψεισ αυτζσ, προκειμζνου να αποτελζςουν τμιμα τθσ ςυνολικισ κεςμικισ
διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ τθσ περιοχισ με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ π.δ./τοσ. Με τθν
παροφςα διάταξθ ορίηεται τζλοσ ότι μπορεί να αναδιαμορφωκεί θ γραμμι αιγιαλοφ ςε
ολόκλθρθ τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ ανάπλαςθσ με το προεδρικό διάταγμα που προβλζπεται
ςτο άρκρο 11 παράγραφοσ 3 του ν. 3843/2010.
Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ ζκτθσ παραγράφου του παρόντοσ επιδιϊκεται θ
ολοκλιρωςθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Εκνικισ Πινακοκικθσ και Μουςείου
Αλεξάνδρου οφτηου ςτθν Ακινα. το νόμο 2947/2001 περί «Κεμάτων Ολυμπιακισ
Φιλοξενίασ, Ζργων Ολυμπιακισ Τποδομισ και άλλεσ διατάξεισ» ςτο άρκ. 14 γίνεται
αναφορά ςτουσ ειδικοφσ όρουσ δόμθςθσ του κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Εκνικισ
Πινακοκικθσ και Μουςείου Αλεξάνδρου οφτηου. Ειδικότερα, ςτον εν λόγω νόμο
επιτρζπεται θ προςκικθ τρίτου ορόφου ςτο κτιριο Β, θ καταςκευι εξωτερικϊν
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κλιμακοςταςίων και ανελκυςτιρων ςτα κτιρια Α και Β, θ ςτατικι ενίςχυςθ του φζροντοσ
οργανιςμοφ των υφιςτάμενων κτθρίων Α και Β, θ καταςκευι τριϊν υπογείων ςτον
ακάλυπτο χϊρο μεταξφ των κτθρίων Α και Β κακϊσ και θ καταςκευι ανοικτισ κλίμακασ
διαφυγισ για τθν εξυπθρζτθςθ του κτθρίου Β. Θ ςυνολικι επιφάνεια του κτιρίου κα είναι
7.000 τ.μ. όπωσ προβλζπεται από το Νόμο. τθν εγκεκριμζνθ από το ΤΠΠΟΣ μελζτθ
εφαρμογισ, οι κλίμακεσ διαφυγισ για τθν εξυπθρζτθςθ του κτθρίου Β καλφπτονται και
προςτατεφονται με διαφανζσ γυαλί για να είναι δυνατι θ λειτουργία τουσ για όλο το χρόνο
και ανεξάρτθτα καιρικϊν ςυνκθκϊν και για να ενςωματωκοφν ςτο υπάρχον κτίριο ϊςτε να
αποτελοφν ενιαίο λειτουργικό ςφνολο. Οι κλίμακεσ διαφυγισ επίςθσ λειτουργοφν και ωσ
ςυνδετιριοι διάδρομοι μεταξφ των ορόφων του ίδιου κτθρίου και των νζων χϊρων του
υπογείου Κτθρίου Γ, βελτιϊνοντασ τουσ προβλεπόμενουσ πυρινεσ κατακόρυφθσ
κυκλοφορίασ. Επίςθσ, ςτο κτιριο Α επεκτείνεται θ ηϊνθ του ανελκυςτιρα και κλειςτοφ
κλιμακοςταςίου προσ το υπόγειο κτιριο Γ, βελτιϊνοντασ τθν κατακόρυφθ κυκλοφορία. Με
τισ προαναφερκείςεσ τροποποιιςεισ, χωρίσ να υπάρξει αφξθςθ τθσ επιφάνειασ του κτθρίου,
αυξάνεται ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ, διότι, ενϊ οι ανοικτζσ κλίμακεσ δεν προςμετροφνται ςε
αυτόν, οι κλειςτζσ προςμετροφνται, ςφμφωνα με τον Γ.Ο.Κ., με αποτζλεςμα θ ςυνολικι
επιφάνεια του κτθρίου να ανζρχεται ςτα 8.000 τ.μ.. Σο κλείςιμο των ανοιχτϊν κλιμάκων
γίνεται με ειδικό θχομονωτικό απορροφθτικό μθ αντανακλαςτικό γυαλί που βελτιϊνει τθν
βιοκλιματικι ςυμπεριφορά του κτθρίου, με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ενεργειακισ
απαίτθςθσ με ταυτόχρονθ μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα. Σο μικροκλίμα
τθσ περιοχισ δεν επιβαρφνεται με τθν αντανάκλαςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ, θ οποία
απορροφάται από τθν γυάλινθ επιφάνεια. Σζλοσ, με το κλείςιμο των κλιμάκων αποκλείεται
θ μεταφορά θχορφπανςθσ ςτο εξωτερικό περιβάλλον.
το δθμόςιο κτιμα ςτο οποίο βρίςκεται το κτθριακό ςυγκρότθμα τθσ Πινακοκικθσ
και όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτο εγκεκριμζνο Σοπογραφικό τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ
Πολεοδομίασ του Διμου Ακθναίων, εκτόσ από τθν Πινακοκικθ υπάρχουν τα πολιτιςτικά
κτίρια του Βυηαντινοφ Μουςείου και του Πολεμικοφ Μουςείου. το ίδιο κτιμα υπάρχει
κλειςτόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ για 660 αυτοκίνθτα που υπερκαλφπτουν τισ ανάγκεσ των
ανωτζρω πολιτιςτικϊν κτθρίων. φμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. για τθν λειτουργία τθσ Πινακοκικθσ
απαιτοφνται 130 κζςεισ χϊρου ςτάκμευςθσ. Από αυτζσ υπάρχουν ιδθ 29 υπαίκριεσ, που
μποροφν να καλφψουν και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ του διευρυμζνου προςωπικοφ τθσ
Πινακοκικθσ, ενϊ οι εναπομείναςεσ 101 μποροφν να καλυφτοφν από τον υπάρχοντα
κλειςτό χϊρο ςτάκμευςθσ. Θ επιπλζον καταςκευι ενόσ κτιρίου που κα κάλυπτε τισ 101
κζςεισ δεν κεωρείται ενδεδειγμζνθ διότι κα επιβάρυνε τόςο περιβαλλοντικά όςο και
χωροταξικά τθν περιοχι και κα μείωνε τον χϊρο πραςίνου. Για τον λόγο αυτό, δεν
προβλζπεται θ καταςκευι χϊρων ςτάκμευςθσ. Επιπλζον, υπάρχει ζνα πυκνό δίκτυο
λεωφορείων-τραμ που περνά μπροςτά από τθν Πινακοκικθ κακϊσ και ο ςτακμόσ μετρό
«ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ» ςε απόςταςθ 100 μ. περίπου, που μπορεί να εξυπθρετιςει χωρίσ καμία
περαιτζρω επιβάρυνςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου τθν προςζλευςθ των επιςκεπτϊν.
Με τθν ζβδομθ παράγραφο του παρόντοσ ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 1 του άρκρου 3
του από 16.6.2011 προεδρικοφ διατάγματοσ (Δ’ 187). Ειδικότερα, προςτίκεται ςτθν
προαναφερόμενθ διάταξθ με τθν οποία επιτρζπεται θ αποκατάςταςθ υφιςτάμενων
παράνομων χϊρων ανεξζλεγκτθσ απορριμμάτων ςτθν ανατολικι πλευρά του Τμθττοφ και θ
αναβάκμιςι τουσ ςε ενεργειακό Πάρκο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ.
Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ όγδοθσ παραγράφου ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 3 του
άρκρου 3 του ν. 960/1979. Με το ν.960/1979, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το ν.
1221/181, επιβλικθκαν υποχρεϊςεισ προσ δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων
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για τθν εξυπθρζτθςθ των κτιρίων. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ μποροφςαν να εκπλθρωκοφν,
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του πιο πάνω νόμου, εν όλω ι εν μζρει, ωσ εξισ :
α) Με τθν δθμιουργία των απαιτοφμενων κζςεων ςτάκμευςθσ επί του ιδίου ακινιτου, ςτο
οποίο βρίςκεται το υπό ανζγερςθ κτίριο
β) Με τθν κτιςθ κατά κυριότθτα των κζςεων ςτάκμευςθσ ςε άλλο κτίριο ι ιδιόκτθτο
οικόπεδο, που κα απζχει κατάλλθλθ απόςταςθ από το εξυπθρετοφμενο ακίνθτο και
γ) Με τθν καταβολι χρθματικισ ειςφοράσ ανάλογα των απαιτουμζνων, για το
εξυπθρετοφμενο κτίριο , κζςεων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων.
Με το εδάφιο (α) τθσ παρ.4 του άρκρου 14 του ν.3044/2002 τροποποιικθκε θ πιο
πάνω περίπτωςθ (γ) περιορίηοντασ δραςτικά τθν δυνατότθτα εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ
εξαςφάλιςθσ κζςεων ςτάκμευςθσ ςτα ανεγειρόμενα κτίρια με καταβολι χρθματικισ
ειςφοράσ (εξαγορά). Θ δυνατότθτα εξαγοράσ διατθρικθκε μόνο για τισ περιπτϊςεισ που
καταβάλλεται μειωμζνθ ειςφορά (παρ.2 και 3 του άρκρου 3 ν.960/79), κατά τισ οποίεσ θ
υλοποίθςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ ςτα ςυγκεκριμζνα ακίνθτα απαγορεφεται (ςφμφωνα με
τα π.δ/τα τθσ παρ.3 του άρκρου 2 του ν.960/79 για τθν Αττικι ι με τισ αποφάςεισ τθσ παρ.4
του ιδίου άρκρου για τθν υπόλοιπθ χϊρα) ι υπάρχει αντικειμενικι αδυναμία δθμιουργίασ
τουσ και εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ και (η) τθσ παρ.3 του άρκρου 3 του ν.960/79
(περιπτϊςεισ μικρϊν οικοπζδων, ακινιτων που ζχουν πρόςωπο ςε οδοφσ με μικρό πλάτοσ ι
μεγάλεσ κλίςεισ κλπ). Θ περίπτωςθ (η) προςτζκθκε με τθν παρ.4.δ του άρκρου 14 του
ν.3044/02 και αφορά ακίνθτα ςτα οποία δεν επιτρζπεται θ καταςκευι υπογείου για λόγουσ
προςταςίασ αρχαίων.
τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ κα πρζπει να προςτεκεί περίπτωςθ (θ) θ οποία κα
περιλαμβάνει ακίνθτα, κάτω από τα οποία περνάει γραμμι του Μετρό θ οποία να μθν
επιτρζπει τισ εκςκαφζσ από κάποιο βάκοσ και κάτω με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να
καταςκευαςκεί ο αρικμόσ των υπογείων που χρειάηονται, για να εξαςφαλιςκοφν οι κζςεισ
ςτάκμευςθσ που απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ του υπό ανζγερςθ κτιρίου. Επειδι δε το
πιο πάνω βάκοσ κάτω από το οποίο δεν επιτρζπονται οι εκςκαφζσ λόγω διζλευςθσ του
Μετρό ποικίλει κατά περίπτωςθ (ανάλογα ςε τι βάκοσ περνάει το Μετρό, το είδοσ του
εδάφουσ κλπ), θ ρφκμιςθ αυτι κα πρζπει να ιςχφει για τισ κζςεισ ςτάκμευςθσ που δεν είναι
δυνατόν να καταςκευαςκοφν.
Με τθν ζνατθ παράγραφο ορίηεται ότι για τα κτίρια των Κζντρων Διανομισ
θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα άρκρα 2 και 190 του Ν. 4001/2011 (Α’
179), επιτρζπεται θ δθμιουργία δφο κζςεων ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ των οχθμάτων που
εξυπθρετοφν το προςωπικό επικεϊρθςθσ αυτϊν. Θ τροφοδότθςθ με θλεκτρικι ενζργεια
πυκνοκατοικθμζνων αςτικϊν περιοχϊν κατά πάγια διεκνι πρακτικι γίνεται μζςω
υποςτακμϊν υψθλισ τάςθσ προσ μζςθ τάςθ, κλειςτοφ τφπου με υπόγεια δίκτυα ςφνδεςθσ,
οι οποίοι ζχουν κακιερωκεί να ονομάηονται Κζντρα Διανομισ (Κ/Δ). Αυτά αναφζρονται ςτα
άρκρα 2 και 190 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και ςυνιςτοφν βαςικά ζργα αςτικισ υποδομισ
και εγκακίςτανται εντόσ των οικιςτικϊν περιοχϊν ι οποιουδιποτε άλλου πολεοδομικοφ
ιςτοφ ςε κεντροβαρικζσ κζςεισ ωσ προσ τα τροφοδοτοφμενα φορτία. Βαςικό
χαρακτθριςτικό των Κ/Δ είναι ότι τθλεπιτθροφνται πλιρωσ με ςυνζπεια όλεσ οι λειτουργίεσ
τουσ να ελζγχονται από τα Κζντρα Ελζγχου Δικτφων Διανομισ ι τον Διαχειριςτι Εκνικοφ
υςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΜΘΕ, νυν ΑΔΜΘΕ, βλ. άρκρα 97επ. του
ν. 4001/2011 *Α’ 179+) που βρίςκονται ςε άλλο γεωγραφικό ςθμείο. Σο ςφνολο των
αναγγελιϊν – ςυμβάντων του εξοπλιςμοφ μεταδίδονται μζςω ψθφιακοφ ςυςτιματοσ
ελζγχου και «ευκείασ» τθλεπικοινωνιακισ γραμμισ ςτα Κζντρα Ελζγχου και από εκεί
