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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ ’’σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184).

2

Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς την
προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στη
Χ.Θ. 194+500 στην Περιφερειακή Ενότητας Δράμας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227
(1)
Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ ’’σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α’ 136)
και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παρ. 1.ζ) και 3 του

Αρ. Φύλλου 5459

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Οδηγία 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (EEL
197/38/2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
[άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98)].
5. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του π.δ/τος 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.λπ.» (Α’ 114).
6. Το π.δ/μα 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α’ 160).
7. Την υπ’ αριθ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β’
3722) και την υπ’ αριθμ. Υ72/2018 τροποποιητική αυτής
(Β’ 4201).
8. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/36917/1532/14-6-2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
Η.Π. 23615/651/Ε.103/ 8-5-2014 κοινή υπουργική από-
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φαση (Β’ 1184) περί καθορισμού κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, με σκοπό τη διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων και την προσαρμογή
της στον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) [π. δ/μα 132/2017 (Α’ 160)].
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις
1. Το εδάφιο κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«κ) «Αρμόδια αρχή»: για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ), σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει καθώς και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της
ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού
βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 6, και εκφράζεται
ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.
Ο ΕΟΑΝ λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή αύξηση των
ποσοτήτων των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά το διάστημα
από το 2016 έως το 2019, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί
το ποσοστό συλλογής που προβλέπει το εδάφιο β) της
παρούσας παραγράφου 1.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Είναι δυνατόν, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, να ορίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του
ν. 2939/2001, όπως ισχύει, ελάχιστα πρότυπα ποιότητας
για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω
απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα
με το άρθρο 6 και αποστέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, τα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης AHHE οφείλουν να επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του παραρτήματος V.»
2. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε
κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος
3, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση διά
του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για
κάθε κατηγορία, εκφραζόμενη ως ποσοστό. Οι προκα-
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ταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της
διαλογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση,
δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.»
5. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 της ανωτέρω
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συστήνεται στο ΥΠΕΝ 5μελής Τεχνική Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή, που συγκροτείται από
εκπροσώπους του ΕΟΑΝ και της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, καθώς και από
επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που
προβλέπονται στην παράγραφο 2. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ. Με την
ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της
επιτροπής. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ».
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ όποτε κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη και πληρέστερη
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.»
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/76076/275
(2)
Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης
(ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»,
ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στη Χ.Θ. 194+500 στην Περιφερειακή
Ενότητας Δράμας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-04-2005).

