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Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσί-

ας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοι-

πές διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 1

Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ

1. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«8.α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) έτη, 
εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει 
των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες 
που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), 
η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για έξι (6) έτη 
και για όσο χρόνο, το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για 
τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο 
σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσ-
σερα (4) έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται 
σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική 
διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, 
κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη 
της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να 
διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της 
προθεσμίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ.

β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για 
διάρκεια ισχύος μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.»

2. Το παρόν ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε 
ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 2

Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ

1. Η περίπτωση β’  της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδό-
τησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευ-
τικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας.

ββ) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
ζητά, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλο-
ντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπλη-
ρωμένου φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια 
είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. 
Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμε-
νου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος 
πλήρης.

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδό-
τηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες 
και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την 
ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων 
του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργά-
σιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση 
της ΜΠΕ.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:
α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θε-

ωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επό-
μενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις 
που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει 
υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 13.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 88

Πράσινα Σημεία

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση Μικρών Πράσινων Σημείων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτι-
κών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, καθώς και άλλων τυχόν 
απαιτούμενων εργασιών, εφόσον η συνολική δόμηση 
δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) τ.μ., εκδίδεται έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κατά παρέκκλιση 
των πολεοδομικών διατάξεων, τηρουμένων των προϋ-
ποθέσεων της περίπτωσης α’.»

2. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 
Α του ν. 4042/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ή τμη-
μάτων τους που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου 
εγκαθίστανται Μικρά Πράσινα Σημεία, για την υποστήρι-
ξή αυτών, όπως γραφείο προσωπικού και χώρο φύλαξης 
υλικών και εξοπλισμού, εφόσον είναι επιτρεπτή η χρήση 
γης βάσει της περίπτωσης α’ και τηρούνται οι σχετικές 
προδιαγραφές.»

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση Μεγάλων Πράσινων Σημείων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτι-
κών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, καθώς και άλλων τυχόν 
απαιτούμενων εργασιών, εφόσον η συνολική δόμηση 
δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) τ.μ., εκδίδεται έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κατά παρέκκλιση 
των πολεοδομικών διατάξεων, τηρουμένων των προϋ-
ποθέσεων της περίπτωσης α’.»

4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 
Α του ν. 4042/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ή τμη-
μάτων τους που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου 
εγκαθίστανται Μεγάλα Πράσινα Σημεία, για την υπο-
στήριξή αυτών, όπως γραφείο προσωπικού και χώρο 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, εφόσον είναι επιτρεπτή 
η χρήση γης βάσει της περίπτωσης α και τηρούνται οι 
σχετικές προδιαγραφές.»

Άρθρο 89

Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του 
ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Στις περιπτώσεις α’και γ’ για την έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν στοιχεία 
για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας 
τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 
36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύο-
νται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του 
διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης 
Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) 
από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.). Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν 
υπάρχει εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπο-
γεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 
του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της δια-
χείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία 
του με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των 
οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην 
αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.»

2. Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 
του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) 
παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία 
συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης 
σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφα-
ση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Για τις περι-
φερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο 
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης 
σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή 
των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παρα-
γόμενων ΑΕΚΚ αλλά και για τη συνεργασία του με ΣΕΔ 
ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών 
εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην αντίστοιχη Πε-
ριφερειακή Ενότητα.»

3. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 
του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) 
παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία 
συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης 
σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο 
ΣΕΔ ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.ΑΝ.. Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν 
υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου 
της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της 
διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργα-
σία του με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης 
των οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του 
στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα».

4. Μετά την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
41 του ν. 4495/2017 προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:

«η) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) 
παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφα-
σης υπ’ αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία 
συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης 
σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμέ-
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νο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή 
απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Για 
τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει 
εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπο-
γεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 
του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της δια-
χείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία 
του με ΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των 
οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην 
αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. Για τις εργασίες που 
δεν συνεπάγονται την παραγωγή ΑΕΚΚ αντί του αντιγρά-
φου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.»