δίδονται μζςω του ιδίου ςυςτιματοσ, οι κατάλλθλεσ εντολζσ – χειριςμοί ςτον εξοπλιςμό.
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Ζτςι ςτθν κανονικι λειτουργία τουσ δεν υπάρχει προςωπικό ςτον χϊρο των Κ/Δ και κατά
ςυνζπεια δεν απαιτοφνται μόνιμεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Προςωπικό, δφο (2) άτομα,
επικεωρεί τα Κ/Δ ανά 15κιμερο, εργαςία που απαιτεί περίπου χρονικι διάρκεια 1-2 ωρϊν
και για τον λόγο αυτό κα πρζπει να προβλζπεται τουλάχιςτον μία (1) κζςθ ςτάκμευςθσ, θ
οποία διευκρινίηεται ότι αφορά περιςςότερο ςτάςθ και όχι μόνιμθ κζςθ ςτάκμευςθσ. Θ
ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία ΠΔ 111/2004 (Α’ 76), επιβάλλει ςε κάκε κτίριο τθ
δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ ανάλογων με τθν επιφάνεια που αυτό καλφπτει, μθ
προβλζποντασ περιπτϊςεισ ειδικϊν κτιρίων (κτίρια εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ). Ζτςι,
για τα Κ/Δ, με τισ υπάρχουςεσ ρυκμίςεισ απαιτοφνται πάρα πολλζσ κζςεισ ςτάκμευςθσ
(ενίοτε και 40) που δεν χρειάηονται για τθ λειτουργία τουσ. Πζραν αυτϊν, όμωσ, θ
δθμιουργία όλων αυτϊν των κζςεων ςτάκμευςθσ δεν επιτρζπει ςυνικωσ τθν καταςκευι
των Κ/Δ, δεδομζνου ότι εντόσ αςτικϊν περιοχϊν τα διακζςιμα οικόπεδα κατά κανόνα είναι
μικροφ εμβαδοφ. Επιπλζον θ δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ ςτουσ υπόγειουσ ορόφουσ
των Κ/Δ δεν είναι δυνατόν να υλοποιθκεί δεδομζνου ότι τα υπόγεια του κτιρίου
χρθςιμοποιοφνται για τισ εξόδουσ των δικτφων (υπόγεια δίκτυα μζςθσ και υψθλισ τάςθσ)
και για τθ καταςκευι ςθράγγων. Γι’ αυτό κατά τθ καταςκευι τουσ αρκεί να δθμιουργοφνται
κατά μζγιςτο δφο (2) κζςεισ ςτάκμευςθσ.
Με τισ ρυκμίςεισ τθσ δζκατθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου επιδιϊκεται να
ξεπεραςτεί το πρόβλθμα ζλλειψθσ χϊρου για τθ δθμιουργία Κζντρου Αποτζφρωςθσ
Νεκρϊν που αντιμετωπίηουν πολλοί Διμοι. Ειδικότερα, προτείνεται να μποροφν να
λειτουργιςουν Κζντρα Αποτζφρωςθσ από ΟΣΑ και ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ τουσ, που βρίςκεται
εκτόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων. Επιπλζον επιτρζπεται θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των
Κζντρων και από ιδιϊτεσ. Σζλοσ, με τθ δεφτερθ περίπτωςθ τθσ δζκατθσ παραγράφου
ορίηεται ποιοσ εκδίδει τθν άδεια αποτζφρωςθσ.
Θ ολοκλιρωςθ του Εκνικοφ Κτθματολογίου αποτελεί πρϊτιςτθ προτεραιότθτα για
τθ χϊρα κακϊσ αποτελεί τθ βαςικι υποδομι για κάκε αναπτυξιακι πρωτοβουλία. Σο ζργο
του Εκνικοφ Κτθματολογίου από το ζτοσ 1994 χαρακτθρίςτθκε ζνα από τα μεγάλα ζργα για
το Ελλθνικό Δθμόςιο. Σθν ίδια χρονιά ψθφίςτθκε ο νόμοσ 2229/1994 (ΦΕΚ Αϋ 138/31-81994). Με το άρκρο 5 του ν. 2229/1994 δόκθκε θ δυνατότθτα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο για
τζτοιου είδουσ και ζκταςθσ ζργα να ιδρφει ανϊνυμεσ εταιρίεσ που κα διζπονται από τισ
διατάξεισ του Κωδικοποιθμζνου ν. 2190/1920 «περί ανωνφμων εταιρειϊν».
Σο Εκνικό Κτθματολόγιο, ωσ ζνα μεγάλο ζργο, άρχιςε να υλοποιείται με τθν ίδρυςθ τθσ
εταιρίασ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ Α.Ε. θ οποία ιδρφκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 2229/1994
με ςκοπό τθ μελζτθ, ςφνταξθ και λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου. Με το ωσ άνω
άρκρο και ςφμφωνα με τθν παρ. 8 αυτοφ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτισ εταιρίεσ αυτζσ να
εκπονοφν τισ μελζτεσ και να εκτελοφν τα ζργα, κατϋ εξαίρεςθ από κάκε κείμενθ διάταξθ
πλθν εκείνων του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με κανονιςμοφσ που εγκρίνονται από
τουσ εποπτεφοντεσ υπουργοφσ και δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
ε εκτζλεςθ του νόμου αυτοφ και θ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ Α.Ε. λειτοφργθςε ωσ προσ τισ
ανακζςεισ των μελετϊν με Κανονιςμό ο οποίοσ εγκρίκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. τθ ςυνζχεια με τθ ψιφιςθ του ν. 3316/2005 και οι μελζτεσ
τθσ εταιρίασ εντάχτθκαν ωσ προσ τθν ανάκεςθ και εκτζλεςι τουσ ςτθν εφαρμογι του νόμου
αυτοφ και ζκτοτε εφαρμόηονται οι διατάξεισ του. Λόγω όμωσ των ιδιαιτεροτιτων του ζργου
του Κτθματολογίου, οι οποίεσ αναγνωρίςτθκαν, με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του ν.
3481/2006 (ΦΕΚ Αϋ 162/2-8-2006) προςτζκθκε το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου
45 του ν. 3316/2005 και κεςπίςτθκαν θ δυνατότθτα ειςαγωγισ παρεκκλίςεων ωσ προσ τισ
μελζτεσ κτθματογράφθςθσ και μόνον, που προκθρφςςει και ανακζτει θ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ
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Α.Ε. και εξουςιοδοτικθκε ο αρμόδιοσ Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ να κακορίςει τα λεπτομερειακά
ηθτιματα με ςχετικι Τπουργικι απόφαςθ. Κατϋ εξουςιοδότθςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ ο
Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ εξζδωςε τθν με αρικ. 10883/2007 απόφαςθ (ΦΕΚ Βϋ447/3-4-2007) θ
οποία και ιςχφει μζχρι ςιμερα, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 21980/23-5-2008 (ΦΕΚ
Βϋ1054/6-6-2008).
Θ εφαρμογι των παρεκκλίςεων αυτϊν ςυντζλεςε ςτθ μερικι επίλυςθ των
ειδικότερων ηθτθμάτων του ζργου του Κτθματολογίου. Οι παρεκκλίςεισ αυτζσ δεν
αφοροφςαν και δεν ίςχυαν και για τισ υπόλοιπεσ μελζτεσ που προκθρφςςει θ
ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ Α.Ε. και που είναι απαραίτθτεσ για τθν εφαρμογι του κτθματολογίου
όπωσ θ ςφνταξθ υποβάκρων, οι μελζτεσ κατάρτιςθσ, ςυμπλιρωςθσ και διόρκωςθσ
δαςικϊν χαρτϊν αλλά και εργαςιϊν καταχϊριςθσ και προετοιμαςίασ εξζταςθσ των
αντιρριςεων. Σο ςθμαντικότερο όμωσ ηιτθμα είναι ότι με τισ ιςχφουςεσ ςιμερα
παρεκκλίςεισ δεν επιλφεται και το πρόβλθμα επιτάχυνςθσ ολοκλιρωςθσ του Εκνικοφ
Κτθματολογίου.
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ ενδζκατθσ παραγράφου και προσ το ςκοπό αυτό
είναι απολφτωσ απαραίτθτο, άμεςα, να ςυμπτυχκεί θ διαδικαςία διενζργειασ των
διαγωνιςμϊν και υπογραφισ των ςυμβάςεων, των μελετϊν ςφνταξθσ του Κτθματολογίου
και άλλων ςυναφϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν που ανακζτει θ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΛΟ ΑΕ και ζχουν
ςχζςθ με το Κτθματολόγιο (δαςικοί χάρτεσ, υπόβακρα, αεροφωτογραφίεσ, κλπ), με τθν
εξάντλθςθ των δυνατοτιτων που προβλζπει θ
ευρωπαϊκι νομοκεςία για τουσ
διαγωνιςμοφσ παρζχοντασ τθ δυνατότθτα εφαρμογισ και του κριτθρίου τθσ χαμθλότερθσ
τιμισ ωσ κριτθρίου ανάκεςθσ. Ιδθ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ κτθματογράφθςθσ και τθσ
ςφνταξθσ των δαςικϊν χαρτϊν κακϊσ και άλλων μελετϊν ςχετικϊν με τθν κτθματογράφθςθ
(δθμιουργία υποβάκρων, αεροφωτογραφιςεισ κ.λπ) είναι τόςο εκτεταμζνεσ και
λεπτομερείσ με αποτζλεςμα οι τεχνικζσ προςφορζσ που υποβάλλονται ςτα πλαίςια των
διενεργοφμενων διαγωνιςμϊν με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, κατά κανόνα να αποτελοφν αντιγραφι των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και κατά ςυνζπεια δεν ςυνειςφζρουν ςτθν ουςιαςτικι αξιολόγθςθ των
διαγωνιηομζνων. Επομζνωσ, θ κζςπιςθ ωσ κριτθρίου ανάκεςθσ και αυτοφ τθσ χαμθλότερθσ
τιμισ κα επιταχφνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.Για τουσ ανωτζρω λόγουσ προτείνεται θ
τροποποίθςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 του ν. 3316/2005
προκειμζνου να ενταχκοφν ςτισ παρεκκλίςεισ εκτόσ των μελετϊν κτθματογράφθςθσ και οι
υπόλοιπεσ μελζτεσ (ςφνταξθ υποβάκρων, οι μελζτεσ κατάρτιςθσ, ςυμπλιρωςθσ και
διόρκωςθσ δαςικϊν χαρτϊν αλλά και εργαςιϊν καταχϊριςθσ και προετοιμαςίασ εξζταςθσ
των αντιρριςεων) κακϊσ και θ δυνατότθτα ανάκεςισ τουσ με το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ
τιμισ.
Με τθ δωδζκατθ παράγραφο του παρόντοσ ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ εφάπαξ
καταβολισ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου του ν. 3843/2010 κατά το χρόνο καταβολισ τθσ
δεφτερθσ δόςθσ παρζχεται ζκπτωςθ 8 %. τθν περίπτωςθ β) τθσ παροφςθσ παραγράφου
ορίηεται ότι θ προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του ειδικοφ προςτίμου του άρκρου
6 του ν. 3843/2010 ςτθν περίπτωςθ που ζχει αποςταλεί μζχρι τθν 23/12/2011 το ειδικό
ζντυπο υπολογιςμοφ του, παρατείνεται για ζνα μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ,
εφόςον καταβλθκοφν και προςαυξιςεισ 2% επί του ποςοφ τθσ πρϊτθσ δόςθσ. Επίςθσ, θ
προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του ειδικοφ προςτίμου του άρκρου 6 του ν.
3843/2010, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει αποςταλεί μζχρι τθν 23/12/2011 το ειδικό ζντυπο
υπολογιςμοφ του, είναι δφο (2) μινεσ από τθν αποςτολι του ειδικοφ εντφπου υπολογιςμοφ
του και πάντωσ, το αργότερο, μζχρι τθν 31.3.2012. Με τθν περίπτωςθ δ) ορίηεται ότι
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επιτρζπεται να υποβλθκεί αίτθςθ υπαγωγισ ςτο άρκρο 24 του ν. 4014/2011 για χϊρουσ για
τουσ οποίουσ ζχει υποβλθκεί φάκελοσ για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 5 του ν. 3843/2010. τθν
περίπτωςθ που υποβλθκεί αίτθςθ υπαγωγισ ςτο άρκρο 24 του ν. 4014/2011, ςφμφωνα με
το προθγοφμενο εδάφιο, τα ποςά του παραβόλου και των δόςεων του ειδικοφ προςτίμου,
που ζχουν καταβλθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3843/2010,
ςυμψθφίηονται με το ποςό του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου του άρκρου 24 του ν.
4014/2011, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 24 παρ.11 του ν. 4014/2011.

