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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
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242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Άρθρο 33
(άρθρο 32 της Οδηγίας)

Συνεργασία

Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και
των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας α-
ποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23, μπορεί να γί-
νεται και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 34
(άρθρο 33 της Οδηγίας)

Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή

1. Το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για
την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρο-
νται στα άρθρα 22 και 23, μόλις αυτά εγκριθούν, και για
τυχόν ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των
προγραμμάτων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ακολουθείται
το μορφότυπο για την κοινοποίηση πληροφοριών, που
θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

2008/98/ΕΚ

Άρθρο 35
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός

Διαχείρισης Αποβλήτων

1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) κα-

θορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους
για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Α-
ποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των απο-
βλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις
για τη διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέ-
τρα.
Για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων, των οποίων η δια-

χείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασής
τους, των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που απαιτού-
νται για τη διαχείρισή τους, χρήζουν ειδικότερης συνολι-
κής αντιμετώπισης, μπορεί να καταρτίζονται ειδικά σχέ-
δια διαχείρισης, τα οποία εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ και
ρυθμίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ολοκληρω-
μένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Το ΕΣΔΑ είναι στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός,

εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23.

2. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ)

(α) Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ α-
ποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συ-
νόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περι-
φέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρ-
θρων 22 και 23 και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που

προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη,
β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλ-
λου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε)
την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

(β) Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οι-
κείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α΄
87). Αν δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί περιφερειακός
Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από την
οικεία Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.

(γ) Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Περιφερειακής επι-
τροπής διαβούλευσης και εισήγηση της  Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περι-
φέρειας, του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα του
ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπο-
νται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και του
Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

(δ) Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλο-
ντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Τμήματος Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζονται στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τό-
τε που περιέρχεται σε αυτούς το ΠΕΣΔΑ.

(ε) Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) μπορεί να εκπονείται για περισσότερες της
μίας Περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ κα-
ταρτίζεται και υλοποιείται από τους οικείους περιφερεια-
κούς Φο.Δ.Σ.Α. και εγκρίνεται με απόφαση των οικείων
Περιφερειακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τη διαδικασία
των εδαφίων γ΄ και δ΄.

Άρθρο 36
(άρθρο 23 της Οδηγίας)

Έκδοση αδειών

1. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να
προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας υποχρεού-
ται πριν από την έναρξη εργασιών να λάβει:
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

(Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 1650/
1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91)
και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η οποία να καλύπτει τις ερ-
γασίες αυτές.
Ειδικότερα, στο περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εκτός από τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται σε αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 5 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
αποτυπώνεται τεκμηριωμένα η διαχείριση αποβλήτων,
με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των α-
ποβλήτων που παράγονται ή υποβάλλονται σε εργασίες
επεξεργασίας, καθώς και πλήρη διαστασιολόγηση των ε-
γκαταστάσεων επεξεργασίας.
Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στις εργασίες ε-


