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Άρθρο 54 
Τροποποίηση και προσθήκη παραρτημάτων στο ν. 4042/2012  

1. Στο Παράρτημα II των Παραρτημάτων της Ενότητας Β του ν. 4042/2012, αντικαθίστανται 
οι εργασίες R3, R4 και R5 και το Παράρτημα ΙΙ διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)  

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών 

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 
(συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής 
βιολογικού χαρακτήρα) (**)  

R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (***)  

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (****)  

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων  

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες  

R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου  

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή 
οικολογικές βελτιώσεις  

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R 1 ως R 10  

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 11 
(*****)  

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 12 
(εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των 
αποβλήτων) (******) 

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία 
στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή 
υπερβαίνει: 

— 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, — το 0,65 για εγκαταστάσεις που 
επιτρέπονται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2008, και υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο τύπο: 

Ενεργειακή απόδοση = (Ep –( Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) 

Όπου: 

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. 
Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και την 
θερμότητα που παράγεται για εμπορική χρήση με 1,1 (GJ/έτος). 

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που 
συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος). 
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Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται 
με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος). 

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος). 

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας 
πυθμένα και ακτινοβολίας. 

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων. 

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό 
συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω: 1. CCF για τις εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 
1η Σεπτεμβρίου 2015. 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150 

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350 

2.CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31 Αυγούστου 2015 και για τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2029: 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350 

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150 

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350 

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.) 

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των 
ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος 
για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον 
υπολογισμό της τιμής των HDD πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει 
καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι 
μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι 
μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax)/2 
για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) 
και να αθροίζονται σε ένα έτος. 

(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση 
με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή 
επίχωσης. 

 (***) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

(****) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση 
ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό μορφή επίχωσης και η 
εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους. 

(*****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει 
προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της 
προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, 
τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το 
διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οιαδήποτε από 
τις εργασίες R1 έως R11. 
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(******) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το 
άρθρο 3, σημείο 10).» 

2. Στο τέλος των Παραρτημάτων της Ενότητας Β’ του ν. 4042/2012 προστίθενται 
παραρτήματα ΙVα, V, VI και VII ως ακολούθως: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (1) 

1. τέλη και περιορισμοί για την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση των αποβλήτων, που 
παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη και την ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονομική 
ταφή ως τη λιγότερο προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων, 

2. προγράμματα «πληρώνω όσο πετάω», που χρεώνουν τους παραγωγούς αποβλήτων με 
βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για 
διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και για τη μείωση των μεικτών 
αποβλήτων,  

3. φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων,  

4. προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους τύπους αποβλήτων, 
και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της 
διακυβέρνησής τους,  

5. προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν την 
αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών,  

6. ορθός σχεδιασμός των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω των ταμείων της Ένωσης,  

7. βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των 
αποβλήτων και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και υλικών,  

8. σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, 

9. χρήση φορολογικών μέτρων ή άλλων μέσων για την προώθηση της αποδοχής προϊόντων 
και υλικών που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση,  

10. υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας σε προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και 
ανακατασκευής,  

11. χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων,  

12. οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ιδίως για την προώθηση 
της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την ευρύτερη χρήση προγραμμάτων χωριστής 
συλλογής, με παράλληλη αποφυγή της υποστήριξης για υγειονομική ταφή και αποτέφρωση,  

13. εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη συλλογή, την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση των απορριμμάτων, και ενσωμάτωση των θεμάτων 
αυτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,  

14. συστήματα συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των αρμόδιων 
δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων,  
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15. προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των συμφεροντούχων όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, και ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών 
συμφωνιών και την υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τα απόβλητα.  