Άρθρο 52
φθμιςη θεμάτων ενζργειασ
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129 ), όπωσ αυτι
αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 3851/2010 (Α’ 85),
προβλζπεται ο τρόποσ και θ μεκοδολογία τιμολόγθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ ι
.Θ.Κ.Τ.Α ι μζςω υβριδικϊν ςτακμϊν, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα κατά κατθγορία
ενζργειασ διαλαμβάνονται ςτο περιλαμβανόμενο ςτισ διατάξεισ αυτζσ ςχετικό πίνακα . το
ζκτο μετά τον εν λόγω πίνακα εδάφιο τθσ περ. βϋ τθσ ανωτζρω παραγράφου προβλζπεται,
ειδικά για τθν ενζργεια που παράγεται ωσ .Θ.Κ.Τ.Α με χριςθ φυςικοφ αερίου και που θ
εκλυόμενθ κερμότθτα αξιοποιείται για γεωργικοφσ ςκοποφσ, θ ΡΑΕ να μπορεί με απόφαςθ
τθσ να προςαυξάνει τον ςυντελεςτι Ρ τθσ μεκόδου τιμολόγθςθσ μζχρι 20% . Θ δυνατότθτα
αυτι προςαφξθςθσ κεςπίςκθκε για πρϊτθ φορά με τθν κατά τα ωσ άνω τροποποίθςθ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 13 με το νόμο 3851/2010 που άρχιςε να ιςχφει από 04-06-2010, και δεν
προβλζφκθκε να ιςχφει από τθν θμερομθνία αυτι αλλά από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ τθσ Ρ.Α.Ε . Σοφτο είχε ωσ ςυνζπεια κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του νόμου και μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ρ.Α.Ε θ παραχκείςα ενζργεια
παρά το γεγονόσ ότι είχε τισ προχποκζςεισ που απαιτεί θ ανωτζρω διάταξθ για να τφχει τθσ
προςαφξθςθσ , να μθν μπορεί να τθν πάρει . Προσ άρςθ τθσ ςυνζπειασ αυτισ προτείνεται
με τθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ θ ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ τθσ ΡΑΕ να
ανατρζχει ςτο χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του νόμου 3851/2010.
Με δεδομζνο το ότι θ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ ςφμφωνα με το ν.
4001/2011 πρζπει να γίνει μζχρι τθν 23.4.2012, προκειμζνου να υπάρξει χρόνοσ για τθν όςο
το δυνατό πλθρζςτερθ οργανωτικι προετοιμαςία και πιο ομαλι μετακίνθςθ του
προςωπικοφ τθσ ΔΕΘ ςτθν εταιρεία ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ, με τθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ
ορίηεται ότι θ θμερομθνία μεταφοράσ του εν λόγω προςωπικοφ ςε αυτιν ανακακορίηεται,
ϊςτε να ςυμπζςει με τθν θμερομθνία τθσ ζναρξθσ (νομικά, λογιςτικά και εμπορικά) τθσ
λειτουργίασ τθσ ΔΕΔΔΘΕ ΑΕ, θ οποία προγραμματίηεται για τθν 1.4.2012.
Βάςει του προςφάτωσ ψθφιςκζντοσ Ν.4001/2011 «Για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν
Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ Αερίου, για Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ
Τδρογονανκράκων και άλλεσ ρυκμίςεισ» με τον οποίο προςαρμόςκθκε θ εκνικι νομοκεςία
ςτο τρίτο ενεργειακό πακζτο είναι ςε εξζλιξθ οι διαδικαςίεσ εταιρικοφ μεταςχθματιςμοφ
τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΔΛΑΧΕΛΡΛΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ΘΛΕΚΣΡΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ Α.Ε.» (εφεξισ ΔΕΜΘΕ). φμφωνα με το νόμο αυτό εντόσ
προκεςμίασ τριϊν μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του αλλάηει θ οργάνωςθ και θ μετοχικι
ςφνκεςθ του ΔΕΜΘΕ. Ειδικότερα προβλζπεται θ μεταφορά ενόσ εκ των δφο κλάδων του
ΔΕΜΘΕ ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία «Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ
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Ενζργειασ Α.Ε.» (εφεξισ ΑΔΜΘΕ), εταιρεία 100% κυγατρικι τθσ ΔΕΘ, και θ μετονομαςία του
ΔΕΜΘΕ, μετά από τον εταιρικό μεταςχθματιςμό, ςε «ΛΕΛΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΘΛΕΚΣΡΛΚΘ
ΕΝΕΡΓΕΛΑ Α.Ε.» (εφεξισ ΛΑΓΘΕ Α.Ε.) ο οποίοσ κα λειτουργεί τθν Θμεριςια Αγορά
Θλεκτρικισ Ενζργειασ. τον ΑΔΜΘΕ, ςτον οποίο κα μεταφερκεί ο κλάδοσ Μεταφοράσ του
ΔΕΜΘΕ μαηί με το μεγαλφτερο μζροσ του προςωπικοφ του δεν κα ζχουν εφαρμογι όςον
αφορά το ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβισ προςωπικοφ οι διατάξεισ των
παρ. 1 α), 3 και 4 του άρκρου 31 του Ν.4024/2011, αλλά οι διατάξεισ των παρ. 1β και 5 του
άρκρου 31 του Ν.4024/2011, δεδομζνου ότι θ εταιρεία αυτι κα ζχει τον χαρακτιρα
ςυνδεδεμζνθσ με τθν ΔΕΘ επιχείρθςθσ κατά το άρκρο 42ε του κ.ν. 2190/1920. Επίςθσ, ςτο
προςωπικό που παραμζνει ςτον ΛΑΓΘΕ εφαρμόηονται κατ’ αναλογία οι ρυκμίςεισ που
διζπουν το μεταφερόμενο προςωπικό του ΔΕΜΘΕ ςτον ΑΔΜΘΕ ςφμφωνα με όςα
ειδικότερα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του Ν.4001/2011. Λαμβανομζνου ςυνεπϊσ υπόψθ του
μεταβατικοφ ςταδίου ςτο οποίο βρίςκεται ο ΔΕΜΘΕ λόγω του εν εξελίξει εταιρικοφ
μεταςχθματιςμοφ του, μετά τθν ολοκλιρωςθ του οποίου δεν κα ζχουν εφαρμογι ςτο
προςωπικό του ΔΕΜΘΕ που είτε μεταφζρεται ςτον ΑΔΜΘΕ είτε παραμζνει ςτον ΛΑΓΘΕ οι
διατάξεισ όςον αφορά το ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβισ προςωπικοφ
των παρ. 1 α), 3 και 4 του άρκρου 31 του Ν.4024/2011 αλλά κα εφαρμόηονται ςε αυτό οι
διατάξεισ των παρ. 1β και 5 του άρκρου 31 του Ν.4024/2011, προτείνεται με τθν τρίτθ
παράγραφο του παρόντοσ θ ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν οποία ςτο προςωπικό του ΔΕΜΘΕ,
για όςο χρονικό διάςτθμα υφίςταται ο ΔΕΜΘΕ, κα ζχουν εφαρμογι όςον αφορά το
ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβισ προςωπικοφ οι διατάξεισ των παρ. 1β
και 5 του άρκρου 31 του Ν.4024/2011.
Με τθν τζταρτθ παράγραφο του παρόντοσ τροποποιείται θ παρ. 4 του
άρκρου 27 του ν. 3468/2006. φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ § 3 του άρκρου 27 ν. 3468/2006,
τα υδροθλεκτρικά ζργα άνω των 15 MW, δεν ςυγκαταλζγονται ςτα ζργα Α.Π.Ε. και
εξαιροφνται τθσ εφαρμογισ του νόμου αυτοφ, διάταξθ που ζρχεται ςε αντίκεςθ τόςο με τθν
κοινοτικι νομοκεςία όςο και με τον οριςμό τθσ παρ.2 του άρκρου 2 του ν.3468/2006. Κατά
ςυνζπεια, θ καταςκευι τζτοιασ δυναμικότθτοσ Τ/Θ ζργου από ιδιϊτθ είναι απαγορευτικι,
αφοφ προςκροφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 58 ν. 998/1979, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, θ
ςχετικι άδεια επζμβαςθσ ςε δθμόςιεσ δαςικζσ Εκτάςεισ (απόλυτα απαραίτθτθ για τθν
καταςκευι τζτοιου ζργου περιλαμβανομζνων των ζργων ςφνδεςθσ με το φςτθμα ι το
Δίκτυο), παρζχεται μόνο ςε κρατικό φορζα που καταςκευάηει το ζργο και όχι ςε ιδιϊτθ
περιλαμβανομζνθσ τθσ ΔΕΘ Α.Ε. Και τοφτο, παρά το γεγονόσ ότι θ ςφγχρονθ τεχνογνωςία
και καταςκευαςτικι ικανότθτα και δυνατότθτα ιδιωτϊν (μεγάλεσ εταιρείεσ) είναι
αποδεδειγμζνα εξαιρετικά υψθλι και αξιόπιςτθ. Ωσ γνωςτόν, τζτοιεσ καταςκευζσ γίνονται
με μεγάλεσ επενδφςεισ ιδιωτικϊν κεφαλαίων, το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων παραμζνει
και ενιςχφει ςθμαντικά τισ τοπικζσ οικονομίεσ και κατ’ επζκταςθ τθν εγχϊρια οικονομία
(ζργα υψθλισ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ, που υπερβαίνει το 80%). Θ εξαίρεςθ αυτι
(των μεγάλων Τ/Θ από τισ διατάξεισ ν. 3468/06), δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτισ αδειοδοτοφςεσ
και γνωμοδοτοφςεσ Τπθρεςίεσ, λόγω τθσ διαπίςτωςθσ κενοφ νόμου ωσ προσ τθν
αδειοδότθςθ μεγάλων Τ/Θ (άνω των 15 MW), με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ δαςικισ
νομοκεςίασ. Επίςθσ, οι δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ για τθν είςοδο των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό
ςφςτθμα μζχρι το 2020, περιλαμβάνουν και τα μεγάλα λειτουργοφντα ΤΘΕ τθσ ΔΕΘ, γεγονόσ
που καταδεικνφει ότι θ διάταξθ αυτι (περί εξαίρεςισ τουσ από το ν. 3468/06) πρζπει άμεςα
να ςυμπλθρωκεί και διευκρινιςκεί λυςιτελϊσ. Σο Τπουργείο Ανάπτυξθσ εξζφραςε
επιςιμωσ τισ απόψεισ του με τθν Εγκφκλιο υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ.21691 τθσ 30.10.2006, με
κζμα: «Πρϊτεσ οδθγίεσ εφαρμογισ του Ν. 3468/2006 για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
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και τθ υμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ», αποδεχόμενο ότι
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του νόμου και τα μεγάλα Τδροθλεκτρικά (ςελ. 11, άρκρο 27).
Δυςτυχϊσ, όμωσ, οι αδειοδοτοφςεσ και γνωμοδοτοφςεσ υπθρεςίεσ των ςυναρμοδίων
Τπουργείων δεν αποδζχονται τθν ανωτζρω ερμθνεία, με αποτζλεςμα τθν πλιρθ
ςταςιμότθτα ςτθν αδειοδότθςθ των μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ζργων (όπωσ π.χ. το ΤΘΕ
Αυλακίου ςτα όρια των νομϊν Άρτασ, Αιτωλ/νιασ, Ευρυτανίασ, Καρδίτςασ). Θ επίλυςθ του
προβλιματοσ απαιτεί τθν παροφςα νομοκετικι ρφκμιςθ που ειςάγει θ τζταρτθ
παράγραφοσ του παρόντοσ άρκρου με τθν οποία διευκρινίηεται ότι τα Τ/Θ ζργα είναι ζργα
Α.Π.Ε. και διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 3468/06, ανεξαρτιτωσ δυναμικότθτοσ.
Με τθν πζμπτθ παράγραφο του παρόντοσ διευκολφνεται θ εγκατάςταςθ

