
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 71560/3053/85 
 
∆ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. 
(ΦΕΚ 665/Β/1-11-85) 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και 3) του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 34Α/17.3.83), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 
1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 70Α/21.5.84). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1δ του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57Α/14.3.1908) και του άρθρου 5 του Π. 
∆/τος 574/82 «Ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 104Α/30.8.82). 
3. Την υπ' αριθ. ∆Κ 20862/2.8.85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας» 
(ΦΕΚ 481/Β/2.8.83), αποφασίζουµε: 
 

ΆΆρρθθρροο  11..  
 
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ 
αριθ. 75/439/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975 
«περί διαθέσεως των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων» που δηµοσιεύθηκε στην Ελληνική 
γλώσσα στην  Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».  
(Ειδική έκδοση στα Ελληνικά σειρά 15 τόµος 001 σελ. 77). 
 

  ΆΆρρθθρροο  22..  
 
Για την εφαρµογή της παρούσας, χρησιµοποιούµενο ορυκτέλαιο νοείται κάθε 
χρησιµοποιηµένο ηµίρρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν µέρει από ορυκτό 
ή συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαµβανοµένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των 
δεξαµενών των µιγµάτων πετρελαιοειδών και ύδατος και των γαλακτωµάτων. 

 
ΆΆρρθθρροο  33..  

 
 1. ∆ιάθεση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων νοείται η εργασία διαλογής και επεξεργασίας 
του καθώς και αποθήκευσης και εναπόθεσής τους πάνω ή µέσα στο έδαφος, µε σκοπό να 
καταστήσουν τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια αβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον. 
2. Η διάθεση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων πραγµατοποιείται κατά προτίµηση και 
εφόσον είναι δυνατόν, µε επαναχρησιµοποίηση (αναγέννηση ή καύση για άλλους σκοπούς 
εκτός από την καταστροφή). 
3. Κάθε επιχείρηση που παράγει, συλλέγει ή και διαθέτει συµπεριλαµβανοµένης και της 
καύσης, τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, πρέπει να πραγµατοποιεί τις εργασίες αυτές µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο νερό, τον αέρα και το έδαφος. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής 
Οικονοµίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας - Ενεργείας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται 
πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για τη διάθεση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 



Το Πλαίσιο αυτό καταρτίζεται από επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των 
παραπάνω Υπουργείων και ένας εκπρόσωπος των Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. Η 
επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και µπορεί να περιλάβει και εκπροσώπους άλλων φορέων εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο. 
 

ΆΆρρθθρροο  44..  
 
Απαγορεύεται: 
1. Κάθε απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, 
παράκτια νερά και νερά αποχετευτικών συστηµάτων. 
2. Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων που έχουν επιβλαβή 
αποτελέσµατα στο έδαφος, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη καταλοίπων που προέρ-
χονται από την µετατροπή των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 
3. Κάθε επεξεργασία χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, εφόσον αυτή προκαλεί ρύπανση της 
ατµόσφαιρας και υπερβαίνει τα όρια εκποµπής που καθορίζονται από τις διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας. 
Οποιοσδήποτε κατέχει χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και δεν δύναται να λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι 
υποχρεωµένος να τα θέσει στη διάθεση της ή των επιχειρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
8 της παρούσας. 
 

ΆΆρρθθρροο  55..  
 
