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Τίτλος 
Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών 
µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.  
Προοίµιο 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α' 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 
του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π.» (Α' 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), του άρθρου 4του ίδιου Νόµου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 
του Ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261) και 22 του Ν. 
2789/2000 (Α' 21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α' 179) 2. Τις διατάξεις των 
άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 
1892/1990 για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη κ.λ.π. (Α' 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 
1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α' 91). 3. Τις διατάξεις του Ν. 
3010/2002 «εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... κλπ» (Α' 91). 4. Τις διατάξεις 
του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
- Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16,17,20, 21, 23 και 24 
αυτού. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.94 (Α' 90) «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις», 
όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου 2240/16.9.94 (Α' 153) «Συµπλήρωση διατάξεων 
για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (Β' 1909). 7. Τις διατάξεις της 29407/3508/2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» (Β' 1572). 8. Τις 
διατάξεις της 2487/455/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και 
τον περιορισµό της ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων», 
(Β' 196). 9. Τις διατάξεις της 59388/3363/88 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος, όργανα και 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/96» 
(Β'638). 10. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για 
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β' 604). 11. Τις διατάξεις της 15393/2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002» (Β 
1022). 12. Τις διατάξεις της 11014/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαδικασία προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) 
κ.λ.π.» (Β' 332). 13. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2696/23.3.99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 



Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)» (Α' 57). 14. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 5) του Ν. 2801/2000 
«Αντικατάσταση και ∆ιαχείριση απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων» (Α' 46). 15. Την 
Απόφαση 2002/151/ΕΚ της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων «σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για το 
πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παραγ. 3) της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ... κλπ.» (EEL 50/94/21.2.2002) 16. Την Φ2/63053/5275 Υπ. Απόφαση «Όροι και 
προϋποθέσεις για την πιστοποίηση συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων για την αντικατάσταση 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων ή για την εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικών 
µετατροπέων και φίλτρων ενεργού άνθρακα» (Β' 386) όπως τροποποιήθηκε µε την 
Φ2/39716/155/2002 υπουργ. απόφαση (Β' 909). 17. Τις διατάξεις του Π.∆. 431/1983 «Προσαρµογή 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6.2.1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών Κρατών-Μελών που 
αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους» (Α' 180) όπως 
τροποποιηµένο εκάστοτε ισχύει. 18. Την 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση «έγκριση 
τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/61/ΕΟΚ κ.λπ.» (Β' 
428) όπως εκάστοτε ισχύει. 19. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 154) όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 
700) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 (παρ. 2α) του Ν. 2469/ 1997 (Α' 38) και το άρθρο 1 (παραγ. 
4) του Ν. 2469/1997. 20. Την ∆Ι∆Κ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β' 1480). 21. Την 485/2001 Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β' 1484). 22. Την 3418/2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και 
Πρόνοιας» (Β' 861). 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού το ύψος της οποίας δεν µπορεί να καθορισθεί και θα 
καλυφθεί από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων µε την Ευρωπαϊκή 
Ενωση Προγραµµάτων της περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις 
δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα. 24. Το 11/5.9.2002 
πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, µε το οποίο ενέκρινε την 
πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών/Άλλων Προϊόντων σχετικά µε το 
παρόν ∆ιάταγµα. 25. Την 23/2004 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από 
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουµε:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σκοπός  

Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Με το παρόν διάταγµα αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 
1650/86, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/2001 και 
συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης 
Σεπτεµβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» 
που έχει δηµοσιευτεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 269/21.10.2000) ώστε µε την κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας 
αποβλήτων από τα οχήµατα και επιπροσθέτως την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και τις 



άλλες µορφές αξιοποίησης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών 
τους στοιχείων, να µειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε τους στόχους 
και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η Περιβαλλοντική 
επίδοση όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στο κύκλο ζωής των οχηµάτων και όλων 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων και κυρίως των φορέων που συµµετέχουν άµεσα στην 
επεξεργασία οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ορισµοί  

Κείµενο Αρθρου 

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως: 

1. «όχηµα», οποιοδήποτε όχηµα χαρακτηρισµένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1, όπως ορίζεται στο Π.∆. 
431/1983 (Α' 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα, όπως ορίζονται στην 
21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων 
µοτοσικλετών. 