και

λειτουργία μονάδων παραγωγισ ενζργειασ με ιςχφ μζχρι 1 ΜW που εγκακίςτανται ςε
ακίνθτα κατά μικοσ του ςιδθροδρομικοφ διαδρόμου, που διαχειρίηεται θ ΓΑΛΑΟΕ. Με τθν
προτεινόμενθ τροπολογία εξειδικεφεται θ εφαρμογι του άρκρου 4 παρ. 1 του ν. 3468/2006
«Παραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και υμπαραγωγι
Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 129) όπωσ ζχει
αντικαταςτακεί από το άρκρο 2 παρ. 12 του ν.3851/2010 (Α’ 85), το οποίο προβλζπει ότι θ
ειδικι απαλλαγι από τθ διαδικαςία λιψθσ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για
μικρζσ μονάδεσ ιςχφει ζωσ του ορίου του 1MW ςυνολικισ ιςχφοσ των ςτακμϊν που
ανικουν ςτο ίδιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο και εγκακίςτανται ςτο ίδιο ι όμορο ακίνθτο.
Με το άρκρο 6 του ν. 3891/2010 (Α’188) ορίςτθκε ότι θ διαχείριςθ και θ
εκμετάλλευςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΟΕ διενεργείται από τθ ΓΑΛΑΟΕ Α.Ε. Θ
ενεργειακι αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΟΕ αποτελεί ςτρατθγικό ςθμείο του
προγράμματοσ αξιοποίθςθσ που ζχει εκπονθκεί ςε ςυνζχεια του ν. 3891/2010. Εντοφτοισ
κακϊσ πρόκειται κατά κφριο λόγο για μία ςυνεχόμενθ λωρίδα γθσ κατά μικοσ των γραμμϊν
θ οποία, ςφμφωνα με τθν παραπάνω διάταξθ του νόμου περί ΑΠΕ, κεωρείται ωσ «ενιαίο
ακίνθτο» ςε όλθ τθν επικράτεια, θ ακίνθτθ περιουςία του ΟΕ ςτερείται τθσ δυνατότθτασ
να αιτθκεί τθ ςφνδεςθ μικρϊν μονάδων, παρόλο που αυτζσ μπορεί να απζχουν
εκατοντάδεσ μζτρα μεταξφ τουσ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, εξειδικεφεται ότι οι
μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά με ιςχφ μζχρι 1 MW που εγκακίςτανται
κατά μικοσ του ςιδθροδρομικοφ διαδρόμου και απζχουν πάνω από 100μ μεταξφ τουσ
εντάςςονται τθν κατθγορία του Άρκρου 4 παράγραφοσ 1, (γ) του ν. 3468/2006 και δεν
κεωρείται ότι εγκακίςτανται ςτο ίδιο ι όμορο ακίνθτο.

