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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πρά−

ξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με 
θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά 
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του
ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) 
της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμε−
τοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχε−
δίων και προγραμμάτων που αφορούν το περι−
βάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δι−
καιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9269/470 (1)
 Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων 

ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικα−
σία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικατα−
στάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 
1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρ−
θρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ 
«σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτι−
ση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφο−
ρούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον 
αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/
ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕ−

ΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ...» (Α΄ 136/1992) 
και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1 ζ και παρ. 2) 
του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(Α΄ 34/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας 
Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α΄ 70/1984) και του άρθρου 3 του 
ν.1338/83 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101/1990).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 (παρ. 2) του ν. 1650/ 
1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160) 
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 (παρ. 2 
και 3) του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με 
τις οδηγίες 97/11 και 96/61 Ε.Ε. … και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 91).

3. Τις διατάξεις του ν. 3422/2005 « Κύρωση της Σύμβα−
σης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα». (Α΄303).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του 
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
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Α΄137/1985) και των άρθρων 9 και 13 και 20 του π.δ/τος 
473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 157/1985).

5. Τις διατάξεις του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής 
βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις» (Α΄24).

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικα−
ταστάθηκε από το άρ. 1 του ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 1022/ 
2002).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/14.3.2003 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία Προκαταρ−
κτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικα−
ταστάθηκε από το άρ. 2 του ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 332) και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 6, 7 και 9 αυτής.

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37111/2021/2003 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέ−
ρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δρα−
στηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 25535/3281/15.11.2002 
κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση περιβαλλοντι−
κών όρων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας των 
έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία 2 της Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση ...» 
(1463/20.11.2002).

11.Tις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) 
της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (EEL 156/17/25.6.2003).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας , 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.7) και 
4 (παρ.4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετι−
κά με την συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορι−
σμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλί−
ου», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 
156/17/25.6.2003) και συγχρόνως η εφαρμογή των δια−
τάξεων του άρθρου δευτέρου του ν. 3422/2005, ώστε 
με την διασφάλιση της παροχής διοικητικού ελέγχου 
και δικαστικής προστασίας του κοινού κατά πράξε−
ων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα 
ενημέρωσης και συμμετοχής του, που σχετίζονται με 

την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του
ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 
3 του ν. 3010/2002 και των υπ’ αριθμ. 11014/ 703/2003 
και υπ’ αριθμ. 37111/2021/2003 κοινή υπουργική απόφαση 
που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των εν λόγω άρθρων, 
να κατοχυρώνεται πληρέστερα και πιο ολοκληρωμέ−
να το δικαίωμα της ουσιαστικής συμμετοχής του στην 
προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοείται:
1) «Κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσω−

πα και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, 
οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες) εκπροσώπη−
σής τους.

2) «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή εν−
δέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέ−
ροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την 
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συ−
μπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
εφόσον προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

3) «ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο αποτελεί μέρος του ενδιαφερόμενου κοινού.

4) «Διοίκηση»: η αρχή η οποία έχει ορισθεί ως αρ−
μόδια για την διενέργεια της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση της σχετικής 
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3010/2002 και των υπ’ αριθμ. 11014/703/2003 και υπ’ 
αριθμ. 37111/2021/2003 κοινή υπουργική απόφαση που 
έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 3
Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος για την αποκατάσταση της 
ηθικής ή υλικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του 
δικαιούται να προσβάλλει τις πράξεις ή παραλείψεις 
της Διοίκησης που έχουν σχέση με θέματα ενημέρωσης 
και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των υπ’ αριθμ. 11014/ 
703/2003 και υπ’ αριθμ. 37111/2021/2003 ΚΥΑ. Το δικαίωμα 
αυτό ένδικης προστασίας παρέχεται τόσο στα πλαίσια 
διοικητικού ελέγχου όσο και στα πλαίσια δικαστικής 
προστασίας. 

1) Το δικαίωμα διοικητικού ελέγχου ασκείται:
α) Με αίτηση θεραπείας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. .2690/1999. με την οποία 
ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανάκληση ή την τροποποί−
ηση πράξης της Διοίκησης, για θέματα ενημέρωσης και 
συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης 
των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτή−
των, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της 
υπ’ αριθμ. 11014/703/2003 κοινή υπουργική απόφαση και 
σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
37111/2021/2003 κοινή υπουργική απόφαση. 

β.1) Με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ., με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά 
την ακύρωση ή την τροποποίηση πράξης του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, για θέματα ενημέ−
ρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
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έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 9 της υπ’ 
αριθμ. 11014/ 703/2003 κοινής υπουργικής απόφασης και 
σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
37111/2021/2003 κοινής υπουργικής απόφασης.

β.2) Η ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της 
ως άνω Πράξης ή από την ημερομηνία παρέλευσης 
των προβλεπόμενων στις ανωτέρω διατάξεις σχετικών 
προθεσμιών ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού 
(παράλειψη της διοίκησης).