1. Ο σχεδιασµός διαχείρισης των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων σε εθνικό επίπεδο, γίνεται 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µετά από σύµφωνη 
γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονοµίας και 
Βιοµηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας και γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 
Ο σχεδιασµός χωροθέτησης των ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων που 
προέρχονται από πλοία γίνεται από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, στα πλαίσια του 
εθνικού σχεδιασµού διάθεσης πετρελαιοειδών καταλοίπων, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. 
2. Σε περιφερειακό επίπεδο ο σχεδιασµός διαχείρισης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 
µπορεί να καταρτίζεται από τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων, Εσωτερικών και 
∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 
Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από εισήγηση της περιφ. Υπηρεσίας του Υπ. 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και εγκρίνεται από τον οικείο Νοµάρχη 
µετά από σχετική γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις 
κείµενης Νοµοθεσίας. Στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο µετέχουν και οι Πρόεδροι των Συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων ως εξής: 1 Πρόεδρος και 1 Σύµβουλος όταν οι Σύνδεσµοι έχουν 
σύνθεση ∆ήµων και 1 Πρόεδρος όταν οι Σύνδεσµοι έχουν σύνθεση Κοινότητας. 
3. Οι επί µέρους σχεδιασµοί που καταρτίζονται σε περιφερειακό επίπεδο παρακολουθούνται 
και συντονίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Σε 
περιπτώσεις που αφορούν : 
Εγκαταστάσεις σε µείζονες περιφέρειες. 
(δύο ή περισσότερες Νοµαρχίες). 
Αναθεωρήσεις σχεδιασµών καθώς και 
Περιπτώσεις διαφωνιών των περιφερειακών Υπηρεσιών οµόρων Νοµαρχιών λόγω 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και σύγκρουσης συµφερόντων, αποφασίζει οριστικά ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 
Σε περιπτώσεις διαφωνιών των παραπάνω υπηρεσιών µε κίνδυνο πρόκλησης δυσµενών 
επιπτώσεων στην υγεία αποφασίζουν οριστικά οι Υπουργοί, Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 
 



ΆΆρρθθρροο  66..  
 
1. Κάθε επιχείρηση παράγει, χρησιµοποιεί, συλλέγει, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, µόνο 
µετά από σχετική άδεια του οικείου Νοµάρχη. 
Η άδεια χορηγείται µετά από εισήγηση της αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και γνώµη επιτροπής στην 
οποία συµµετέχουν : 
α) Ο Προϊστάµενος της περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή νόµιµος αναπληρωτής του, που εισηγείται και το θέµα 
στην επιτροπή. 
β) Ο Προϊστάµενος της περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του. 
γ) Ο Προϊστάµενος της περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Τεχνολογίας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 
δ) Ο Προϊστάµενος της Τ.Υ.∆.Κ. ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 
ε) Εκπρόσωπος της Τ.Ε.∆.Κ. του Νοµού. 
στ) Εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας στην περιοχή του οποίου γίνεται η σχετική 
εγκατάσταση. 
ζ) Εκπρόσωπος του Συνδέσµου ∆ήµων ή Κοινοτήτων η ∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού. 
η) Προϊστάµενος ∆/νσης Χηµικών Υπηρεσιών του Νοµού 
θ) Προϊστάµενος ή εκπρόσωπος κάθε άλλης Υπηρεσίας, εφόσον η συµµετοχή του κρίνεται 
αναγκαία από οικείο Νοµάρχη. 
2. Η άδεια περιλαµβάνει όρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα αναφέρεται : 
Στο είδος και τις ποσότητες των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 
Στις τεχνικές προδιαγραφές τυχόν επεξεργασίας όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5 
της παρούσας. 
Στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. 
Στο χώρο ή τους χώρους, όπου γίνεται η διάθεση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 
Στις µεθόδους διάθεσης. 
Στο χρόνο ισχύος. 
Σε κάθε όρο που κρίνεται αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Απόφασης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας στην περίπτωση εγκατάστασης 
αναζωογόνησης και απόρριψης ή καταστροφής µε καύση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, 
είναι: 
Υποβολή από τον ενδιαφερόµενο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας (Π.∆. 1180/81). 
3. Εκτός των παραπάνω στοιχείων η αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή δύναται να 
ζητά από τον ενδιαφερόµενο την υποβολή και συµπληρωµατικών στοιχείων και να επιβάλλει, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κάθε πρόσθετο όρο τόσο πριν την χορήγηση της άδειας για τη 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και µετά τη χορήγηση της άδειας στην 
περίπτωση που παρά τα ληφθέντα µέτρα, διαπιστώθηκαν σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
4. Η άδεια χορηγείται µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από την υποβολή πλήρων στοιχείων από 
τον ενδιαφερόµενο και περιλαµβάνει όρους τέτοιους ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι αναφερόµενοι σ’ αυτήν όροι από τον ενδιαφερόµενο, η 
χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται µε την ίδια διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
5. Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ή επιχείρησης 
και όχι περισσότερα από 5 χρόνια, και µπορεί να ανανεώνεται ακόµα και σε περίπτωση 
επέκτασης της εγκατάστασης ή επιχείρησης πριν από τη λήξη της χρονικής της ισχύος. 
6. Η χορήγηση της άδειας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή ανακύκλωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της καύσης και αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, 
γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις 
(άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 3) του Ν. 1360/1983, µετά από σύµφωνη γνώµη της Περιφερειακής 



Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και γνώµη της 
Επιτροπής της παρ. 1 της παρούσας. 
7. Η άδεια για την απόρριψη ή καταστροφή χρησιµοποιηθέντων ορυκτελαίων, χορηγείται 
εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η µετατροπή τους και η εκµετάλλευσή 
τους για τη λήψη πρώτων υλών και ενέργειας και γενικά η επαναχρησιµοποίησή τους. 
8. Προκειµένου για ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων και χρησιµοποιηµένων 
λιπαντελαίων στα λιµάνια καθώς και τα πλοία µεταφοράς ή και παραγωγής των καταλοίπων 
αυτών ισχύει η εκάστοτε κείµενη Νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων και των κυρωµένων 
∆ιεθνών Συµβάσεων. 
9. Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να ενηµερώνει τον 
οικείο Νοµάρχη στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση για τις ποσότητες κατ’ 
είδος των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων που παρήγαγε, χρησιµοποίησε, συνέλεξε, 
αποθήκευσε, επεξεργάστηκε, ανακύκλωσε συµπεριλαµβανοµένης και της καύσης, κατά τον 
προηγούµενο χρόνο. 
 

ΆΆρρθθρροο  77..  
 
1. Οποιοσδήποτε παράγει ή κατέχει χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και δεν έχει την άδεια που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας υποχρεούται να τα αποθηκεύσει προσωρινά  και 
µέσα στο χρονικό διάστηµα 6 µηνών, να τα υποβάλλει σε επεξεργασία ή να τα εναποθέσει σε 
εγκατάσταση, βιοµηχανία ή επιχείρηση που έχει την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 άδεια 
διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ή την εγκατάσταση, βιοµηχανία ή επιχείρηση του 
άρθρου 8 της παρούσας. 
2. Οποιοσδήποτε παράγει ή κατέχει χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια πριν από την ισχύ της 
παρούσας απόφασης οφείλει για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας, µέσα σε προθεσµία 2 µηνών από την ισχύ της παρούσας να ενηµερώσει τον κατά 
τρόπο αρµόδιο για τη χορήγηση άδειας Νοµάρχη προκειµένου µέσα στην προθεσµία που 
ορίζει η προηγούµενη παράγραφος να του χορηγηθεί η σχετική άδεια. 
 

ΆΆρρθθρροο  88..  
 
Για την εφαρµογή του παρόντος και ειδικότερα των οριζοµένων στα άρθρα 3 και 4 είναι 
δυνατόν µια ή περισσότερες επιχειρήσεις να υποχρεωθούν στην πραγµατοποίηση της 
συλλογής ή και της διάθεσης προϊόντων που δίδονται σ’ αυτές από τους κατόχους τους. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονοµίας, 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, καθορίζονται οι εν λόγω επιχειρήσεις, οι όροι συλλογής και διάθεσης, καθώς 
και οι ειδικά επιλεγµένες κατά περίπτωση ζώνες που παραχωρούνται σ’ αυτές γι’ αυτό το 
σκοπό. 
 

