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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/
851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ)
2018/851)
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ
ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 3 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 5 Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
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ποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού - Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως
έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/851)
Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/851)
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ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 171
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α’ 245)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 137
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού
χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή
ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε προκατασκευασμένων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού
τύπου για τη δημιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγχρονισμό των:
α) κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την
προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από
τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),
β) Λιμεναρχείων,
γ) υποδομών εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την
Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(ISPS),
δ) χώρων υγιεινής,
ε) χώρων εκδοτηρίων,
στ) στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών
χώρων των ανωτέρω.
Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χερσαίας ζώνης
λιμένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τα 4,50 μέτρα για τις μονώροφες κατασκευές και τα 7,50
μέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις
κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω
μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 μέτρα. Τα συμβατικού τύπου κτίρια ή προκατασκευασμένα κτίρια ή
προσωρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου
της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες
συντελεστές δόμησης και το ποσοστό κάλυψης.
2. Για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 1,
κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα φάκελος που περιλαμβάνει εγχειρίδιο λειτουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοπογραφικό διάγραμμα
στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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για την παροχή σύμφωνης γνώμης και στον οικείο δήμο
για την παροχή απλής γνώμης. Αφού ληφθούν όλες οι
προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις, υποβάλλεται, προ της
έκδοσης οικοδομικής άδειας, φάκελος δικαιολογητικών
με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού
διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με
τις ισχύουσες προδιαγραφές για έγκριση στην αρμόδια
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανωτέρω
έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την
έκδοση της οικοδομικής άδειας ως δικαιολογητικό κατά
την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017
(Α’ 167).
3. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιριακών υποδομών της παρ. 2 και κάθε άλλης διοικητικής
πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον
έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης,
εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από
την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας,
θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδομική άδεια
εκδίδεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προέγκρισης ή έγκρισης οικοδομικής άδειας.
4. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις
κτιριακές υποδομές των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, των Λιμεναρχείων και των υποδομών
εφαρμογής του κώδικα ISPS δεν απαιτούνται η τήρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον
ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου
2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2239).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία ελέγχου
τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.»
Άρθρο 172
Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την
παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις
λουτρικές εγκαταστάσεις
1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος μέχρι και την 31η.10.2021, ως ναυαγοσώστης
νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό σπουδών από αυτήν, σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α’ 166).
2. Ο ναυαγοσώστης της παρ. 1 απασχολείται:
α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1
και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.
β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020, στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τουλάχιστον δύο ναυαγοσωστών, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των
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ναυαγοσωστών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις
εκατό (50%) του προβλεπόμενου. Εφόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3)
ναυαγοσωστών, προσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή.
3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β’ της παρ. 2 δεν προσμετρώνται ο συντονιστής-επόπτης,
καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 και της παρ. 2
του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*01001292307210180*