β.3) Η Διοίκηση εξετάζει τη νομιμότητα της Πράξης 
και αποφασίζει για την ακύρωση εν όλω ή εν μέρει της 
Πράξης ή για την απόρριψη της προσφυγής. Η απόφαση 
επί της ειδικής διοικητικής προσφυγής γνωστοποιείται 
στον προσφεύγοντα μέσα σε προθεσμία 45 ημερών 
από την άσκησή της.

2) Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας ασκείται:
2.1) με αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης δι−
ατάξεις

2.2) με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας: 

α) κατά πράξεως ή παραλείψεως της Διοίκησης, είτε 
έχει ασκηθεί είτε όχι αίτηση θεραπείας,

β) κατά της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ επί της ειδικής 
διοικητικής προσφυγής. Σε περίπτωση που παρέλθει 
η προθεσμία των 45 ημερών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 εδ. β.3, η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ασκείται κατά της τεκμαι−
ρόμενης, από την πάροδο των εν λόγω προθεσμιών, 
απόρριψης της ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Β. Πληροφορίες για θέματα εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου παρέχονται από τις δημόσιες 
αρχές όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινής υπουργικής από−
φασης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ κ.λπ.» 
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 αυτής.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 Aριθμ. 9268/469 (2)
     Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτη−

ση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευα−
σιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο 
εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων 
διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροπο−
ποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου 
της 11ης Φεβρουαρίου 2004. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ...» (Α΄ 136/1992) 
και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παραγρ. 1ζ) του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεμα−
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων κ.λπ.» (Α’70) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 3 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
65 του ν.1892/1990 (Α’101). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.Α1, τελευταίο 
εδάφιο) του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτι−
κή διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
κ.λπ.» (Α΄ 179) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 
7 και 10 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 ’’Εναρμόνιση του
ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 ... κ.λπ. (Α΄91).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’137) 
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 157). 

6. Την οδηγία 2004/12/ΕΚ «Για την τροποποίηση της 
οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμ−
ματα συσκευασίας» του Συμβουλίου της 11ης Φεβρου−
αρίου 2004 (ΕΕL 47/18.2.2004). 

7. Τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. της 
16ης Ιανουαρίου 2001 (EEL 47/1/2001)’’ και 2001/573/Ε.Κ. 
της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων ‘’για την τροποποίηση 
της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο 
των αποβλήτων’’.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα και Όροι 
για τη Διαχείριση Στερεών αποβλήτων…» ( Β΄ 1909).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 
… κλπ.» ( Β΄ 383).

10. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 259/1993 Κανονισμού 
(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 1.2.1993 «Σχετικά με την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων 
στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την 
είσοδο και έξοδό τους» (EE L 30/6.2.1993/σελ.1), όπως 
ισχύει, και του ν .2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης της 
Βασιλείας … κ.λπ.» (Α΄ 58/1994). 
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11. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 97/129/ΕΚ 
της 28ης Ιανουαρίου 1997 (ΕΕL 50/20.2.1997).

12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1999/468/
ΕΚ (ΕΕL 184/17.7.1999). 

13.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄98). 

14.Tην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/2001 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 1480).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή 
της παραγράφου Α1 (τελευταίο εδάφιο) του άρθρου 10 
του ν. 2939/2001, καθώς και η τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των άρθρων 2, 5, 7 και 10 του ίδιου νόμου, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας»που έχει δημοσιευθεί 
στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 47/18.2.2004), ώστε με τον 
καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση 
κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων των συσκευασιών 
και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών 
μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών, να διασφαλί−
ζεται πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά η επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 1 και η προσέγγιση με τις αρχές του 
άρθρου 4 του ν. 2939/2001, του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν 
εναρμονισθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των αποβλήτων 
των συσκευασιών

1. O E.O.E.Δ.Σ.Α.Π. , λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συμμόρφωση με 
τους στόχους και τις αρχές των άρθρων 1 και 4 του
ν. 2939/2001, για την επίτευξη των ακόλουθων ποσοτι−
κών στόχων:

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει 
να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται σε εγκαταστά−
σεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργει−
ας τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος των αποβλήτων 
συσκευασίας.

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, αξιοποί−
ηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % τουλάχιστον 
κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας

γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, ανακύ−
κλωση μεταξύ 25 % τουλάχιστον και 45 % το πολύ, κατά 
βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περι−
έχονται στα απόβλητα συσκευασίας, με ελάχιστο ποσο−
στό 15 % κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας

δ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακύκλω−
ση μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά 
βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας

ε) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξη 
των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για 
υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας:

i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας 

αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου 
σε πλαστικά,

v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.
2. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται από την 

Κοινότητα σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συμβου−
λίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999, όπως 
ισχύουν και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επι−
τροπής Ε.Κ., όπως ισχύει, προσμετρώνται στην κάλυψη 
των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1 μόνον 
εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η αξιοποίηση ή/και 
ανακύκλωση έλαβε χώρα σύμφωνα με τις σχετικές δια−
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κάτω από συνθήκες 
ισοδύναμες, σε γενικές γραμμές, με εκείνες που ορίζει 
η σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

3. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 1 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και απο−
τελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το 
ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες κατ΄ εφαρ−
μογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. 2) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2939/2001.

4. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταρτίζει πρό−
γραμμα σύμφωνα με το οποίο γίνεται υπέρβαση των 
ανώτατων ορίων των ποσοτικών στόχων που προβλέ−
πονται στην παράγραφο 1, με την πρόβλεψη παράλληλα 
κατάλληλων δυνατοτήτων ανακύκλωσης και αξιοποίη−
σης, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλ−
λοντος, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 
του ν. 2939/2001.

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο
ν. 2939/2001 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακο−
λούθως:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2, αριθμείται ως εδάφιο 
1.1 και μετά την περίπτωση (γ), προστίθεται εδάφιο που 
αριθμείται ως 1.2 και έχει ως εξής:

«1.2. Ο ορισμός της «συσκευασίας» βασίζεται περαιτέ−
ρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγ−
ματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα αντικείμενα 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

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

ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορί−
ζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς 
και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα 
ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται 
στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον 
επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.
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iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσω−
ματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρού−
νται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσω−
ματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας 
ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα 
οποία επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται 
συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται 
να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

2. Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 27, προστίθεται 
η παράγραφος 28 που έχει ως εξής:

«28. «παραγωγός»: νοείται ο εισαγωγέας και ο κα−
τασκευαστής συσκευασιών, καθώς και ο συσκευαστής 
των προϊόντων».

3. Το άρθρο 5, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως 
ακολούθως:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η περίπτωση 
(ii), αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα 
απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της 
αγοράς για τα εν λόγω υλικά ή /και επανεξετάζοντας 
τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς που εμποδίζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών».

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, μετά την 
περίπτωση (ii), προστίθενται οι περιπτώσεις (iii) και (iv) 
που έχουν ως εξής:

«iii) της ανάκτησης ενέργειας, όπου ενδείκνυται και εί−
ναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών, για περι−
βαλλοντικούς λόγους και για λόγους κόστους−ωφέλειας. 
Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκές 
περιθώριο μεταξύ εθνικών στόχων ανακύκλωσης και 
εθνικών στόχων αξιοποίησης.

iv) της λήψης πρόσθετων μέτρων πρόληψης για τον 
μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επί−
πτωσης της συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο 
οι θεμελιώδεις λειτουργίες της. Στα μέτρα αυτά μπορεί 
να συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση περιβαλλοντικού 
δείκτη σχετικά με την συσκευασία, ο οποίος να καθι−
στά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και 
περισσότερο αποτελεσματική».

γ) Μεταξύ των παραγράφων 2 και 3, παρεμβάλλεται 
νέα παράγραφος 3, οπότε η υπάρχουσα 3 αριθμείται 
ως 4. Η νέα παράγραφος 3 έχει ως εξής:

«3. Στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, είναι 
δυνατόν να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της 
συσκευασίας, ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης προκει−
μένου να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζημιογόνες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.»

4. Στην παράγραφο Β του άρθρου 7, μετά το εδάφιο 
2, προστίθεται η παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

« 3. Με την απόφαση έγκρισης κάθε συστήματος ατο−
μικής ή συλλογικής εναλλακτικής, επιβάλλονται μέτρα 
και όροι που κατά κύριο λόγο αναφέρονται:

i) στον προσδιορισμό των στόχων (βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων), εναλλακτικής διαχείρισης και 
των αντίστοιχων προθεσμιών για την επίτευξή τους

ii) στη υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή 
με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, 
της δράσης του συστήματος και των στόχων (βραχυ−
πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), που επιδιώκει 

iii) στην υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά δι−
αστήματα, των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί 

στις ανωτέρω προθεσμίες και γνωστοποίησής τους 
στον ΕΟΕΔΣΑΠ. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να κα−
θίστανται διαθέσιμα στο κοινό με τους όρους που ορί−
ζονται στην απόφαση έγκρισης του συστήματος

iv) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που 
καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμμετέχοντες 
διαχειριστές και στο ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της 
σε τακτά διαστήματα 

Άρθρο 4
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το παράρτημα που ακολουθεί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επεξηγηματικά παραδείγματα για τα κριτήρια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1

Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου i)
Συσκευασίες
Κουτιά γλυκών
Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη CD
Μη συσκευασίες
Γλάστρες που προορίζονται να παραμείνουν με το 

φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
Εργαλειοθήκες
Φακελάκια τσαγιού
Κηρώδη επιστρώματα γύρω από το τυρί
Μεμβράνες λουκάνικων
Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου ii)
Συσκευασίες, εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορίζο−

νται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης
Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για μεταφορά
Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης
Κολλητική μεμβράνη
Σακούλες για σάντουιτς
Αλουμινόχαρτο
Μη συσκευασίες
Αναδευτήρας
Μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης
Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου iii)
Συσκευασίες
Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσκολλημένες 

στο προϊόν
Εξαρτήματα συσκευασιών
Το βουρτσάκι της μάσκαρας που αποτελεί μέρος του 

πώματος του δοχείου
Αυτοκόλλητες ετικέτες κολλημένες σε άλλη συσκευ−

ασία
Άγκιστρα
Πλαστικοί δακτύλιοι
Δοσομετρητής που αποτελεί μέρος του πώματος του 

δοχείου απορρυπαντικού.»