ΆΆρρθθρροο  99..  
 
Οι δαπάνες της διάθεσης των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων µετά από αφαίρεση της 
ενδεχόµενης αξίας τους ή και τυχόν εσόδων από την επεξεργασία τους βαρύνουν τον : 
Κάτοχο που παραδίδει χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια ή σε µια εγκατάσταση, βιοµηχανία ή 
επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
Η κατά τους προγενέστερους κατόχους, ή τον παραγωγό του προϊόντος που προήλθαν τα 
ορυκτέλαια, ανάλογα µε το ποσοστό της ευθύνης τους. 
 

ΆΆρρθθρροο  1100..  
 
1. Κάθε εγκατάσταση, βιοµηχανία ή επιχείρηση που παράγει, συλλέγει ή διαθέτει µια 
ποσότητα χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων µεγαλύτερη από 400 λίτρα το χρόνο, 
υποχρεούται: 



Να τηρεί βιβλίο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης και εναπόθεσης των εν 
λόγω ορυκτελαίων καθώς και της παράδοσης και παραλαβής τους, αναφέροντας κυρίως την 
ηµεροµηνία αυτών των τελευταίων. 
Και να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όταν τους ζητηθούν. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας. Οικονοµικών, και Βιοµηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζεται: 
α) Η ποσότητα των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, σε σχέση µε ίση ποσότητα καινούργιου ορυκτελαίου, που υπολογίζεται σύµφωνα µε 
ένα λογικό συντελεστή µετατροπής, και 
β) Οι ποσότητες των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και τα ποσοστά ακαθάρτων 
προσµίξεων ανά κατηγορία προϊόντων, που περιέχονται σ’ αυτά. 
3. Οι κάτοχοι ορισµένων ποσοτήτων χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων που περιέχουν 
ακάθαρτες προσµίξεις που υπερβαίνουν ορισµένα ποσοστά πρέπει να τα κατεργαστούν και να 
τα αποθηκεύσουν χωριστά. 
 

ΆΆρρθθρροο  1111..  
 
1. Ο Νοµάρχης ασκεί τακτικούς ή εκτάκτους ελέγχους κάθε εγκατάστασης, βιοµηχανίας ή 
επιχείρησης που παράγει, κατέχει ή διαθέτει χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, µέσω των 
αρµοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και 
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται για την έκδοση της σχετικής άδειας. Στους 
ελέγχους αυτούς και µε την προϋπόθεση ότι ο ΟΤΑ δεν κάνει διάθεση των 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, συµµετέχει και εκπρόσωπος του ΟΤΑ στην περιοχή του 
οποίου υπάρχει η σχετική εγκατάσταση σύµφωνα µε την παρ. 1 η΄ του άρθρου 6 της 
παρούσας. 
Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ κάνει διάθεση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, συµµετέχει 
εκπρόσωπος του µόνο στους ελέγχους επιχειρήσεων που παράγουν τα ορυκτέλαια αυτά. 
2. Οι εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε δυνατή 
διευκόλυνση στους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους και να προβαίνουν σε κάθε εξέταση, 
έλεγχο, έρευνα ή δειγµατοληψία και να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εκτέλεση του έργου τους. 
Οι χορηγούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία από τον ενδιαφερόµενο θεωρούνται 
υπηρεσιακά απόρρητα. Κάθε υπάλληλος που αποκαλύπτει σε µη αρµόδιο πρόσωπο, 
βιοµηχανικό, τεχνικό ή εµπορικό απόρρητο, του οποίου έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητάς του 
ως επιφορτισµένου µε τις εργασίες της παραγράφου αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 1 
χρόνου ή και µε χρηµατική ποινή µέχρι 100.000 δραχµές. Η δίωξη ασκείται µετά από 
έγκληση αυτού που υπέστη την ζηµία, ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 
 

ΆΆρρθθρροο  1122..  
 
