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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο
Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του
Ν. 4270/2014 (Α΄143).

2

Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας
Β’ του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (Α’24), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την
τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς
διατάξεις ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25011
(1)
Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο
Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του
Ν. 4270/2014 (Α΄143).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 174,
του Ν. 4270/2014 (ΑΊ43) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75, του Ν. 4316/2014 (Α' 270)
«Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις.» και ισχύει.
2. Το Θέμα Α «Προϋπολογισμός Δήμου Αχαρνών», του
υπ' αριθμ. πρωτ. 714 πρακτικού της 97ης Συνεδρίασης
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 28ης Ιουλίου 2016.
3. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.».

Αρ. Φύλλου 2494

4. Την υπ' αριθμ. Υ36166/2015 (Β'2252) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.».
5. Την από 29.07.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, σύμφωνα με την περ. ε παρ.5 άρθρου 24 του Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη
παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α').
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Την υποχρεωτική υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν.
Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174
του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 2 Αυγούστου 2016
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Ι

Αριθμ. 181627/1185
(2)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (Α'24), σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για
την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α' 136) και
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1ζ) του
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματι-
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κά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990
(101 Α').
2. Τις διατάξεις της Ενότητας Α'(άρθρα 1-9) και της
Ενότητας Β'(άρθρα 10-45) καθώς και του άρθρου 60
παρ. 1 και 2 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Α'24).
3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/1127/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 (EEL 184/13/
11-70-2015).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία
2004/35/ΕΚ....κ.λπ.» (Α΄190).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α'98) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του Ν. 4320/2015
(Α'29).
6. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 36060/1155/2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων,
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β'1450) και ειδικότερα το Κεφάλαιο IV (άρθρα 36-47) αυτής.
7. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων....και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α'114).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).
10. Τη με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β'2076).
11. Τη με αριθ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
« Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β'2076).
12. Τη με αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β'2183).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 2494/12.08.2016

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρτημα II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παρ. 1 και 2)
του Ν. 4042/2012 (Α'24), σε συμμόρφωση με την οδηγία
2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος
II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
10ης Ιουλίου 2015, που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 184/13/2015), με την προσθήκη διορθωτικού συντελεστή κλίματος έτσι ώστε ορισμένες εγκαταστάσεις διάθεσης και αποτέφρωσης αποβλήτων να
πληρούν το κατώτατο όριο του τύπου R1 (χρήση κυρίως
ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας) και ως
εκ τούτου να γίνονται αυτομάτως εγκαταστάσεις αποτέφρωσης προς ανάκτηση ενέργειας εκπληρώνοντας πιο
αποτελεσματικά τους στόχους και τις κατευθύνσεις των
άρθρων 26 και 29 του Ν. 4042/2012.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο Παράρτημα II (Εργασίες Ανάκτησης) της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παρ. 1) του Ν. 4042/2012 (Α'24), στην υποσημείωση (*) της εργασίας R1, προστίθεται κείμενο, σύμφωνα
με το Παράρτημα του άρθρου 2, το οποίο προσαρτάται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Άρθρο 2
(άρθρο 1 οδηγίας 2014/101/ΕΕ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο Παράρτημα II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παρ.
1) του Ν. 4042/2012 (Α'24), (παράρτημα II της οδηγίας
2008/98/ΕΚ), στην υποσημείωση (*):
1) Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα
πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:
1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150
CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD
< 3 350
2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά
τις 31 Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που
αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2029:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150
CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD
< 3 350
(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία
δεκαδικά ψηφία.)
Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD
για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης,
υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν
από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον
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υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την
Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C - Tm) x
d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο
όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική
θερμοκρασία (Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ημερών. Οι
υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση
(d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.»
2) Ο τύπος που αναφέρεται στην Ενεργειακή Απόδοση
ως: Ep-(Ef-Ei)/0,97x(Ew-Ef ), διορθώνεται σε: (Ep-(Ef+Ei))/
(0,97x(Ew+Ef )).
Άρθρο 3
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 36060/1155/2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ....του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β'1450).
Στο παράρτημα Ι του άρθρου 61 της υπ’ αριθ.
36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, (Παράρτημα Ι οδηγίας 2010/75/ΕΕ) μετά τον τίτλο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
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«Οι κατώτατες οριακές τιμές που ακολουθούν αναφέρονται εν γένει σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε
πραγματική παραγωγή. Όταν στην ίδια εγκατάσταση
αναπτύσσονται διάφορα έργα ή δραστηριότητες υπαγόμενες στην ίδια περιγραφή έργου ή δραστηριότητας
που περιέχει κατώτατο όριο, η δυναμικότητα αυτών των
έργων ή δραστηριοτήτων αθροίζεται. Όσον αφορά τα
έργα ή τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, ο
υπολογισμός ισχύει για το επίπεδο έργων ή δραστηριοτήτων 5.1, 5.3(a) και5.3(β)».
Άρθρο 4
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, 2 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Τεύχος Β’ 2494/12.08.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02024941208160004*