Άρθρο 5

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις 
της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 F

Αριθμ. Η.Π. 9272/471 (3)  
  Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1418), σε συμμόρφω−
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προ−
σέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξο−
πλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ….» (Α΄ 136) και τις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1650/1986 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160).

3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του
ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ ….. κ.λπ.» 
(Α΄ 91).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του 
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 
137) και των 9 και 13 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄ 157).

5. Την οδηγία 2005/88 του Συμβουλίου της 14ης Δε−
κεμβρίου 2005 (EEL 344 σελ. 44/27.12.2005).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους» (Β΄ 1418) που εκδόθηκε σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργι−
κής απόφασης με την αντικατάσταση του πίνακα του 
άρθρου 8 αυτής, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/88 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005 των Ευρωπα−
ϊκών Κοινοτήτων «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕL 344/44/27.12.2005).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ο νέος 
Πίνακας του άρθρου 8 της ως άνω κοινής υπουργικής 
απόφασης περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 2

O πίνακας του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται από τον 
πίνακα που ακολουθεί:

«Η επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος στρογ−
γυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω (για δεκαδικό κλάσμα μικρότερο 
του 0,5, να χρησιμοποιείται η μικρότερη τιμή· για δεκαδι−
κό κλάσμα μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5, να χρησιμοποιείται 
η ανώτερη).

«Τύπος εξοπλισμού | Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς P 
σε kW Ηλεκτρική ισχύς Pel (1) σε kW Μάζα μηχανήματος 
m σε kg Πλάτος κοπής L σε cm | Επιτρεπόμενη στάθμη 
ακουστικής ισχύος σε dB/1 pW |

| | Φάση Ι από τις 3 Ιανουαρίου 2002 | Φάση ΙΙ από τις 
3 Ιανουαρίου 2006 |

Μηχανήματα συμπίεσης (δονούμενοι οδοστρωτήρες, δο−
νητικές πλάκες, δονούμενοι κριοί) | P ≤ 8 | 108 | 105 (2) |

8 < P ≤ 70 | 109 | 106 (2) |
P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P (2) |
Ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών, ερπυστριοφόροι 

φορτωτές, ερπυστριοφόροι εκσκαφείς−φορτωτές | P ≤ 
55 | 106 | 103 (2) |

P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P (2) |
Τροχοφόροι προωθητές γαιών, τροχοφόροι φορτω−

τές, τροχοφόροι εκσκαφείς−φορτωτές, ανατρεπόμενα 
οχήματα, ισοπεδωτές, συμπιεστές τύπου φορτωτή για 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αντισταθ−
μιζόμενα ανυψωτικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, κινητοί γερανοί, μηχανήματα συμπύκνωσης (μη 
δονητικοί οδοστρωτήρες), διαστρωτήρες οδοποιίας 
(finishers), συγκροτήματα υδραυλικής ισχύος | P ≤ 55 | 
104 | 101 (2) (3) |

P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P (2) (3) |
Εκσκαφείς, αναβατόρια για δομικά υλικά, βαρούλκα δομι−

κών κατασκευών, μοτοσκαπτικές φρέζες | P ≤ 15 | 96 | 93 |
P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P |
Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης σκυροδέμα−

τος και αερόσφυρες | m ≤ 15 | 107 | 105 |
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15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m (2) |
m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |
Πυργογερανοί | | 98 + lg P | 96 + lg P |
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης και ηλεκτροπα−

ραγωγά ζεύγη ισχύος | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel |
10 > Pel | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
Αεροσυμπιεστές | P ≤ 15 | 99 | 97 |
P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P |
Χορτοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος χλοο−

τάπητα / μηχανές ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα 
| L ≤ 50 | 96 | 94 (2) |

50 < L ≤ 70 | 100 | 98 |
70 < L ≤ 120 | 100 | 98 (2) |
L > 120 | 105 | 103 (2) |.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1) Pel για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: συμ−

βατικό ρεύμα συγκόλλησης πολλαπλασιαζόμενο με τη 
συμβατική τάση υπό φορτίο για τη χαμηλότερη τιμή του 
συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής.
Pel για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη: κύρια ενέργεια σύμ−
φωνα με το εδάφιο 13.3.2 του ISO 8528−1:1993.

2) Τα μεγέθη για τη φάση ΙΙ είναι απλώς ενδεικτικά 
για τους εξής τύπους εξοπλισμού:

− Δονούμενοι οδοστρωτήρες με βαδίζοντα χειριστή
− Δονητικές πλάκες (> 3 kW)
− Δονητικοί κριοί
− Προωθητές γαιών (με χαλύβδινες ερπύστριες)
− Φορτωτές (με χαλύβδινες ερπύστριες > 55 kW)
− Τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης
− Διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers) με πήχεις εξο−

μάλυνσης
− Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης σκυροδέ−

ματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης και αεροσφύρες 
(15 < m < 30)

− Μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα / μηχανές ξακρί−
σματος παρυφών χλοοτάπητα. Τα οριστικά μεγέθη θα 
εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας 2005/88/
EK. Ελλείψει τροποποίησης, τα μεγέθη της φάσης Ι θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν και κατά τη φάση ΙΙ.