Με
τθν ζκτθ παράγραφο
προτείνεται θ αναδιατφπωςθ των ςυγκεκριμζνων
όρων-λζξεων του άρκρου αυτοφ, το
οποίο αφορά τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ
κακοριςμοφ των λατομικϊν περιοχϊν για μία ακόμθ πενταετία, προκειμζνου να
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ολοκλθρωκεί το ςφςτθμα κακοριςμοφ των λατομικϊν περιοχϊν ςε όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ
Χϊρασ, προκειμζνου να προςαρμοςκεί θ ρφκμιςθ ςτισ επιταγζσ του Καλλικράτθ.
Με τθν ζβδομθ παράγραφο και τθν προςκικθ τρίτθσ παραγράφου ςτο άρκρο 143
του ν. 4001/2011, επιδιϊκεται θ επιβολι ειδικοφ τζλουσ ςτθν παραγόμενθ ποςότθτα
θλεκτρικισ ενζργειασ από λιγνιτικοφσ ςτακμοφσ. Θ επιβολι αυτι κρίνεται αναγκαία ςτο
πλαίςιο τθσ ακολουκοφμενθσ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ των κακαρϊν μορφϊν ενζργειασ
και τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2), ςτοχεφοντασ ταυτόχρονα ςτον
εξορκολογιςμό του κόςτουσ των λιγνιτικϊν μονάδων κακϊσ και ςτθν επίτευξθ ιςορροπίασ
ςτθ χονδρεμπορικι αγορά μεταξφ των χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογιϊν παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ από διάφορεσ πθγζσ.
Άρθρο 53
φθμιςη θεμάτων ςχετικών με δάςη και δαςικζσ εκτάςεισ
Με τθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 49 του ν. 998/1979, ςφμφωνα με τθν οποία, κάτω από πάρκα ι άλςθ δφναται με
ζγκριςθ τθσ δαςικισ αρχισ και κατόπιν εγκεκριμζνων μελετϊν να καταςκευάηονται ζργα
που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία υπόγειου ςιδθροδρόμου (ΜΕΣΡΟ), με τθν προχπόκεςθ ότι
με αυτά δεν κίγεται θ λειτουργία του πάρκου ι του άλςουσ ωσ φυςικοφ ςυςτιματοσ εντόσ
του αςτικοφ ιςτοφ.
Ενόψει τθσ παρατθρθκείςασ κακυςτζρθςθσ με τθν οποία οι επιτροπζσ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 10 του Ν. 998/1979 εξετάηουν τισ υποβαλλόμενεσ ενϊπιον τουσ αντιρριςεισ, παρά
τθν προβλεπόμενθ από το νόμο ςφντομθ προκεςμία για τθν εξζταςθ των αντιρριςεων
αυτϊν, προβλζπεται με τθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ θ κατά προτεραιότθτα
εξζταςθ των αντιρριςεων που αφοροφν το χαρακτθριςμό εκτάςεων, ςτισ οποίεσ
επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ μεγάλων επενδφςεων, ςτθν πρϊτθ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ
τουσ ςυνεδρίαςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ. Θ κατά προτεραιότθτα εξζταςθ των αντιρριςεων
εν προκειμζνω, δικαιολογείται από τθν ανάγκθ ενκάρρυνςθσ, ειδικά ςτθν παροφςα
οικονομικι κρίςθ, των επενδφςεων αυτϊν. Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προβλζπεται θ
ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν ΠΕΚΑ και Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ για τον κακοριςμό των προχποκζςεων υπαγωγισ ωσ και
των κατθγοριϊν των επενδφςεων που εμπίπτουν ςτο ρυκμιςτικό πεδίο αυτισ.
Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 13 του άρκρου 57 του ν. 2218/1994 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα
ςφναψθσ προγραμματικϊν ςυμβάςεων με αντικείμενο τθν μελζτθ, καταςκευι και εκτζλεςθ
ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του Ν. 998/1979.
Προβλζφκθκε δε ότι ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ από τθν οικεία προγραμματικι
ςφμβαςθ προβλζπεται φορζασ εκτζλεςθσ των ανωτζρω ζργων, εργαςιϊν, προμθκειϊν ι
μελετϊν, οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εφαρμόηεται θ νομοκεςία, που διζπει το
φορζα αυτόν υπό τθν επιφφλαξθ των περί εγκρίςεωσ των μελετϊν, εποπτείασ και
επίβλεψθσ των εκτελουμζνων δαςοτεχνικϊν ζργων κειμζνων διατάξεων. Ωςτόςο κατά τθν
εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων από ΟΣΑ, κατ’ εφαρμογι τθσ ωσ άνω διάταξθσ, ανζκυψαν
προβλιματα. υγκεκριμζνα οι οικείεσ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ όριηαν ωσ Διευκφνουςα
Τπθρεςία ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία τθν Σεχνικι Τπθρεςία του οικείου Διμου, ωσ
Προϊςταμζνθ ι Εποπτεφουςα Αρχι δε τθν Διεφκυνςθ Δαςϊν του οικείου Νομοφ κατ’
εφαρμογι τθσ προρρθκείςασ πρόβλεψθσ τθσ ωσ άνω διάταξθσ περί εφαρμογισ των
διατάξεων περί δαςοτεχνικϊν ζργων όςον αφορά τα κζματα τθσ εποπτείασ και τθσ
επίβλεψθσ. Θ Διεφκυνςθ Δαςϊν του Νομοφ ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι είχε ςφμφωνα με τθν
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κείμενθ ςχετικι νομοκεςία πλικοσ αρμοδιοτιτων (ζγκριςθ τθσ διακιρυξθσ τθσ
δθμοπραςίασ που διενεργείται για τθν ανάκεςθ τθσ καταςκευισ του ζργου, διενζργεια
αυτισ, οριςμόσ επιτροπισ για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου, λιψθ
απόφαςθσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων με αυτεπιςταςία, ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ
ενςτάςεωσ του αναδόχου κατά πράξεων ι παραλείψεων τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ που
προςβάλλουν ζννομο ςυμφζρον του κλπ.). Παράλλθλα, όμωσ, ςφμφωνα με το προεδρικό
διάταγμα 171/1987 με τίτλο «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 84 Α/02.06.1987) ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι, επί
ζργων που εκτελοφνται από τουσ ΟΣΑ, ορίηεται το Δθμοτικό ι Κοινοτικό υμβοφλιο, ι θ
Δθμαρχιακι Επιτροπι, των οποίων οι αρμοδιότθτεσ κακορίηονται από τον Δθμοτικό και
Κοινοτικό Κϊδικα, όπωσ κάκε φορά ιςχφει (άρκρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/1987). Κατά τθν
εφαρμογι των Προγραμματικϊν υμβάςεων ανακφπτουν προβλιματα όςον αφορά τισ
αρμοδιότθτεσ του κάκε φορζα και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι ΟΣΑ παρακάμπτουν τθ
δαςικι υπθρεςία και ορίηουν ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι τθν αρμόδια υπθρεςία τουσ κατ’
επίκλθςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ του άρκρου 3 του π.δ. 171/1987 με αποτζλεςμα να
δθμιουργοφνται κωλφματα ςτθν υλοποίθςθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων.
Επιπλζον, υπιρξαν περιπτϊςεισ εκτελεςκζντων ζργων από ΟΣΑ δυνάμει
Προγραμματικϊν υμβάςεων κατά τισ οποίεσ οι Πάρεδροι του Ελεγκτικοφ υνεδρίου δεν
κεωροφςαν τα ςχετικά εντάλματα πλθρωμισ επειδι είχε οριςτεί από τθν οικεία φμβαςθ
ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι θ Διεφκυνςθ Δαςϊν του Νομοφ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του
άρκρου 2 του Π.Δ. 146/1988 περί οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν ςε κζματα
ζργων που εκτελοφνται από τισ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου Γεωργίασ και όχι θ Σεχνικι
Τπθρεςία του οικείου Διμου κατ’ εφαρμογι τθσ ωσ άνω διάταξθσ του άρκρου 3 του π.δ.
171/1987. Κατ’ ακολουκίαν των ανωτζρω με τθν τρίτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου
καταργείται από τθν διάταξθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 13 του άρκρου 57 του Ν.
2218/1994 ο όροσ περί εφαρμογισ - επί εκτελζςεωσ δαςοτεχνικϊν ζργων από ΟΣΑ – των
ςχετικϊν με τα δαςοτεχνικά ζργα διατάξεων όςον αφορά τα κζματα τθσ εποπτείασ και τθσ
επίβλεψθσ και ειςάγεται νζο εδάφιο γϋ με το οποίο προβλζπεται θ χοριγθςθ προεγκρίςεων
από τθ Διεφκυνςθ Δαςϊν του οικείου νομοφ ςε κρίςιμα ςτάδια τισ εκτζλεςθσ του ζργου,
όπωσ προζγκριςθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ, ςτα πλαίςια του οποίου ελζγχεται θ
διακιρυξθ, θ κατθγορία πτυχίων των μελετθτϊν – εργολθπτϊν που μποροφν να
ςυμμετζχουν, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κακϊσ και θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.),
προζγκριςθ των ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων εργαςιϊν (Α.Π.Ε.) και του κακοριςμϊν τιμϊν
νζων εργαςιϊν και προζγκριςθ για παράταςθ του χρόνου εκτζλεςθσ. Επίςθσ προβλζπεται
ότι ςτισ επιτροπζσ παραλαβισ των ζργων ςυμμετζχει υποχρεωτικά και εκπρόςωποσ τθσ
οικείασ δαςικισ υπθρεςίασ.
Με τθν τζταρτθ παράγραφο αφενόσ παραχωρείται θ χριςθ τθσ δθμόςιασ ζκταςθσ επί
τθσ οποίασ ευρίςκεται το Χιονοδρομικό Κζντρο Παρναςςοφ (Χ.Κ.Π.) ςτθν «ΕΣΑΔ ΑΕ»,
χαρακτθριηόμενθ ωσ Σουριςτικό Δθμόςιο Κτιμα του ΝΔ 180/1946, αφετζρου παρζχεται,
κατά παρζκκλιςθ τθσ υφιςτάμενθσ αναςτολισ ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του όρουσ Παρναςςοφ, δυνατότθτα ζκδοςθσ των απαιτοφμενων αδειϊν για τθν
επιςκευι και εκςυγχρονιςμό των εγκαταςτάςεων του Χ.Κ.Π.. Σο Χ.Κ.Π. αφενόσ αποτελεί το
μεγαλφτερο εν λειτουργία Χιονοδρομικό Κζντρο τθσ χϊρασ αφετζρου δε ρθτά προβλζπεται
ςτο εγκεκριμζνο Ειδικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον
τουριςμό. θμειϊνεται ότι με τθν εγκρικείςα από το ΤΠΕΚΑ Ειδικι Περιβαλλοντικι Μελζτθ
του Εκνικοφ Δρυμοφ Παρναςςοφ, θ οποία εκδόκθκε και εγκρίκθκε ςφμφωνα με τισ
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διατάξεισ των άρκρων 18-21 του ν. 1650/1986, οι εγκαταςτάςεισ του Χ.Κ.Π. ευρίςκονται
ςτθν περιμετρικι ηϊνθ του Εκνικοφ Δρυμοφ Παρναςςοφ, ενϊ επίςθσ ζχουν εκδοκεί οι
προβλεπόμενεσ από το ν. 2160/1993 διαπιςτωτικζσ πράξεισ νομιμότθτασ υφιςταμζνων
εγκαταςτάςεων από τον Ε.Ο.Σ.. Σο ζργο τθσ επιςκευισ και εκςυγχρονιςμοφ του Χ.Κ.Π., που
αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των εγκαταςτάςεων, ζχει ενταχκεί ςτο ΕΠΑ 20072013 για φψοσ επζνδυςθσ ποςοφ € 17.000.000,00 περίπου.