 

(1) Τα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της ιεράρχησης των 
αποβλήτων, και στο παράρτημα IV παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Παράρτημα V 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΔΑΥ 

Κατηγοριοποίηση ΚΔΑΥ 

  
Βασικός εξοπλισμός 

Επιπρόσθετος 
εξοπλισμός 

Παρατηρήσεις 

Μονάδες που 
παραλαμβάνουν έως 

10 τόνους/ημέρα 
υλικά συσκευασίας 

Α.καμπίνα χειροδιαλογής 
Β.πρέσα δεματοποίησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών 
  

Μονάδα 
Χειροδιαλογής 

Ανακυκλώσιμων 
Υλικών  

Μονάδες που 
παραλαμβάνουν έως 

30 τόνους/ημέρα 
υλικά συσκευασίας 

Α.καμπίνα χειροδιαλογής 
Β.πρέσα δεματοποίησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών                      
Γ. κόσκινο (περιστροφικό ή 

επίπεδο), μαγνήτη, 
βαλλιστικό διαχωριστή.                                                  

Ο κύριος διαχωρισμός γίνεται 
με χειροδιαλογή.  

*Διάταξη 
ανάκτησης 

υαλοθραύσματος 
(ενδεικτικά 

κόσκινο, 
αεροδιαχωριστή, 

οπτικό διαχωριστή) 

Μονάδα 
Χειροδιαλογής  με 

Προσθήκη 
Μηχανικών 

διεργασιών. Οι οπές 
του κοσκινου για το 
λεπτόκοκκο κλάσμα: 

50mm 

Μονάδες που 
παραλαμβάνουν πάνω 
από 30 τόνους/ημέρα 

υλικά συσκευασίας 
 

Α.καμπίνα χειροδιαλογής 
Β.πρέσα δεματοποίησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών                      
Γ. κόσκινο, μαγνήτη, 

βαλλιστικό διαχωριστή.                                                  
Δ. σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό ήτοι σχίστη σάκων, 
βαλλιστικό ή 

αεροδιαχωριστή, οπτικούς 
διαχωριστές υπερύθρων 

(NIR).                 

Διάταξη ανάκτησης 
υαλοθραύσματος. 

Διάταξη 
παραγωγής RDF 

(ενδεικτικά 
αεροδιαχωριστή, 

βαρυμετρική 
τράπεζα, οπτικό 

διαχωριστή, 
τεμαχιστή)  

Μονάδα Μηχανικής 
Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων 
Υλικών 

* Επιθυμητή 
 
Β. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  
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 Πλαστικές συσκευασίες– φιάλες 
PET 

 Πλαστικές συσκευασίες                   
φιάλες HDPE  

 Πλαστικές συσκευασίες φιλμ PE  
 Πλαστικές συσκευασίες από PP / PS        
 Λοιπές πλαστικές συσκευασίες 

ΕΚΑ 191204 

Συσκευασίες αλουμινίου 191203 
Σιδηρούχες συσκευασίες  191202 
Χαρτί / χαρτόνι 191201 
Γυάλινες συσκευασίες 
 

191205 

Ξύλινες συσκευασίες 191207 
Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων 191212 
καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα 
από απορρίμματα) 

191210 

 

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές 

 Ποσοστό προσμείξεων στο χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της 
υγρασίας και του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% κατά βάρος 

 Ποσοστό προσμείξεων στις κατηγορίες των πλαστικών συσκευασιών 
(εξαιρουμένων πωμάτων, ετικετών  και του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% 
κατά βάρος 

  Ποσοστό προσμείξεων στις συσκευασίες αλουμινίου και σιδήρου (εξαιρουμένου 
του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% κατά βάρος 

 Ποσοστό προσμείξεων στις γυάλινες συσκευασίες  (εξαιρουμένων στοιχείων που 
δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι): μέχρι 2% κατά βάρος 

 Ποσοστό προσμείξεων στις χάρτινες συσκευασίες υγρών  (εξαιρουμένων 
πωμάτων, ετικετών  και του σύρματος του δέματος): μέχρι 2% κατά βάρος 

Ως πρόσμιξη θωρείται οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του δέματος ή χύδην φορτίου 
εκτός από το υλικό της εκάστοτε κατηγορίας. 
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Παράρτημα VI 

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά για τα  Πράσινα Σημεία (ΠΣ), τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και τις Γωνιές Ανακύκλωσης 
(ΓΑ) καθώς και οι αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2. 
Πίνακας 1 