3) Σε ό,τι αφορά τους μονοκινητήριους κινητούς γερα−
νούς, τα μεγέθη της φάσης Ι εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 3η Ιανουαρίου 2008. Μετά την εν λόγω ημερο−
μηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης ΙΙ.».

Άρθρο 3

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Αριθμ. Η.Π. 9267/468 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1931), σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τρο−
ποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο−
μπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, 
όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του Πρωτο−
κόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2004. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/ 

1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
… κλπ» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
(παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 
του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατά−
ξεις του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα−
σης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές» (Α΄ 60).

3. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του 
ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη 
σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος» (Α΄ 117).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28 και 29 του
ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(Α΄ 160), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 
1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 …… κ.λπ.» (Α΄ 91).

6. Την Πράξη υπ’ αριθμ. 5/27.2.2003 του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος 
μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου 
(2000−2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παρ. 3) του
ν. 3017/2002 (Α΄ 117)» (Α΄ 58). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1 )και 24 του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄ 157).

8. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α’207) και του π.δ. 325/2000 «Συγκρότηση, 
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περι−
βάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Α΄ 266), που εκ−
δόθηκε με εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του ως 
άνω άρθρου.

9. Την οδηγία 2004/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά 
τους μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου του Κιότο».

10. Την υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
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αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστή−
ματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο−
κηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 1931).

11. Την υπ’ αριθμ. 2004/280/ΕΚ απόφαση του Συμβουλί−
ου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων «για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών 
αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκη−
πίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο» (EEL 49/1/19.2.2004).

12. Την υπ’ αριθμ. 2002/358/ΕΚ απόφαση του Συμβουλί−
ου της 25ης Απριλίου 2002 «Για την έγκριση εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κι−
ότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές ….. κ.λπ.» (ΕΕL 130/1/15.5.2002). 

13. Τον Κανονισμό 2216/2004/EK του Συμβουλίου 
της 21ης Δεκεμβρίου 2004 «σχετικά με τυποποιημέ−
νο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδη−
γίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και της Απόφασης ΕΚ 280/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕL 
386/29.12.2004)

14. Την υπ’ αριθμ. 2006/780/ΕΚ απόφαση του Συμβου−
λίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 «για την αποφυγή της 
διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αε−
ρίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστή−
ματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων 
με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ» (ΕΕL 316/12/16.11.2006).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
54409/2632/2004 κοινή υπουργική απόφαση που έχει 
εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 
του ν. 1650/1986 και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτω−
βρίου 2003, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατά−
ξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπο−
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός 
της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο», που έχει δημοσιευθεί 
στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 338/18/13.11.2004), και σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου (παραγρ. 
1) του ν. 3017/2002, ώστε με την καθιέρωση της χρήσης 
πιστωτικών μορίων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
δημιουργούνται από δραστηριότητες επιλέξιμων έργων 
βάσει των άρθρων 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
που κυρώθηκε με τον ανωτέρω νόμο, να εκπληρώνονται 
οι υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 8 
(παρ. 3) της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργι−
κής απόφασης και παράλληλα να διευρύνεται το φάσμα 

επιλογών με μείωση του συνολικού κόστους συμμόρ−
φωσης προς το ως άνω Πρωτόκολλο και ταυτόχρονα 
να βελτιώνεται η ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

ΑΡΘΡΟ 2

H υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινή υπουργική απόφα−
ση τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο (ι) , προστίθενται 
οι ακόλουθες νέες παράγραφοι (ια) έως (ιζ) που έχουν 
ως εξής:

«ια) «μέρος του παραρτήματος Ι»: το συμβαλλόμενο 
μέρος που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της σύμβα−
σης−πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές (UNFCCC), το οποίο έχει επικυρώσει το Πρω−
τόκολλο του Κιότο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 
7 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 

ιβ) «δραστηριότητα έργου»: δραστηριότητα έργου που 
έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του παραρ−
τήματος Ι, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτοκόλ−
λου του Κιότο και των αποφάσεων που λαμβάνονται 
βάσει της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

ιγ) «μονάδα μείωσης των εκπομπών» (emission reduction 
unit − «ERU»): μονάδα που εκχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των απο−
φάσεων που λαμβάνονται βάσει της UNFCCC και του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο

ιδ) «πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» (certified 
emission reduction − «CER»): μονάδα που εκχωρείται σύμ−
φωνα με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και 
των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει της UNFCCC 
και του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

ιε) «επιτροπή»: η επταμελής διϋπουργική επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. Α) της παρούσας.