Άρθρο 54
υθμίςεισ θεμάτων που αφοροφν την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρηςησ Ρεριβάλλοντοσ
Προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαδικαςία μετακίνθςθσ ι απόςπαςθσ υπαλλιλων
προσ τθν Ειδικι Τπθρεςία Επικεϊρθςθσ και Κατεδάφιςθσ Αυκαιρζτων (ΕΤΕΚΑ),
προκειμζνου αυτι να ςτελεχωκεί (διακζτει προσ το παρόν 5 υπαλλιλουσ με αρμοδιότθτα
ςε όλθ τθν Ελλάδα), και ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ τθσ διαδικαςία πλιρωςθσ των κζςεων τθσ
ΕΤΕΚΑ με εκείνθ που ιςχφει για τθν ΕΤΕΠ, με τθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ
ειςάγεται διάταξθ ϊςτε θ ςτελζχωςθ αυτισ να γίνεται κατά παρζκκλιςθ των κείμενων
διατάξεων (π.χ. γνϊμθ Τπθρεςιακϊν υμβουλίων, κλπ.).
Λόγω του ότι δεν ζχει ρυκμιςκεί ο τρόποσ κατανομισ του προςωπικοφ των Ειδικϊν
Τπθρεςιϊν τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΕΓΕΠΕ) του
ΤΠΕΚΑ ςτουσ Σομείσ Νοτίου και Βορείου Ελλάδασ αυτϊν, ειςάγεται με τθν δεφτερθ
παράγραφο του παρόντοσ άρκρου ςχετικι διάταξθ, ϊςτε να γίνεται θ κατανομι με
απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ του ΤΠΕΚΑ,
μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Επικεωρθτι τθσ, κατά περίπτωςθ Ειδικισ Τπθρεςίασ
(Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ, Κατεδάφιςθσ Αυκαιρζτων, Ενζργειασ και Δόμθςθσ).
Οι υφιςτάμενεσ κζςεισ προςωπικοφ, που καλφπτονται ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ ΕΓΕΠΕ
είναι όλεσ με απόςπαςθ. Δεδομζνου ότι δίνεται εκ του νόμου θ δυνατότθτα κάλυψθσ των
προβλεπόμενων κζςεων και με μετάταξθ, με τθν τρίτθ παράγραφο του παρόντοσ
προβλζπεται ότι θ ίδια δυνατότθτα κα πρζπει να δίνεται και ςτο ιδθ υπθρετοφν, με
απόςπαςθ, προςωπικό, εφόςον το επικυμεί και μάλιςτα κατά προτεραιότθτα και κατά
παρζκκλιςθ κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ.
Με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 4014/2011 ζγινε πρόβλεψθ ϊςτε να
απαλειφκοφν οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και να
μετατραποφν ςε κζςεισ που πλθροφνται από μόνιμουσ ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου
χρόνου υπαλλιλουσ, κακϊσ είναι πολφ δφςκολο να καλυφκοφν. Ωςτόςο κατά τθ
διατφπωςθ, εκ παραδρομισ αναγράφθκε ότι μετατρζπονται οι «προβλεπόμενεσ…. κζςεισ
επικεωρθτϊν, ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ» και ζτςι δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι
μετατρζπονται και οι κζςεισ των επικεωρθτϊν. Για το λόγο αυτό με τθν τζταρτθ παράγραφο
του παρόντοσ προτείνεται θ διαγραφι τθσ λζξθσ «επικεωρθτϊν».

Άρθρο 55
Τροποποίηςη διατάξεων του ν. 4014/2011
Με τθν παρ.8 του άρκρου 31 του ν.4014/2011 καταργικθκε το άρκρο 26 του ν.
1650/1986. Θ διάταξθ αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ανωτζρω
νόμου και ιδιαίτερα των παρ. 1 και 4 δθμιουργεί εςφαλμζνα τθν εντφπωςθ ότι δεν υπάρχει
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μθχανιςμόσ ελζγχου για τυχόν περιβαλλοντικζσ παραβάςεισ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν
ςχετίηονται με ζργα που αδειοδοτοφνται περιβαλλοντικά. Με τθν προςκικθ τθσ πρϊτθσ
παραγράφου του παρόντοσ διευκρινίηεται ότι τα ΚΕΠΠΕ είναι αρμόδια για τον ζλεγχο
εφαρμογισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςυνολικά.
Με τθ δεφτερθ παράγραφο του παρόντοσ κακορίηεται με ςαφινεια θ ςφνκεςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΠΕΠΑ) ςτθν ζδρα κάκε
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και επομζνωσ εκλείπει θ ανάγκθ ζκδοςθσ τθσ κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν ΠΕΚΑ, Εςωτερικϊν, Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ
και Ναυτιλίασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςτθν οποία παραπζμπει θ παρ.2 του άρκρου 13 του ν.
4014/2011. Με τον τρόπο αυτό επιταχφνεται θ υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ και θ
πλιρθσ εφαρμογι του Μζρουσ Αϋ του ν. 4014/2011.
Με τθν τρίτθ παράγραφο του παρόντοσ αναδιατυπϊνεται θ παρ.1 του άρκρου 12
του Ν.4014/2011 για λόγουσ πλθρότθτασ και ςαφινειασ. υγκεκριμζνα διευκρινίηεται ότι θ
κατάργθςθ τθσ άδειασ διαχείριςθσ αποβλιτων αναφζρεται ςτο ςφνολο των αποβλιτων που
καλφπτει το πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2008/98 για τα απόβλθτα, ζτςι όπωσ
μεταφζρεται ςτο εςωτερικό τθσ ζννομθσ τάξθσ μασ και ότι θ κατάργθςθ τθσ ζγκριςθσ
επζμβαςθσ που αφορά ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ αναφζρεται ςτο ςφνολο των
δραςτθριοτιτων και ζργων για τα οποία απαιτείτο ζγκριςθ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τθ
δαςικι νομοκεςία.

Άρθρο 56
Τροποποίηςη – Συμπλήρωςη διατάξεων του ν. 2742/1999
κοπόσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ είναι να
εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα των υδροθλεκτρικϊν ζργων που προβλεπόταν από τθν
μελζτθ –πιλότο που είχε εκπονιςει το ΤΒΕΣ – ΤΠΑΝ για το εκάςτοτε υδατικό διαμζριςμα με
τισ κατευκφνςεισ των Περιφερειακϊν Πλαιςίων Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου
Ανάπτυξθσ (ΠΠΧΑΑ), ανεξαρτιτωσ του να υπάρχει ςχετικά ρθτι αναφορά αυτϊν ςτα
ΠΠΧΑΑ, αφοφ πλζον κεωροφνται ωσ ιδθ προγραμματιςμζνα κατά το χρόνο ζγκριςθσ των
ΠΠΧΑΑ.
Με τθ δεφτερθ παράγραφο το τζλοσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9 του Ν.
2742/1999, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 17 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α), το οποίο
αναφζρεται ςτισ διοικθτικζσ άδειεσ ζργων ΑΠΕ που ζχουν ακυρωκεί λόγω αντίκεςισ τουσ
με τθ χωροταξικι ι τθν πολεοδομικι νομοκεςία, επαναδιατυπϊνεται και ςυμπλθρϊνεται
προκειμζνου να είναι πλθρζςτερο και ςαφζςτερο ςτο περιεχόμενό του.

Ειδικότερα επί των άρθρων τησ Ενότητασ Δ΄ του προτεινόμενου νόμου:

Άρθρο 57
Τροποποιήςεισ υφιςτάμενησ κανονιςτικήσ νομοθεςίασ
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Με τα προαναφερόμενα ςτα προθγοφμενα άρκρα επζρχονται τροποποιιςεισ τθσ
υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ.
Με ςκοπό τθν άμεςθ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, προκειμζνου να αρχίςει να παράγει
αποτελζςματα θ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΚ ςτο εκνικό μασ δίκαιο κρίνεται
απαραίτθτο να εξακολουκοφν να ιςχφουν οι παρακάτω ΚΤΑ με τισ ανάλογεσ τροποποιιςεισ
που επιφζρει ο παρϊν νόμοσ, μζχρι τθν ζκδοςθ των ΚΤΑ, κατ’ εξουςιοδότθςθ του παρόντοσ
νόμου. Κατόπιν τοφτων οι ΚΤΑ που εξακολουκοφν να ιςχφουν και τροποποιοφνται οι
ρυκμίςεισ τουσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο είναι οι ακόλουκεσ:
α) KYA 114218/1997 (B 1016) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων».
β) ΚΤΑ 7589/731/2000 (Β 514) «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν διαχείριςθ των
PCB/PCT»
γ) ΚΤΑ 29407/3508/2002 (B 1572) «Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των
αποβλιτων»
δ) ΚΤΑ 37591/2031/2003 (Β 1419) «Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων
από υγειονομικζσ μονάδεσ», όπωσ ιςχφει
ε) ΚΤΑ. 50910/2727/2003 (B 1909) «Μζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων.
Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ»
ςτ) ΚΤΑ 18083/1098Ε.103/2003 (Β 606) «χζδια διάκεςθσ /απολφμανςθσ ςυςκευϊν που
περιζχουν PCΒ – Γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ ςυλλογι και μετζπειτα διάκεςθ ςυςκευϊν και
αποβλιτων με PCΒ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
7589/731/2000 (Β’ 514)»
η) ΚΤΑ 22912/1117/2005 (Β 759) «Μζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ
ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ αποβλιτων»
θ) ΚΤΑ ΘΠ 13588/725/2006 (Β 383) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ
επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ …»
κ) ΚΤΑ ΘΠ 24944/1159/2006 (Β 791) «Ζγκριςθ Γενικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν
διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων …»
ι) ΚΤΑ 8668/2007 (Β 287) «Ζγκριςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικινδφνων
Αποβλιτων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπ’ αρ. 13588/725 ΚΤΑ…»
Ειδικότερα καταργοφνται οι άδειεσ μεταφόρτωςθσ, προςωρινισ αποκικευςθσ και
επεξεργαςίασ ςτισ ΚΤΑ 50910/2727/2003 και 13588/725/2006. τθν ΚΤΑ 29407/3508/2002
τροποποιοφνται τα άρκρα 9 και 10 και αντικακίςταται ο όροσ άδεια διάκεςθσ με τον όρο
άδεια λειτουργίασ και ωσ αρμόδια υπθρεςία για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΧΤΣΑ
ορίηεται θ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Περιφζρειασ.
τθν ΚΤΑ 13588/725/2006 αντικακίςταται ο οριςμόσ του επικινδφνου αποβλιτου από τον
οριςμό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊνεται και με
το άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου. Θ «άδεια διαςυνοριακισ μεταφοράσ» των επικίνδυνων
αποβλιτων αντικακίςταται από τθν φράςθ «ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ ςτθ διαςυνοριακι
μεταφορά». Λόγω τθσ κατάργθςθσ των αδειϊν διάκεςθσ, αποκικευςθσ και αξιοποίθςθσ
τροποποιοφνται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 13588/725/2006 όπωσ ζχει τροποποιθκεί
με τθν ΚΤΑ 8668/2007 για τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που πρζπει να υποβάλλουν οι
φορείσ διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων.
Με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν απλοποίθςθ και επιτάχυνςθ των
διαδικαςιϊν τροποποιοφνται οι διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 13588/725/2006, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί με τθν ΚΤΑ 8668/2007 (Β 287) και κεςπίηεται ότι θ άδεια ςυλλογισ και
μεταφοράσ επικινδφνων αποβλιτων ςε πλείονεσ τθσ μίασ Περιφζρειεσ ι εφ’ όςον αυτά
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προζρχονται από πλείονεσ τθσ μίασ Περιφζρειεσ, χορθγείται με απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. Επίςθσ
κεςπίηεται ότι ςε περίπτωςθ εξαγωγϊν, ειςαγωγϊν, διαμετακόμιςθσ επικινδφνων
αποβλιτων, απαιτείται «ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τθν οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο
του προβλεπόμενου ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 εγγράφου κοινοποίθςθσ».
τισ επόμενεσ παραγράφουσ τροποποιοφνται και κακορίηονται οι αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ για τθν εφαρμογι οριςμζνων κεμάτων τθσ νομοκεςίασ με ςκοπό τθν ορκότερθ
κατανομι των αρμοδιοτιτων. Ειδικότερα κακορίηονται εκ νζου οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςτα
ακόλουκα:
α) για τθν διενζργεια ελζγχων, κατά τθ διαςυνοριακι μεταφορά αποβλιτων
β) για τθν εφαρμογι των αναφερομζνων ςτθν υπ’ αρ. 3009634/1937/2007 (Β 774) κοινισ
απόφαςθσ υφυπουργϊν ςχετικά με τον οριςμό αρμοδίων Εκνικϊν αρχϊν για τθν εκτζλεςθ
του ν.3447/2006 (Α 52) «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ τθσ τοκχόλμθσ για τουσ ζμμονουσ
οργανικοφσ ρφπουσ»,
γ) για τθν αποςτολι τθσ τριετοφσ ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/76/ΕΚ και τθσ ΚΤΑ
22912/1117/2005 για τθν αποτζφρωςθ αποβλιτων.
Επίςθσ κεςπίηονται οι κυρϊςεισ ςε ςυμφωνία με το άρκρο 29 του παρόντοσ νόμου,
ςε οποιονδιποτε γίνεται υπαίτιοσ παράβαςθσ των διατάξεων: (α) τθσ ΚΤΑ 13588/725/2006,
(β) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1013/2006 και (β) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1102/2008 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2008 για τθν
απαγόρευςθ των εξαγωγϊν μεταλλικοφ υδραργφρου και οριςμζνων ενϊςεων και
μειγμάτων υδραργφρου και για τθν αςφαλι αποκικευςθ του μεταλλικοφ υδραργφρου.
Σζλοσ, λόγω ςφγχυςθσ που παρουςιάηεται ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία ςχετικά με
τθ διαχείριςθ ηωικϊν υποπροϊόντων κρίνεται απαραίτθτο να διευκρινιςτεί και να κεςπιςτεί
ότι οι εγκαταςτάςεισ που παράγουν ι/και επεξεργάηονται ηωικά υποπροϊόντα υπόκεινται
ςτθν αδειοδότθςθ του άρκρου 18 του παρόντοσ νόμου. Θ διαχείριςθ των ηωικϊν
υποπροϊόντων διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.1774/2002, όπωσ ζχει αντικαταςτακεί
με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1069/2009 περί υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα
και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο, και
αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι αυτϊν είναι οι κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν. Σα
μεταποιθμζνα - αδρανοποιθμζνα ηωικά υποπροϊόντα κεωροφνται μθ επικίνδυνα απόβλθτα
και θ διαχείριςθ αυτϊν διζπεται από τον παρόντα νόμο.
Με τθν ςυγκεκριμζνθ προςκικθ ςτθ τρίτθ παράγραφο του άρκρου 10 τθσ Κοινισ
Τπουργικισ Απόφαςθσ Θ.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909), δίνεται θ δυνατότθτα, φςτερα
από ζκδοςθ ςχετικισ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν,
Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ, για τισ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ όπου δεν υφίςταται εν λειτουργία ΧΤΣΑ
προβλεπόμενοσ από τον Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Π.Ε..Δ.Α), οφτε
εν λειτουργία χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ κατά τθν παράγραφο (θ) του άρκρου 2 τθσ
υπ’ αρικ. 29407/3509/2002 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Βϋ1572) για τα αςτικά
απόβλθτα, να παρεκκλίνουν από τον ιςχφοντα Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχείριςθσ
Αποβλιτων για τον τρόπο διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ και τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των εν λειτουργία
εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. κοπόσ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ
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είναι θ άμεςθ παφςθ λειτουργίασ των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτισ
διαχειριςτικζσ ενότθτεσ, όπου λόγω αδράνειασ των αρμόδιων φορζων κακϊσ και ζντονθσ
κοινωνικισ αντίδραςθσ, δεν εφαρμόηεται από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ το άρκρο 10 τθσ
ΚΤΑ 50910/2003, και οι αρμόδιοι φορείσ δεν προβαίνουν μζςα ςτθν προκεςμία που
ορίηεται από τθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου ςτισ ενζργειεσ που πρζπει, με αποτζλεςμα
να εξακολουκοφν να λειτουργοφν οι χϊροι ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων τθσ
διαχειριςτικισ τουσ ενότθτασ.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του κακοριςμοφ χριςεων γθσ ςτον εξωαςτικό χϊρο και ιδίωσ ςε
ευαίςκθτεσ περιοχζσ και κυρίωσ του νθςιωτικοφ χϊρου, προωκικθκε θ εκπόνθςθ
ςθμαντικοφ αρικμοφ Ειδικϊν Χωροταξικϊν Μελετϊν (ΕΧΜ), με ςτόχο τθ κεςμοκζτθςθ τουσ
ςε Δ/γμα Ηωνϊν Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) προςταςίασ. Εξ αυτϊν κεςμοκετικθκε ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ με ζκδοςθ αντίςτοιχων Προεδρικϊν Διαταγμάτων.
Θ ΕΧΜ είναι μία διαδικαςία για τον ορκολογικό ςχεδιαςμό μιασ ευαίςκθτθσ και
προβλθματικισ περιοχισ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ με παράλλθλθ προςταςία του φυςικοφ –
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ κακϊσ και των φυςικϊν πόρων ςτο πλαίςιο τθσ αειφορίασ.
τθν περιοχι μελζτθσ εξετάηονται όλα τα δεδομζνα του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ
περιβάλλοντοσ και γίνονται προτάςεισ που αφοροφν τθν ρφκμιςθ των όρων δόμθςθσ και
των χριςεων γθσ, τθν χωροκζτθςθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, λειτουργιϊν και ζργων
τεχνικισ υποδομισ. Ωσ μζςο κεςμοκζτθςθσ των ΕΧΜ χρθςιμοποιικθκε το άρκρο 29 του Ν.
1337/83, περί Ηωνϊν Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ).
Θ ΗΟΕ αποτζλεςε υποκατάςτατο εργαλείο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ που αποςκοποφςε
«ςτον άμεςο ζλεγχο τθσ δόμθςθσ και των χριςεων γθσ ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι ϊςτε να
αποφεφγεται θ άναρχθ ανάπτυξθ τουσ και θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ με τθν
δθμιουργία πραγματικϊν καταςτάςεων που υπονομεφουν τθν ορκολογικι χωροταξία».
ε μεγάλο αρικμό αυτϊν των Προεδρικϊν Διαταγμάτων Ηωνϊν Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ)
λόγω του χρόνου κεςμοκζτθςθσ των (1988-2002) δεν αναφζρονται χριςεισ κοινωφελοφσ
χαρακτιρα όπωσ μονάδεσ ενζργειασ, αφαλάτωςθσ αλλά και αποβλιτων, οι οποίεσ ςιμερα
είναι απολφτωσ απαραίτθτεσ για τθν βιωςιμότθτα και ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν, που
κυρίωσ είναι ευαίςκθτεσ περιοχζσ όπωσ τα νθςιά. Θ παράλθψθ των μονάδων αυτϊν ζχει
ςαν αποτζλεςμα τθ αδυναμία χωροκζτθςθσ των, τθ δυςλειτουργία και τθν υποβάκμιςθ
των ευαίςκθτων αυτϊν περιοχϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν ανάγκθ προϊκθςθσ κατά
περίπτωςθ τροποποιθτικϊν ρυκμίςεων.
Για τισ ΗΟΕ που παρατίκενται ςτον κάτωκι πίνακα δίνονται κατευκφνςεισ κατά το
ςχεδιαςμό ςε εκνικό επίπεδο για τροποποίθςθ/ ανακεϊρθςθ αυτϊν, κυρίωσ μζςω των
Ειδικϊν Πλαιςίων Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ και ςυγκεκριμζνα:
α) ςτο άρκρο 22 του Ειδικοφ Πλαιςίου για τισ Α.Π.Ε. γίνεται αναφορά ςε ειδικζσ
κατευκφνςεισ για τθν τροποποίθςθ /ςυμπλιρωςθ των ΗΟΕ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ
Χϊρασ και ιδίωσ ςτισ περιοχζσ των νθςιϊν του Αιγαίου Πελάγουσ ςτισ οποίεσ ζχουν
κεςμοκετθκεί θ πλειονότθτα των ΗΟΕ, ϊςτε να επιτευχκεί θ εναρμόνιςθ τουσ με τισ
ρυκμίςεισ του Πλαιςίου, προκειμζνου να είναι δυνατι ςε αυτζσ θ χωροκζτθςθ
εγκαταςτάςεων ΑΠΕ και
β) ςτο δε άρκρο 9, παρ.9, του Ειδικοφ Πλαιςίου για τθ Βιομθχανία, «Πρόγραμμα Δράςθσ μζτρα και δράςεισ κεςμικοφ χαρακτιρα» γίνεται αναφορά για εναρμόνιςθ των Ηωνϊν
Οικιςτικοφ Ελζγχου και λοιπϊν ςχεδίων χριςεων γθσ (ςτον εξωαςτικό χϊρο), με
τροποποίθςθ / ανακεϊρθςθ των ΗΟΕ φςτερα από εκπόνθςθ μελζτθσ.
Θ Δ/νςθ Χωροταξίασ του ΤΠΕΚΑ ζχοντασ υπόψθ τισ κατευκφνςεισ των Ειδικϊν Πλαιςίων
Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ αλλά και τθν πλθκϊρα αιτθμάτων των
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τοπικϊν παραγόντων προχϊρθςθ ιδθ ςε ςθμειακζσ τροποποιιςεισ ΗΟΕ χωρίσ ωςτόςο να
επιτευχκεί το αναμενόμενο αποτζλεςμα λόγω τθσ χρονοβόρου διαδικαςίασ τροποποίθςθσ
(γνωμοδοτιςεισ Διμου –Κ..Χ.Ο.Π.- υπογραφζσ διαδικαςίασ –υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ –
Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ), με αποτζλεςμα να κακυςτερεί θ υλοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων
ζργων.
Προκειμζνου να υπάρξει μια πιο ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ του κζματοσ και μετά τθν
εμπειρία που προζκυψε από ςυνεργαςία με τθν ΔΕΘ, τθν Δ/νςθ Περιβ/κοφ χεδιαςμοφ, τθν
Γεν. Γραμ. Ενζργειασ και τθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων, προτείνεται θ ςυγκεκριμζνθ
διάταξθ για μονάδεσ ενζργειασ, αφαλάτωςθσ αλλά και διαχείριςθσ αποβλιτων και αςτικϊν
λυμάτων.
Ηώνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ) Χωροταξίασ 1987-2003
Α/
Α

