
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

1 Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4819/2021 (Α’ 129).

2 Διόρθωση σφάλματος στο π.δ. 72/2021 που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Α΄ 163). 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(1)
Στον ν. 4819/2021 (Α’ 129) γίνονται οι παρακάτω διορ-

θώσεις σφαλμάτων:
1. Στη σελίδα 8488, στη Β στήλη, στο τελευταίο εδά-

φιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 5 διορθώνεται 
το εσφαλμένο «Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Δι-
αχείρισης Αποβλήτων» στο ορθό «Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων». Το εδάφιο δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Απο-
βλήτων δύναται να ζητήσει εισήγηση από την επιτροπή 
που συστήνεται με απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72.».

2. Στη σελίδα 8488, στη Β στήλη, στην παρ. 4 του άρ-
θρου 5 διορθώνεται το εσφαλμένο «με την απόφαση της 
παρ. 12 του άρθρου 72» στο ορθό «με την απόφαση της 
παρ. 2 του άρθρου 72». Η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για την εφαρμογή της παρ. 3, της παρ. 3 του άρθρου 
6, καθώς και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 συστήνεται 
και συγκροτείται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
72 μη αμειβόμενη πενταμελής επιτροπή.».

3. Στη σελίδα 8489, στη Β στήλη, στο τελευταίο εδά-
φιο της παρ. 1 του άρθρου 7 διορθώνεται το εσφαλμένο 
«στον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2» στο ορθό «στον 
ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 3». Το εδάφιο διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«Μία ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται απόβλητα μόνο 
εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παρ. 1 του 
άρθρου 3.».

4. Στη σελίδα 8491, στην Α’ στήλη, στην υποπερ. αβ’ της 
περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9, διορθώνεται το εσφαλ-
μένο «παρ. 2» στο ορθό «περ. ε’ της παρ. 1» (έχει παρα-

μείνει η σχετική παραπομπή που υπάρχει στην Οδηγία 
98/2008). Η υποπερ. αβ΄διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«αβ) κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους 
κατόχους αποβλήτων σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1».

5. Στη σελίδα 8492, στην Α΄ στήλη, στο τελευταίο εδά-
φιο της υποπαρ. Α της παρ.6 του άρθρου 9, διορθώνεται 
το εσφαλμένο «παρ. 5 του άρθρου 72» στο ορθό «παρ. 6 
του άρθρου 72» (λάθος παραπομπή). Το σχετικό εδάφιο 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Η Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση 
της παρ. 6 του άρθρου 72».

6. Στη σελίδα 8492, στη Β΄ στήλη, στην περ. γ’ της υπο-
παρ. Β της παρ. 9 του άρθρου 9, να διαγραφεί η φράση 
στο τέλος «σύμφωνα με την περ. γ’ της υποπαρ. Α» (δεν 
υπάρχουν περιπτώσεις στην υποπαρ. Α). Η περ. γ’ δια-
μορφώνεται ως ακολούθως:

«γ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων».
7. Στη σελίδα 8493, στην Α΄ στήλη, στην παρ. 1 του 

άρθρου 11, η φράση στο τέλος «υποχρεούνται να σχεδι-
άζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν ΣΕΔ σύμφωνα 
με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 1 του 
άρθρου 8, καθώς και του Μέρους Β’ ως προς τις συσκευα-
σίες.» πρέπει να μεταφερθεί κάτω από την περ. γ’ η οποία 
ολοκληρώνεται στη λέξη «(ΑΕΚΚ),» (η επίμαχη φράση 
αναφέρεται και στις τρεις περιπτώσεις όχι μόνο στη γ’). 
Επίσης η αναφορά στο «Μέρος Β’» να αντικατασταθεί 
με το «Μέρος Γ΄» (αφού στις συσκευασίες αναφέρεται 
το Μέρος Γ΄ και όχι το Β’). Η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

«1. Οι «υπόχρεοι»:
α) παραγωγοί συσκευασίας της παρ. 2 του άρθρου 84,
β) παραγωγοί προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η 

λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 
στο πλαίσιο του οικείου Προγράμματος Διευρυμένης 
Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ), καθώς και

γ) διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),

υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να 
λειτουργούν ΣΕΔ σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις 
της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και του 
Μέρους Γ’ ως προς τις συσκευασίες.».

8. Στη σελίδα 8493, στη Β΄ στήλη, στην παρ. 6 του άρ-
θρου 11, διορθώνεται το εσφαλμένο «των παρ. 3 και 5» 
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στο ορθό «των παρ. 1, 4 και 5». Η παρ. 6 διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

«6. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 1, 4 και 5 
αποτελεί ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).».

9. Στη σελίδα 8498, στην Α’ στήλη, στο άρθρο 14 διορ-
θώνεται το εσφαλμένο «των παρ. 3 και 5» στο ορθό «των 
παρ. 1, 4 και 5», κατ’ αντιστοιχία με τη διόρθωση με α/α 
8. Το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Οι διακινητές συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 77 και οι διακινητές προϊόντων για τα οποία 
έχουν εγκριθεί ΠΔΕΠ υποχρεούνται να διακινούν μόνο 
τα προϊόντα των παραγωγών, κατά την έννοια της παρ. 2 
του άρθρου 11, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 11.»