ιστ) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που ορίζεται στην παρά−
γραφο (ι) του άρθρου 3 της παρούσας.

ιζ) «έγκριση δραστηριότητας έργου»: η έγκριση που 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1) του Πρωτο−
κόλλου του Κιότο ή η έγκριση εθελοντικής συμμετοχής 
που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 5α) του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στο εδάφιο ζ της παραγράφου Β1:
α.1) μετά την περίπτωση (vii) , προστίθενται οι περι−

πτώσεις (viii) και (ix) που έχoυν ως εξής:
«vii) την έγκριση δραστηριοτήτων έργων, μετά από 

σχετική διαβούλευση με την επιτροπή».
«viii) την παροχή εξουσιοδότησης σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς για τη συμμετοχή τους σε δραστη−
ριότητες έργων, μετά από σχετική διαβούλευση με την 
επιτροπή».

α.2) Η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Γ.Ε.Δ.Ε. κοινοποιεί στην επιτροπή τις εισηγήσεις 

που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο». 
β) Το εδάφιο 2 της παραγράφου Β, αντικαθίσταται 

ως εξής:
«2. Το Γ.Ε.Δ.Ε. στελεχώνεται από υπαλλήλους του ΥΠΕ−

ΧΩΔΕ και από υπαλλήλους που αποσπώνται για το 
σκοπό αυτό στο ΥΠΕΧΩΔΕ από φορείς του δημόσιου 
τομέα του ν. 1892/1990, όπως ισχύει και ειδικότερα μέχρι 
δέκα (10) άτομα από τους ακόλουθους κλάδους και ειδι−
κότητες: πέντε (5) υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαί−
δευσης (ΠΕ) μηχανικούς μονίμους ή με σχέση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου με γνώση σε θέματα αρμοδιότητας 
του Γραφείου από τους οποίους ορίζεται και ο Προ−
ϊστάμενος του Γ.Ε.Δ.Ε., τρείς (3) υπαλλήλους ειδικούς 
επιστήμονες –τεχνικούς κατά το άρθρο 25 (παρ.2) του 
ν. 1943/1991 (Α΄ 50) με επιστημονική εξειδίκευση στα 
θέματα αρμοδιότητας του Γ.Ε.Δ.Ε. και δύο (2) μονίμους 
υπαλλήλους του κλάδου (ΔΕ) διοικητικού λογιστικού».

3. Στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 6, η 
τελευταία πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι απόψεις του κοινού διαβιβάζονται από το Γ.Ε.Δ.Ε, 
μαζί με την εισήγησή του για το τελικό κείμενο του ΕΣΚ, 
στην επιτροπή, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και να 
ληφθούν υπόψη πριν την έκδοση της απόφασης έγκρι−
σης του ΕΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 1)». 

4. Μετά το άρθρο 7 και πριν το άρθρο 8, παρεμβάλ−
λονται τα άρθρα 7Α και 7Β που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 7Α
Χρήση των CER και ERU από δραστηριότητες έργων 

στο κοινοτικό σύστημα
1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η απόφα−

ση έγκρισης του ΕΣΚ μπορεί να επιτρέπει σε φορείς 
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν CER και ERU από 
δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό σύστημα, κατά 
τη διάρκεια εκάστης περιόδου από τις προβλεπόμενες 
στο άρθρο 7 (παρ. 2 εδ. β), και μέχρι ένα ποσοστό της 
κατανομής δικαιωμάτων σε κάθε εγκατάσταση, το οποίο 
προσδιορίζεται στο ΕΣΚ για την εν λόγω περίοδο. 

1.2. Η ανωτέρω χρήση CER και ERU, πραγματοποιείται 
με την εκχώρηση και την άμεση παράδοση δικαιώματος 
σε αντάλλαγμα CER ή ERU την οποία κατέχει ο εν λόγω 
φορέας εκμετάλλευσης στο εθνικό μητρώο, από τον 
διαχειριστή του εθνικού μητρώου (ΕΚΠΑΑ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσας.

2.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατά την 
περίοδο που προβλέπει το άρθρο 7 (παρ. 2 εδ. α), μπορεί 
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας αρχής, να επιτρέπεται σε φορείς εκμε−
τάλλευσης να χρησιμοποιούν CER από δραστηριότητες 
έργου στο κοινοτικό σύστημα. 

2.2. Η ανωτέρω χρήση CER πραγματοποιείται με την 
εκχώρηση και την άμεση παράδοση δικαιώματος, σε 
αντάλλαγμα CER, από τον διαχειριστή του εθνικού μη−
τρώου (ΕΚΠΑΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

2.3. Ακυρώνονται από τον διαχειριστή του εθνικού 
μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της 
παρούσας, CER οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από 
τους φορείς εκμετάλλευσης κατά την περίοδο που προ−
βλέπει το άρθρο 7 (παρ. 2α).