Ρεριοχή

Ζτοσ

ΦΕΚ

1

ΗΟΕ Λαγανά Ηακφνκου

1987

Δ 37

2

ΗΟΕ Αφάντου Ρόδου (περιοχι Κολυμπίων κοινότθτασ Αφάντου)

1988

Δ 715

3

ΗΟΕ Πιςοδερίου Φλϊρινασ

1988

Δ 800

4

ΗΟΕ Κω (Ψαλίδι)

1989

Δ 427

5

ΗΟΕ Ψαχνϊν Ευβοίασ (Διμου Ψαχνϊν κοινότθτασ Καςτζλλασ
1989
και Νζασ Αρτάκθσ Ν. Ευβοίασ)

Δ 642

6

ΗΟΕ Δφςτου Ευβοίασ

Δ 60

7

ΗΟΕ Κιρασ (κοινότθτασ Κιρασ, Οίασ, Βόκωνα, Βουρβοφλου,
1990
Εμπορείου, Ζξω Γωνίασ, Επιςκοπισ κλπ.)

Δ 139

8

ΗΟΕ Κανατάδικων Ευβοίασ (Μικρό – Μεγάλο Λιβάρι Λςτιαίασ)

1990

Δ 205

9

ΗΟΕ Επιςκοπισ Γεωργιοφπολθσ Ν. Ρεκφμνθσ –Ν. Χανίων

1990

Δ 211

10

ΗΟΕ Ηακφνκου

1990

Δ 347

11

ΗΟΕ Σαυρωποφ

1991

Δ 315

12

ΗΟΕ Πυκαγόρειου άμου

1991

Δ 798

13

ΗΟΕ Παραλιακισ περιοχισ (διμων και κοινοτιτων) Ν. Θλείασ

1993

Δ
1161

14

ΗΟΕ Παραλιακισ περιοχισ (διμων και κοινοτιτων) Ν. Θλείασ
1994
και τροποποίθςθ

Δ 86

15

ΗΟΕ Κοινότθτασ Λάρδου τθσ νιςου Ρόδου Ν. Δωδεκανιςου

1994

Δ 281

16

ΗΟΕ άμου (Διμων και κοινοτιτων τθσ νιςου άμου)

1995

Δ 100

17

ΗΟΕ Γαυρίου νιςου Άνδρου (κοινότθτα Γαυρίου εκτόσ
1997
εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν)

Δ 179

18

ΗΟΕ Αλυκι νιςου Κω (των κοινοτιτων Αςφενδίου και Πυλίου)

Δ
1024

19

ΗΟΕ Γφρα-Δθμοςάρι Λευκάδασ (κοινοτιτων Πλατυςτόμων, 1997

1990

1997

Δ

52
Βαυκερισ, Νυδρίου και Διμου Λευκάδασ)

1096

20

ΗΟΕ Λίμνθ Ν. Πλαςτιρα, Ν. Καρδίτςασ

1998

Δ 885

21

ΗΟΕ Πάτμου (Διμου Πάτμου)

2001

Δ 621

22

ΗΟΕ νιςου Πάτμου και τροποποίθςθ

2001

Δ 991

23

ΗΟΕ Αγίου Όρουσ (περιοχι των Διμων ταγείρων-Ακάνκου) Ν.
2002
Χαλκιδικισ

Δ 326

24

ΗΟΕ Παράκτιασ Ηϊνθσ Ν. Ζβρου

2002

Δ 492

25

ΗΟΕ νιςου Σινου (Διμου Σινου, Διμου Εξωμβοφργου,
κοινότθτασ Πανόρμου νιςου Σινου και των νθςίδων Πλανιτθσ 2003
και Δρακονιςι Ν. Κυκλάδων)

Δ 160

26

ΗΟΕ νιςου Χίου (Διμων Αμανισ και Ομθροφπολθσ τζωσ
2003
κοινοτιτων Βολιςςοφ και ιδθροφντοσ

Δ 52

27

ΗΟΕ Διμων Μαςτιχοχωρίων και Λωνία, Ν. Χίου

2003

Δ 130

28

Κακοριςμόσ χριςεων γθσ και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ
2002
ςε περιοχι του Όρουσ Καλλίδρομου, Ν. Φκιϊτιδασ

Δ 696

29

Ειδικοί όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ ςτθν εκτόσ ςχεδίου
περιοχι του Διμου ίφνου, νιςου ίφνου και νιςου Κιτριανισ 2002
Ν. Κυκλάδων

Δ 668

30

ΗΟΕ νιςου Σινου (Διμου Σινου και των κοινοτιτων
1988
Σριαντάρου, Δφο Χωριϊν, τενισ, νιςου Ν. Κυκλάδων)

Δ 163

31

ΗΟΕ Αττικισ (ςε ολόκλθρθ τθν εκτόσ ορίων οικιςμϊν)

1983

Δ284

32

ΕΧΜ Μιλου (Γενικϊν κατευκφνςεων χωροταξικισ μελζτθσ
1981
νιςου Μιλου και του αντίςτοιχου χωροταξικοφ)

Β 654

Άρθρο 58
Μεταβατικζσ διατάξεισ
το άρκρο αυτό περιλαμβάνονται οι θμερομθνίεσ ςτισ οποίεσ θ χϊρα είναι υποχρεωμζνθ να
υποβάλλει προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθν τριετι ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ
2008/98/ΕΚ και του παρόντοσ νόμου και να εκπονιςει προγράμματα πρόλθψθσ
δθμιουργίασ αποβλιτων.
Άρθρο 59
Κατάργηςη υφιςτάμενησ νομοθεςίασ
Λόγω του νζου ολοκλθρωμζνου πλαιςίου που κεςπίηεται μζςω του παρόντοσ νόμου για τθ
διαχείριςθ αποβλιτων κεωρείται απαραίτθτθ θ κατάργθςθ των ακόλουκων:
1. τθσ παράγραφου 1 του άρκρου 12 του ν. 1650/1986 (Α 160).
2. τθσ Τ.Δ. Ε1β/221/1965 απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν κα Τγιεινισ «Περί
διακζςεωσ λυμάτων και βιομθχανικϊν αποβλιτων» και οι μεταγενζςτερεσ
υγειονομικζσ διατάξεισ τροποποίθςισ τθσ, κακόςον αφορά τα απόβλθτα που
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3.
4.
5.

6.
7.

περιλαμβάνονται ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων (ΕΚΑ), που καταρτίςτθκε με
τθν απόφαςθ 2000/532/ΕΚ (EE L 204/37/21.7.1998), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ
αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ (EE L 47/1/16.2.2001), 2001/119/ΕΚ (EE L47/32/16.2.2001) και
2001/573/ΕΚ (EE L 203/18/28.7.2001) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, (Β 138).
τθσ ΤΑ Ε1β/301/1964) περί ςυλλογισ, αποκομιδισ και διακζςεωσ απορριμμάτων, (Β
63).
τθσ ΚΤΑ 49541/1424/1986 «τερεά Απόβλθτα ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία
75/442/ΕΟΚ», (Β 444).
τθσ άδεια διαχείριςθσ μθ επικινδφνων αποβλιτων κατά τθν ζννοια του άρκρου 8 τθσ
ΚΤΑ 50910/2727/22.12.2003 (B 1909) κακϊσ και τθσ άδειασ διαχείριςθσ επικινδφνων
αποβλιτων κατά τθν ζννοια του άρκρου 7 τθσ ΚΤΑ 13588/725/28.3.2006 (B 383).
τθσ άδειασ προςωρινισ αποκικευςθσ ιατρικϊν αποβλιτων κατά τθν ζννοια του
άρκρου 10 τθσ ΚΤΑ 37591/2031/2003 (Β 1419).
κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, θ οποία είναι αντίκετθ προσ τισ ρυκμίςεισ του
παρόντοσ.

Άρθρο 60
Παραρτήματα
Με το παρόν άρκρο προςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ νόμου τα
παραρτιματα A και B που αντιςτοιχοφν ςτθν Ενότθτα Αϋ και τα παραρτιματα Λ, ΛΛ, ΛΛΛ και ΛV που
αντιςτοιχοφν ςτθν Ενότθτα Βϋ του νόμου. Tα ανωτζρω παραρτιματα τροποποιοφνται με κοινι
απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και του κατά
περίπτωςθ ςυναρμόδιου Τπουργοφ ςφμφωνα με τα εκάςτοτε ιςχφοντα ςτο κοινοτικό δίκαιο.
Προςαρτάται, επίςθσ, ςτο παρόν το παράρτθμα 1 και το παράρτθμα 2 που αναφζρονται,
αντιςτοίχωσ, ςτθν παράγραφο 6 α) του άρκρου 51 και ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 53 τθσ
Ενότθτασ Γϋ του παρόντοσ.

Άρθρο 61
Ζναρξη ιςχφοσ
Με το παρόν ορίηεται ότι θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ υπό τθν επιφφλαξθ των άρκρων 49 παράγραφοσ 3 και 52
παράγραφοσ 6.

Ακινα, …./…../2011
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ΟΛ ΤΠΟΤΡΓΟΛ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

ΔΘΜΘΣΡΘ ΡΕΠΠΑ

ΑΝΑΣΑΛΟ ΓΛΑΝΝΛΣΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΛΗΕΛΟ

ΜΛΧΑΛΘ ΧΡΤΟΧΟΛΔΘ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ

ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΛΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΛΝΟΤ

ΜΑΤΡΟΤΔΘ Χ. ΒΟΡΛΔΘ

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ

ΚΩΝΣΑΝΣΛΝΟ ΚΑΝΔΑΛΛΔΘ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ

ΜΛΛΣΛΑΔΘ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ

ΠΑΤΛΟ ΓΕΡΟΤΛΑΝΟ