10. Στη σελίδα 8499, στη Β΄ στήλη, στο πρώτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 19, να διαγραφεί το «προϊόντων 
και οικιακών συσκευών» που ακολουθεί τη φράση «ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» (έχει παραμείνει 
εκ παραδρομής). Το σχετικό εδάφιο διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

«Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι διανομείς κλωστοϋ-
φαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, προϊόντων καθημερινής υγιεινής, υποδη-
μάτων και βιβλίων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς 
πώληση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων 
στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος ή λόγω 
απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την 
ημερομηνία λήξης, υποχρεούνται να τηρούν την παρ. 1 
του άρθρου 4.».

11. Στη σελίδα 8500, στη Β΄ στήλη, το δεύτερο εδάφιο 
της περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 20 πρέπει να μετα-
φερθεί κάτω από την περ. η’ η οποία ολοκληρώνεται 
στη φράση «τροφίμων της παρ. 1.» (η επίμαχη φράση 
αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στη η’). 
Επομένως, το κείμενο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«…
η) οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κατά την έννοια 

της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/
ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
(Β’ 2161), όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργα-
σιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), 
ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων 
της παρ. 1.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της παρούσας που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4014/2011 οι 
εργασίες και οι δράσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με 
την παρ. 1 αποτυπώνονται στη ΜΠΕ και στην ΑΕΠΟ της 
εγκατάστασης, εφόσον αυτή ανήκει στην κατηγορία Α’ 
του ν. 4014/2011, άλλως στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).».

12. Στη σελίδα 8504, στην Α΄ στήλη, στην περ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 25, έχει παραλειφθεί η φράση «πρέπει 
να ανέρχονται σε» (δεν υπάρχει ρήμα στην πρόταση). 
Η περ. α’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«α) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι του-
λάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί 
από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης, 

στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα 
απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να ανέρχονται σε 
κατ΄ελάχιστον 50% κατά βάρος».

13. Στη σελίδα 8504, στην Α΄ στήλη, στην περ. β’ της 
παρ. 2 του άρθρου 25, έχει παραλειφθεί η φράση «πρέπει 
να ανέρχονται σε» (δεν υπάρχει ρήμα στην πρόταση). 
Η περ. β’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«β) «η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η 
ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμ-
βανομένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση 
αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη 
επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, 
εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και 
τα οποία ορίζονται στην κατηγορία στην κατηγορία 17 
05 04 του καταλόγου αποβλήτων, πρέπει να ανέρχονται 
σε κατ’ελάχιστον 70% κατά βάρος.».

14. Στη σελίδα 8530, στη Β΄ στήλη, στο εισαγωγικό 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 73, η αναφορά στην «παρ. 4 
του άρθρου 101» να τροποποιηθεί στο ορθό «παρ. 4 του 
άρθρου 72». Το σχετικό εισαγωγικό πρώτο εδάφιο δια-
μορφώνεται ως ακολούθως:

«Μετά την έκδοση των κοινών αποφάσεων του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτω-
ση αρμόδιων υπουργών για τα Οχήματα στο Τέλος του 
Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), τα απόβλητα έλαια και τα με-
ταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 72, καταργούνται τα κάτωθι προεδρικά 
διατάγματα:».

15. To περιεχόμενο της σελίδας 8540 πρέπει να προη-
γηθεί του περιεχομένου της σελίδας 8539, καθώς είναι 
σε λάθος σειρά.

16. Στη σελίδα 8555, στο σημείο 3 της παρ. Α στην 3η 
στήλη υπό τον τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕ-
ΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Πίνακα 1 του Παραρτήματος VI του 
άρθρου 75 του Μέρους Β’, να αντικατασταθεί η φράση 
«(Δ’ 166)» στο ορθό («Δ’ 199»). Το σημείο 3 διαμορφώ-
νεται ως ακολούθως:

«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 6.3.2003 π.δ. (Δ’199).».

17. Στη σελίδα 8578, στην Α΄ στήλη, στην παρ. 10 του 
άρθρου 91 διορθώνεται το εσφαλμένο «της παρ. 11 του 
άρθρου 69» στο ορθό «της παρ. 16 του άρθρου 69».

18. Στη σελίδα 8606, στη Β΄ στήλη, στο 2ο εδάφιο της 
παρ. 4 του άρθρου 98, η αναφορά στην «παρ. 1 του άρ-
θρου 102» να αντικατασταθεί από το ορθό «περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 99». Το σχετικό εδάφιο διαμορφώ-
νεται ως ακολούθως:

«Δύναται να καλύπτει και κάθε άλλη εισφορά που συμ-
φωνείται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 99 και αφορά διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με 
τη διαχείριση αποβλήτων ή την κυκλική οικονομία.».

(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων)
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(2)
Στο π.δ. 72/2021 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 163), διορθώνεται το εσφαλμένο: 

« Φαινυλοπροπάνιο (κουμένιο) (8) C9H12 202-704-5 98-82-8 2 Δ 10 50 50 250 »

στο ορθό:

« 2-Φαινυλοπροπάνιο (κουμένιο) (8) C9H12 202-704-5 98-82-8 Δ 10 50 50 250 »

(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
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*01001712509210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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