3. Όλες οι CER και ERU που εκχωρούνται και δύ−
νανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την UNFCCC 
και το Πρωτόκολλο του Κιότο και τις μεταγενέστερες 
αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτών, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στο κοινοτικό σύστημα:

α) με την εξαίρεση ότι, σύμφωνα με την UNFCCC και 
το Πρωτόκολλο του Κιότο και των μεταγενεστέρων 
αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει αυτών, πρέπει να 
αποφεύγεται η χρησιμοποίηση των πιστοποιημένων 
μειώσεων εκπομπών και των μονάδων μείωσης των 
εκπομπών που προκύπτουν από πυρηνικές εγκαταστά−
σεις προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα στις δεσμεύ−
σεις που ανέλαβε βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο και βάσει της απόφασης 
2002/358/ΕΚ, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να απο−
φεύγουν να χρησιμοποιούν τις πιστοποιημένες μειώσεις 
εκπομπών και τις μονάδες μείωσης των εκπομπών που 
προκύπτουν από παρόμοιες εγκαταστάσεις στο κοινο−
τικό σύστημα κατά την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 (παρ. 2α) και κατά την πρώτη πενταετή περίοδο 
βάσει του άρθρου 7 (παρ. 2β) και

β) με την εξαίρεση ότι οι CER και ERU προκύπτουν 
από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης 
γης και δασοκομίας.

Άρθρο 7Β
Δραστηριότητες έργων
1. Για την συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων 

σε δραστηριότητες έργων απαιτείται σχετική εξουσιο−
δότηση από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση 
του ΓΕΔΕ.

2. Για την έγκριση δραστηριότητας έργου απαιτείται 
η υποβολή αίτησης του φορέα προς την αρμόδια αρχή, 
η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογη−
τικά που προσδιορίζει η εν λόγω αρχή. Η έγκριση αυτή 
χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά 
από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

3. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε διαβούλευση 
με την επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως 
ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβά−
νονται βάσει της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κι−
ότο, οι οποίες πραγματοποιούνται σε χώρες που έχουν 
υπογράψει συνθήκη προσχώρησης στην Ένωση, είναι 
απολύτως σύμφωνες με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπε−
ριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που 
ορίζονται σε αυτή τη συνθήκη προσχώρησης.

4. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 3 και 4, όταν φιλοξενούνται δραστηρι−
ότητες έργων, η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τον 
διαχειριστή του εθνικού μητρώου (ΕΚΠΑΑ), μεριμνά 
ώστε να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή 
περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας απόφασης.

5. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότη−
τες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμε−
σα τις εκπομπές μιας εγκατάστασης που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορούν 
να εκχωρούνται ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν 
ισάριθμα δικαιώματα από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
συγκεκριμένης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 
13 της παρούσας.

6. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότη−
τες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμ−
μεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορούν να 
εκχωρούνται ERU και CER, μόνον εφόσον ακυρωθούν 
ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώο του κρά−
τους μέλους προέλευσης των ERU ή CER.

7. Σε περίπτωση που ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς 
εξουσιοδοτούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
έργων, το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ διατηρεί την ευθύνη της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της χώρας δυνάμει της 
UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο και πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις 
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σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις 
διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την UNFCCC και 
το Πρωτόκολλο του Κιότο.

8. Για την έγκριση δραστηριοτήτων, που αναφέρονται 
σε υδροηλεκτρικά έργα με δυνατότητα παραγωγής άνω 
των 20 MW, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, κατά την 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται 
σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες 
γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχο−
νται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη− 
Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».

7. Οι διατάξεις για την εφαρμογή των παραγράφων 
3 και 4, ιδίως σε σχέση με την αποφυγή της διπλής 
μέτρησης, και οιαδήποτε διάταξη απαιτείται για την 
εφαρμογή της παραγράφου 5, δυνάμει της οποίας το 
μέρος υποδοχής πληροί όλες τις απαιτήσεις επιλεξι−
μότητας για τις δραστηριότητες έργου JI, υιοθετούνται 
σύμφωνα με την απόφαση 2006/780/ΕΚ, που εκδόθηκε 
κατ΄εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδη−
γίας 2003/87/ΕΚ».

8. Στο άρθρο 11 προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6 
που έχουν ως εξής:

« 5. Εάν μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, ο φο−
ρέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν υποβάλλει 
επαληθευμένη έκθεση στην αρμόδια αρχή, η επαλή−
θευση των εκπομπών της εγκατάστασης κατά την δι−
άρκεια του προηγούμενου έτους γίνεται από επίσημα 
αναγνωρισμένο ελεγκτή με ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις. 
Στη περίπτωση αυτή οι δαπάνες της επαλήθευσης βα−
ρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 20 της πα−
ρούσας απόφασης.

6. Το Γ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή 
του Μητρώου την 15η Απριλίου κάθε έτους, για τις εκπο−
μπές που έχουν επαληθευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου». 

9. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πρόσβαση σε πληροφορίες
Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαι−

ωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες 
έργων, στις οποίες συμμετέχει η χώρα ή η αρμόδια 
αρχή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να 
συμμετάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της άδειας εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή, 
τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 11764/653/2006 ΚΥΑ «Πρόσβαση του κοινού στις 
δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με 
το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ…….κ.λπ.» (Β΄237)».