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4495/2017 
προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του οικείου ΟΤΑ.»
6. Το άρθρο 47 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«Μετά την τελευταία αυτοψία από τον Ελεγκτή Δό-

μησης και αφού εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον ενεργειακό επιθεωρητή, εφό-
σον απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4122/2013, εκδίδεται 
από την Υ.ΔΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής 
(Π.Ε.Κ.) και ενημερώνονται ηλεκτρονικά το τοπικό Πα-
ρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και ο κύριος 
του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις. Για την 
έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής απαι-
τείται στις περιπτώσεις που για τη διαχείριση των απο-
βλήτων συνάπτεται σύμβαση με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, η υποβολή 
βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης.

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατα-
σκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας 
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η 
οποία ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλόμε-
νων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ και 
το αποδεικτικό καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής 
επίβλεψης και θεωρεί την οικοδομική άδεια.

Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία, θε-
ωρούνται περατωμένα, αν υπολείπονται εργασίες για τις 
οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

Θεώρηση της οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει και 
για περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτε-
λείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία.

Μετά τη θεώρησή της για σύνδεση με τα δίκτυα, η 
οικοδομική άδεια παύει να ισχύει για το τμήμα το οποίο 
αποπερατώθηκε.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
40 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 90

Υποχρεώσεις μεταφοράς επικίνδυνων 

αποβλήτων

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ιδίως 
γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή κατασκευών, οφεί-

λουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίνδυνα 
απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), συμπεριλαμβανομέ-
νων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων υλικών 
που περιέχουν αμίαντο.

2. Ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος ακινήτου όπως ιδίως 
γηπέδου, οικοπέδου, κτίσματος ή κατασκευής, στο οποίο 
βρίσκονται επικίνδυνα απόβλητα συμπεριλαμβανομέ-
νων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων υλικών 
που περιέχουν αμίαντο, υποχρεούται:

α) Να μεριμνά ο ίδιος αμελλητί για την ασφαλή συλ-
λογή και μεταφορά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων.

β) Να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο ακίνη-
το αυτό και να επιτρέπει τη συλλογή και μεταφορά των 
επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), τα οποία διαθέτουν σχε-
τική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 
του ν. 4042/2012. Ειδικά για την εκτέλεση έργων και ερ-
γασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο, τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει 
να πληρούν και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αρ. 4229/395/2013 (Β’ 318).

γ) Να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των 
αρμοδίων ελεγκτικών αρχών της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης στο ακίνητο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμ-
βανομένων των αποβλήτων αμιάντου ή/και αποβλήτων 
υλικών που περιέχουν αμίαντο, καθώς και η συνδρομή 
περίπτωσης κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περι-
βάλλον, από την παρουσία των αποβλήτων αυτών.

4. Η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε 
χώρο, όπως ιδίως γήπεδο, οικόπεδο, κτίσμα ή κατα-
σκευή όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, καθώς 
και η διακρίβωση του κατόχου των επικινδύνων απο-
βλήτων πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (Β’ 383), όπως 
ισχύει.

Ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στη δι-
αδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, 
η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης πραγμα-
τοποιείται και από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθε-
ώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Με-
ταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους. 
Για τη διαπίστωση των περιστατικών που προβλέπονται 
στα προηγούμενα εδάφια, συντάσσεται σχετική έκθεση 
αυτοψίας.

5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος 
του ακινήτου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπο-
νται στην παράγραφο 2, ύστερα από διαπίστωση των 
αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 4, αυτός καλείται από τον Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, να προβεί στην απομάκρυνση 
των αποβλήτων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης αυτοψίας. Μετά 
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την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω 
κλήτευση, και εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όρ-
γανα ότι δεν έχουν απομακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδε-
ται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης για την απομάκρυνσή τους από τον υπόχρεο, μέσα 
σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την επίδοση της απόφασης. Η κλήτευση 
των υπόχρεων προσώπων και η επίδοση της απόφασης 
που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια ενεργού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 (Α’ 97). Σε 
περίπτωση εγκαταλελειμμένων γηπέδων, οικοπέδων ή 
κτισμάτων στα οποία διαπιστώνεται αρμοδίως η ύπαρξη 
επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε περίπτωση που τα πρόσω-
πα αυτά είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής, η έκθεση 
αυτοψίας, η κλήτευση και η απόφαση του Συντονιστή, 
που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, τοιχοκολ-
λώνται στο ακίνητο και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
καταστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του 
οικείου Δήμου.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται 
με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης, η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εντολή 
του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προβαίνει σε 
συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων 
και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη και 
στον επικαρπωτή του ακινήτου.

Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου συνεπεία 
των εργασιών αποξήλωσης των επικίνδυνων αποβλήτων 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ή/και τον νο-
μέα του, εκτός αν από υπαιτιότητα των προσώπων που 
εκτελούν τις εργασίες αποξήλωσης προκλήθηκαν στο 
ακίνητο ζημίες που δεν είναι αναγκαίες για την απομά-
κρυνση των αποβλήτων.

6. Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου 
με επικίνδυνα απόβλητα εν γένει λόγω φυσικής κατα-
στροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται επείγουσα 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών, λαμβάνονται από 
τις αρμόδιες αρχές όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμε-
ση συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών 
από ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία τη 
δημόσιας υγείας και του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προη-
γούμενες παραγράφους. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα 
κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα, υποβάλλουν αμελλητί 
και πάντως το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την 
επέλευση της καταστροφής, στην αρμόδια Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
αίτηση για απομάκρυνση από την ιδιοκτησία τους, επι-
κίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των 
αποβλήτων αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες απο-
ξήλωσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του αρμόδιου Υπουργείου.

Για τις δαπάνες που έγιναν για την επισκευή του ακι-
νήτου συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των επικίν-
δυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως και στην περίπτωση 
αυτή, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.

7. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος παρακωλύει 
τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα επιβάλλονται ποινή 

φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες και πρόστιμο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α’ 160).

Άρθρο 91

Μίσθωση οχημάτων των Δήμων από 

μη μεταφορικές επιχειρήσεις

Στην υποπαράγραφο 4β της παραγράφου ΙΕ’ του 
ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται υποπερίπτωσης δδ, 
ως εξής:

«δδ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα των Δήμων 
και των συνδέσμων, ανωνύμων εταιρειών και επιχειρή-
σεων των Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό 
που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή. Τα 
φορτηγά οχήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την εκτέλεση έργου που έχει αναθέσει ο εκμισθωτής 
στον μισθωτή, εφόσον η μίσθωση προβλέπεται στους 
όρους ανάθεσης του έργου.»

Άρθρο 92

Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία 
εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας 
και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των (ΣΜΑ), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν σήμερα, 
όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και 
δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα ΙΙΙ 
του παρόντος για τους Δήμους:

Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αλίμου, Ασπρόπυρ-
γου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Βύ-
ρωνος, Γλυφάδας, Ερμιονίδας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, 
Κηφισιάς, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Νέας Σμύρνης, 
Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου - Χολαργού, Πειραιά, Περά-
ματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ραφήνας - Πικερμίου, 
Σαλαμίνος, Σπάτων - Αρτέμιδος και Νέας Φιλαδέλφειας - 
Νέας Χαλκηδόνας ως εξής:

α) Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού:
αα) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, στη Δημοτική 

Κοινότητα Αγίων Αναργύρων, επιφανείας 270,41 τ.μ. που 
εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) στο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον 
Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού.

ββ) Η εδαφική έκταση, στη Δημοτική Κοινότητα Ζεφυ-
ρίου επί της οδού Γληνού επιφανείας 2.294,49 τ.μ. που 
εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 1) στο 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε 
από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

β) Στον Δήμο Αλίμου, το τμήμα εντός εδαφικής έκτα-
σης, επί της Λ. Γερουλάνου, επιφανείας 1.829,00 τ.μ. που 
εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, Α3, …, Α6, Α1) στο τοπο-
γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από 
την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αλίμου.

γ) Στον Δήμο Ασπροπύργου το τμήμα εντός γηπέδου 
στη θέση «Λάκκα Χατζή» επί αγροτικής οδού, επιφανείας 