ΤΥΠΟΣ- 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πράσινα Σημεία 
(ΠΣ) - 
Κέντρα 
Ανακύκλωσης, 
Εκπαίδευσης, 
Διαλογής στην 
Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 
 
Q>15 t 
 
 

Μέταλλα 20 01 40, 15 01 04 
Χαρτί 20 01 01, 15 01 01 
Πλαστικά 20 01 39, 15 01 02 
Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 
Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 
Σύνθετη συσκευασία 15 01 05 
Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25 
Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 20 01 21*,20 01 
23*,20 01 35*, 20 01 36 
Απόβλητα  φορητών και ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών 20 01 33*, 20 01 
34 
Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
20 01 10, 20 01 11, 15 01 09 
Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων 20 02 01 
Ογκώδη απόβλητα 20 03 07 

Α. Χωροθέτηση 
1. Εγκαθίστανται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των ενδιαφερομένων ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού. 
2. Εγκατάσταση εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, εντός οριοθετημένων οικισμών ή οικισμών 
προϋφιστάμενων του 1923 ή σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), σύμφωνα 
με το π.δ. 59/2018 (Α' 114) και κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Όπου 
το π.δ. 59/2018 αναφέρεται σε Μικρά Πράσινα Σημεία νοείται ότι αναφέρεται σε Πράσινα 
Σημεία του παρόντος με έκταση του γηπέδου μικρότερη ή ίση των 1000 τ.μ. 
3. Η εγκατάσταση των Πράσινων Σημείων επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους 
της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος της περιοχής του 
Ελαιώνα (Δ’ 1049), καθώς και στη Ζώνη Α του από 06.03.2003 π.δ. (Δ’166). 
4. Οι εργασίες για την κατασκευή υποστηρικτικών κτισμάτων του Πράσινου Σημείου, όπως 
γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, άλλων τυχόν 
απαιτούμενων χώρων, υποστέγων, προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου κοντέινερ για 
βοηθητικές χρήσεις και έργων υποδομής, γίνονται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3. Η συνολική επιφάνεια των 
κτισμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πενήντα (50) τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή δεν 
προσμετρούνται τυχόν υπόστεγα, προκατασκευασμένοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα 
υποδομής. 
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Μικρές ποσότητες αποβλήτων από 
μικροεπισκευές και συντηρήσεις 
οικοδομών 

5.  Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, οποιασδήποτε επιφάνειας, 
που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου εγκαθίστανται Πράσινα Σημεία, για την υποστήριξή 
αυτών, όπως γραφείο προσωπικού και χώρος φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, εφόσον 
τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές. 

Β. Λειτουργία 
1. Στα ΠΣ και στα ΚΑΕΔΙΣΠ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες: 
α. συγκέντρωση των αντικειμένων / αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση 
αντίστοιχα, σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες, 
β. χειροδιαλογή στην περίπτωση αστοχιών, 
γ. όπου είναι δυνατόν εξασφάλιση ζύγισης εξερχόμενων ποσοτήτων ή/και εισερχομένων 
ποσοτήτων,  
δ. μείωση του όγκου (π.χ. συμπίεση -  δεματοποίηση),  όπου απαιτείται 
2. Πρέπει να γίνεται τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με 
το ρυθμό συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει 
υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ ή ΚΑΕΔΙΣΠ και αφετέρου να 
διατηρείται η ευταξία του χώρου. 

 
Γ. Υποδομές-Εξοπλισμός 

Τα ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να διαθέτουν: 
1. Κατάλληλο δάπεδο όπου απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και 
υπεδάφους από πιθανές διαρροές. 
2. Περίφραξη στα όρια του γηπέδου 
3. Κατάλληλο φωτισμό 
4. Τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους 
Εφόσον απαιτούνται, κατόπιν τεκμηρίωσης ως προς τις απαιτούμενες επιφάνειες: 
 στέγαστρα και αποθήκες 
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 χώρους αποθήκευσης επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων  
 χώρους ενημέρωσης και προώθησης της ανακύκλωσης 
5. Κατάλληλο εξοπλισμό: μέσα συλλογής, κάδους και κοντέινερ διαφόρων τύπων, εξοπλισμό 
ασφαλείας και προστασίας από κλοπές και όπου απαιτείται συμπιεστές ή/και δεματοποιητές, 
κλαδοτεμαχιστή, εξοπλισμό ζύγισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό. 
6. Επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση 
των πολιτών. 

