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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμοι






Νόμος 2939/2001: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Νόμος 3854/2010: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.
Νόμος 4030/2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Νόμος 4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Εγκύκλιοι



Εγκύκλιος 05/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος και σχετικές
οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
Εγκύκλιος 08/2013: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Συνεργασία
Εισαγγελικών, Ελεγκτικών και Αστυνομικών Αρχών.

Υπουργικές Αποφάσεις



Η.Π. 50910/2727: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Κ.Υ.Α. 36259/2010: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αποφάσεις
Οι αποφάσεις, οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις.
Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές ως προς όλα τα μέρη τους.
Όταν η απόφαση ορίζει αποδέκτες (κράτη μέλη, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα), είναι
υποχρεωτική μόνο για αυτούς. Η απόφαση αποσκοπεί στη ρύθμιση συγκεκριμένων καταστάσεων και
αφορά ορισμένους αποδέκτες. Μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να επικαλεσθούν δικαιώματα που
έχουν αναγνωρισθεί με απόφαση που απευθύνθηκε σε κράτος μέλος παρά μόνον εφόσον το κράτος
μέλος έχει εγκρίνει πράξη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο. Οι αποφάσεις μπορούν, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις όπως και οι οδηγίες, να έχουν άμεση ισχύ.
Οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους
αποδέκτες τους, παρέχουν όμως στοιχεία για την ερμηνεία και το περιεχόμενο του δικαίου της
Ένωσης.




DECISION of 3 May 2000: για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για
τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του
Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ΄
εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου
για τα επικίνδυνα απόβλητα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011, περί θεσπίσεως
κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους
στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κανονισμοί
Γενικής ισχύος, δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και άμεσα εφαρμοστέοι σε κάθε κράτος
μέλος, οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται πλήρως από εκείνους στους οποίους απευθύνονται
(ιδιώτες, κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης). Κάθε κανονισμός ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη
μέλη μόλις τεθεί σε ισχύ (την ημερομηνία που ορίζεται ή, ελλείψει αυτής, την εικοστή ημέρα μετά τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χωρίς να χρειάζεται εθνική
πράξη μεταφοράς του. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής του
δικαίου της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται
ανεφάρμοστες οι εθνικές διατάξεις που είναι ασύμβατες με τις ουσιαστικές ρήτρες που περιέχει ο
κανονισμός.










2150/2002:ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων.
574/2004: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των
αποβλήτων
333/31-3-2011: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011, για τη
θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι
απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
1179/2012: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση
κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να
αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
715/2013:ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση
κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα χαλκού
παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οδηγίες
Οι οδηγίες είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνονται (για ένα, για περισσότερα ή
για το σύνολο των κρατών) όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό, επαφίεται όμως στα κράτη μέλη η
επιλογή του τρόπου και των μέσων.
Απαιτείται πράξη μεταφοράς της κάθε οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο (αποκαλούμενη επίσης
«εθνικό εκτελεστικό μέτρο») από τον εθνικό νομοθέτη, με την οποία η εθνική νομοθεσία
προσαρμόζεται στους στόχους που θέτει η κάθε οδηγία. Βασικά, οι πολίτες αποκτούν δικαιώματα
και δεσμεύονται με υποχρεώσεις μόνο μετά την έγκριση της πράξης με την οποία γίνεται η μεταφορά
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο διακριτική ευχέρεια ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες.
Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζει η οδηγία. Κατά τη
μεταφορά των οδηγιών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πρακτική αποτελεσματικότητα
του κοινοτικού δικαίου, βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που καθιερώνεται με το άρθρο
4, παράγραφος 3 της ΣΕΚ.




ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ: του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών.
ΟΔΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ: του ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.



ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ: του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο
της
πολιτικής
για
το
θαλάσσιο
περιβάλλον(οδηγία-πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική).
ΠΗΓΗ: https://www.aanel.gr/