1. Ο Νοµάρχης στην περιφέρεια του οποίου υπάρχει ή πρόκειται να δηµιουργηθεί 
εγκατάσταση ή επιχείρηση διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, υποχρεούται στη σύν-
ταξη ετήσιας ενηµερωτικής αιτιολογηµένης έκθεσης που απευθύνεται στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και κοινοποιείται στους συναρµόδιους για 
την εκπόνηση του σχεδιασµού φορείς του άρθρου 5 της παρούσας. 
Η παραπάνω έκθεση περιλαµβάνει τον αριθµό των τυχόν χορηγηθεισών αδειών ή τους 
λόγους πιθανής ανάκλησης ή µη χορήγησης άδειας, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της 
παρ. 9 του άρθρου 6 της παρούσας για τις ποσότητες των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 
που παρήχθησαν, ή διατέθηκαν. 
2. Κάθε τρία χρόνια το Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων συντάσσει και 
δηµοσιεύει έκθεση για την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τη διάθεση 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων στη χώρα. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην αρµόδια 
υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κοινοποιείται στα συναρµόδια για 
το σχεδιασµό σύµφωνα µε το άρθρο 5, Υπουργεία. 



 
ΆΆρρθθρροο  1133..  

 
Οι παραβάτες της παρούσας υπουργικής απόφασης τιµωρούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο 
ποινικά και διοικητικά εκτός αν προβλέπονται αυστηρότερες ποινές από την κείµενη 
Νοµοθεσία. 
α)  Ποινικές κυρώσεις 
ι) Εκτός των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 11 της παρούσας, τιµωρείται µε χρηµατική 
ποινή 100.000 δρχ. µέχρι 400.000 δρχ. όποιος από τις εργασίες διάθεσης χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων εκ προθέσεως ρυπαίνει ή υποβαθµίζει το περιβάλλον.  
ιι) Όποιος από τις εργασίες διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων προκαλεί εκ 
προθέσεως σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και χρηµατική ποινή 300.000 δρχ. µέχρι 1.500.000 δρχ. 
ιιι) Όποιος από αµέλεια γίνεται υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιµωρείται µε φυλάκιση. 
Παρέχεται όµως σ’ αυτόν η δυνατότητα απαλλαγής από κάθε ποινή, εάν µε τη θέλησή του 
εξουδετερώσει την προκληθείσα ζηµία ή αποτρέπει τον δυνάµενο να επέλθει κίνδυνο ή ζηµία 
ή συντελέσει ειδοποιώντας έγκαιρα τις αρµόδιες αρχές, στην εξουδετέρωση του κινδύνου ή 
της ζηµίας, καταβάλλοντας συγχρόνως και τις σχετικές δαπάνες. 
Η ποινική ευθύνη που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι 
ανεξάρτητη από την τυχόν αστική ευθύνη του ζηµιώσαντα έναντι του ζηµιωθέντα. 
β) ∆ιοικητικές κυρώσεις 
ι) Οι υπαίτιοι για ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τις εργασίες διάθεσης 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, τιµωρούνται µετά από απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη και 
µετά από τον διενεργηθέντα έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας, µε πρόστιµο που 
φθάνει µέχρι  600.000 δρχ. και που µπορεί να διπλασιάζεται  σε περίπτωση υποτροπής. 
Τα παραπάνω επιβληθέντα πρόστιµα καταπίπτουν υπέρ του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή 
του Νοµού όπου διαπιστώνεται η παράβαση. 
ιι) Στον υπαίτιο ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και προσβολής της υγείας είναι 
δυνατόν να επιβληθεί η ποινή της προσωρινής ή οριστικής άρσης της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 6 άδειας µέχρι αποκαταστάσεως της προκληθείσας ζηµίας. 
 

ΆΆρρθθρροο  1155..  
 
Κάθε διάταξη  που  αντίκειται  στην  παρούσα υπουργική απόφαση καταργείται. 

  
ΆΆρρθθρροο  1166..  

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 1 µήνα από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1985 
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