 
 
Πίνακας 2 

ΤΥΠΟΣ -
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Γωνίες 
Ανακύκλωσης 
(ΓΑ) 
 
Q<15 t 

Μέταλλα 20 01 40, 15 01 04 
Χαρτί 20 01 01, 15 01 01 
Πλαστικά 20 01 39, 15 01 02 
Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 
Σύνθετη συσκευασία 15 01 05 
Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25 
Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους, 20 
01 35*, 20 01 36 

Α. Χωροθέτηση 
1. Εγκαθίστανται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάστασης 
σε ιδιωτικούς χώρους απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου. 
2. Έκταση περιγράμματος <=50 τ.μ. 
3. Εγκατάσταση εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, 
εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το 15% της συνολικής έκτασης του 
κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου. 
4. Εγκατάσταση σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως αρτιότητας και 
οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και σε καμία 
περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου με την εξαίρεση των περιπτώσεων της 
παρ. 5. 
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5. Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, 
αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η 
εγκατάστασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι 
απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής. 
6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων προκειμένου να εγκατασταθεί γωνία 
ανακύκλωσης. 
7. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της 
περιοχής. 
8. Η γωνία ανακύκλωσης επιβάλλεται να γειτνιάζει με το δρόμο που χρησιμοποιούν τα 
οχήματα συλλογής. 
Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε 
παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε 
προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η 
γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και του 
εκάστοτε αρμοδίου φορέα ή οργάνου. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε έγγραφη ενημέρωση 
της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας 
τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις. 
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Παράρτημα VII 

1. Όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν 
απόβλητα ελαίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 πρέπει υποχρεωτικά να 
φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης κατά την έννοια της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
48941/3564/2012 (Β’ 3052) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου έτσι ώστε 
να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος 
που εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος προς το κέντρο ελέγχου.  

2. Αναφορικά με τις προδιαγραφές του συστήματος της παρ. 1 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 
οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.  48941/3564/2012 (Β’ 3052) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

3. Η τοποθέτηση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης 
(GPS) στα οχήματα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και της εταιρείας που το 
εγκαθιστά. Ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του παρόντος και 
κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ.  48941/3564/2012 (Β’ 3052) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου  στο παρόν και ειδικότερα να τηρήσει όλες τις απαιτήσεις 
των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR όσον αφορά την σωστή εγκατάσταση του εν 
λόγω ηλεκτρονικού συστήματος και να παραδώσει εν πλήρη λειτουργία το σύστημα. Ο 
εγκαταστάτης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος την πιστοποίηση του εξοπλισμού για την 
ορθή τοποθέτηση και καλή λειτουργία του. 

4. Κατ’ αναλογία με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.  48941/3564/2012 (Β’ 3052) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι φορείς ελέγχου οχημάτων μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων που εξουσιοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των προαναφερθέντων οχημάτων πρέπει 
να πιστοποιούν την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, 
εκδίδοντας τη βεβαίωση του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω κοινής απόφασης. 

5. Τα ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά) ελέγχουν σε κάθε έλεγχο την ύπαρξη του εν λόγω 
συστήματος και της βεβαίωσης του φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων. Αν κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν υφίσταται τέτοιο σύστημα ή/και 
ελλείπει η βεβαίωση του Φορέα ελέγχου πρέπει να σημειώνεται στο σημείο 1404 της υπ’ 
αριθμ. 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνών (Β’ 781) 
«Επικίνδυνη έλλειψη» και στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η αρμόζουσα 
αιτιολόγηση δηλ. έλλειψη της ηλεκτρονικής συσκευής GPS ή/και της βεβαίωσης του φορέα 
ελέγχου. 

 