10. Στο άρθρο 13:
α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
« 5. Η κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γίνεται 

με μέριμνα και ευθύνη του ΕΚΠΑΑ, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΚ 2216/2004 (ΕΕL 386/29.12.2004), ο οποίος 
εκδόθηκε από την Επιτροπή Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 
19 (παρ. 3) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και το άρθρο 6 (παρ. 
1) της απόφασης 280/2004/ΕΚ.

Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις 
που αφορούν τη χρήση και τον προσδιορισμό των CER 
και ERU στο κοινοτικό σύστημα και την παρακολούθηση 
του βαθμού της χρήσης αυτής».

β) στην παράγραφο 8, προστίθεται στο τέλος η ακό−
λουθη πρόταση:

«Τα παράβολα καταβάλλονται τον πρώτο μήνα κάθε 
έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του λο−
γαριασμού».

11. Στο άρθρο 17, στην παράγραφο 1, προστίθεται εδά−
φιο δ που έχει ως εξής:

«δ) Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, σύμφωνα με το προ−
ηγούμενο εδάφιο (γ), το Γ.Ε.Δ.Ε. γνωστοποιεί στον Δι−
αχειριστή του Μητρώου, τον ειδικά εξουσιοδοτημένο 
επιμελητή που έχουν ορίσει οι φορείς εκμετάλλευσης 
σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής».

12. Στο άρθρο 19, η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 
1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθ−
μίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη χρήση των 
ERU και CER στο κοινοτικό σύστημα, τη λειτουργία των 
εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέ−
σεων, την εξακρίβωση, καθώς και σε θέματα σχετικά με 
τη συμμόρφωση προς την οδηγία και με τη φορολογική 
μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει».

13. Μετά το άρθρο 19 και πριν το άρθρο 20, παρεμβάλ−
λονται τα άρθρα 19Α και 19Β που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής
Σύμφωνα με την UNFCCC, το πρωτόκολλο του Κιότο 

και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για 
την εφαρμογή τους, η χώρα αυτοτελώς και ως μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει προσπάθειες για 
την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβατική 
οικονομία, ώστε να συμβάλλει στη βοήθειά τους για να 
επωφελούνται πλήρως από την JI και τον CDM, κατά 
τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφό−
ρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνει τη συμμετοχή 
φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI 
και CDM.

Άρθρο 19Β
Δημοσιοποιήσεις για τη χρήση ERU και CER και την 

ανάληψη εσωτερικής δράσης.
1. Πριν από κάθε περίοδο που προβλέπει το άρθρο 7 

παράγραφος 2β η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στο εθνικό 
σχέδιο κατανομής τη χρήση των ERU και των CER στην 
οποία προτίθεται να προβεί, καθώς και το ποσοστό 
της κατανομής σε κάθε εγκατάσταση μέχρι το ύψος 
του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν δικαίωμα 
να χρησιμοποιούν τις ERU και τις CER στο κοινοτικό 
σύστημα κατά την εν λόγω περίοδο. Η συνολική χρήση 
ERU και CER πρέπει να είναι συνεπής προς τις σχετικές 
υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας δυνάμει του Πρω−
τοκόλλου του Κιότο και της UNFCCC καθώς και των 
αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει αυτών.

2. Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ ανακοινώνει, ανά διετία, 
στην Επιτροπή Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ 
αριθμ. 280/2004/ΕΚ απόφασης, σε ποιο βαθμό η εσω−
τερική δράση αποτελεί πράγματι σημαντικό στοιχείο 
των προσπαθειών που ανελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο 
και σε ποιο βαθμό η χρήση μηχανισμών έργου είναι 
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πράγματι συμπληρωματική προς την εγχώρια δράση, 
καθώς και την μεταξύ τους αναλογία, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των 
μεταγενεστέρων αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει 
αυτού».

14. Στο άρθρο 20, το εδάφιο 4 της παραγράφου Α 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου αυτού, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), με 
την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου β και δια−
τίθεται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ , αποκλειστικά για δράσεις που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης».

15. Στο άρθρο 22:
α) στον πίνακα του Παραρτήματος Ι , στο κεφάλαιο: 

Δραστηριότητες−Ενεργειακές δραστηριότητες αυ−
τού, οι αναφερόμενες ως «εγκαταστάσεις καύσεως με 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW…», 
αντικαθίστανται ως εξής: «εγκαταστάσεις καύσεως με 
ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW…».

β) Στο παράρτημα ΙΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο εδά−
φιο:

«12. Το σχέδιο ορίζει το ανώτατο ποσό CER και ERU 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς εκμετάλλευ−
σης εντός του κοινοτικού συστήματος ως ποσοστό της 

κατανομής των δικαιωμάτων σε κάθε εγκατάσταση. Το 
ποσοστό συνάδει προς τις υποχρεώσεις συμπληρωμα−
τικότητας δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο και των 
αποφάσεων που ελήφθησαν δυνάμει της UNFCCC και 
του πρωτοκόλλου του Κιότο».

 ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν καταργείται.

 ΑΡΘΡΟ 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007
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