2. «εγκαταλειµµένο όχηµα», όχηµα το οποίο: 

α) εγκαταλείπεται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους στους οποίους απαγορεύεται η 
στάθµευση, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 30 ηµέρες,  

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς κοινόχρηστους ή µη 
χώρους και οδούς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 90 ηµέρες, και χωρίς την άδεια της 
αρµόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, 

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κυρίου ή νοµέα του 
χώρου κατά δήλωση του, 

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και 
για την δηµόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται 
να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειµµένο όχηµα που δεν έχει 
αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, είναι όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής. 

3. «όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΚΤΖ)», όχηµα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασµό 
µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών του 
στοιχείων/εξαρτηµάτων. 

4. «Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά οχηµάτων»: τα ανταλλακτικά τα οποία µετά τη χρήση τους 
καθίστανται απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (α) της 69728/824/1996 κοινής 
υπουργικής απόφασης σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 (παραγ.4) του Ν. 2939/2001. 

5. «καταλυτικός µετατροπέας» οποιοσδήποτε καταλύτης οχήµατος που ανήκει στην κατηγορία Μ1 ή 
Ν1 σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 1. 

6. «απενεργοποιηµένος καταλυτικός µετατροπέας (ΑΚΜ)» χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός 



µετατροπέας ενός οχήµατος, του οποίου τα λοιπά συστήµατα του οχήµατος λειτουργούν σωστά, 
όταν δεν µειώνει αποτελεσµατικά τους εκπεµπόµενους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται 
κάτω από τα όρια που προβλέπονται από την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την µέτρηση 
καυσαερίων για την κάθε κατηγορία οχήµατος. Στη περίπτωση αυτή ο ΑΚΜ αποτελεί απόβλητο κατά 
την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 1) της 69728/824/1996 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 (παρ. 4) του Ν. 
2939/2001. 

7. «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήµατος, των ανταλλακτικών του και του 
καταλυτικού µετατροπέα. 

8. «∆ιαχείριση οχήµατος» 

α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άµεσα τα οχήµατα ή/και 
τµήµατα και ανταλλακτικά αυτών συµπεριλαµβανοµένων των καταλυτικών µετατροπέων (προµήθεια 
πρωτογενών και δευτερογενών υλικών, όπως ορίζονται στις παραγράφους 25 και 26 του Ν. 
2939/2001) εφεξής: «προµήθεια»  

β) η παραγωγή των οχηµάτων συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών τους 
στοιχείων/εξαρτηµάτων και τµηµάτων αυτών, των ανταλλακτικών των οχηµάτων και των 
καταλυτικών µετατροπέων, εφεξής: «κατασκευή» 

γ) η διάθεση στην αγορά (εµπορία συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής) οχηµάτων ή των 
ανταλλακτικών των οχηµάτων και των καταλυτικών µετατροπέων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
ή να καταναλωθούν από το κοινό («διακίνηση»). Στη διακίνηση δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες 
µεταφοράς καθαυτές. 

9. «διαχείριση ΟΤΚΖ», η συλλογή, η µεταφορά, η µεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η 
αξιοποίηση και διάθεση των οχηµάτων ΤΚΖ και των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ 
αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των 
χώρων αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των οχηµάτων ΤΚΖ, των 
µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ µετά την παύση λειτουργίας τους. 

10. «πρόληψη», µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της ποσότητας και της βλαπτικής επίδρασης 
στο περιβάλλον των ΟΤΚΖ, των καταλυτικών µετατροπέων, των υλικών τους και των ουσιών τους 

11. «εναλλακτική διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, µεταφοράς, 
προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης των οχηµάτων στο τέλος κύκλου 
ζωής ή των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων 
(ΑΚΜ) ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο 
ρεύµα της αγοράς 

12. «σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατοµική ή συλλογική βάση µε 
οποιοδήποτε νοµική µορφή των εργασιών συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 
επαναχρησιµοποίησης και επεξεργασίας των οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής των 
µεταχειρισµένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ αυτών. 

13. «επεξεργασία ΟΤΚΖ», οποιαδήποτε δραστηριότητα, αφότου το όχηµα στο τέλος του κύκλου 
ζωής του παραδοθεί σε εγκεκριµένη σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος εγκατάσταση για 
απορρύπανση, αποσυναρµολόγηση, συµπίεση, κοπή, τεµαχισµό, ανάκτηση ή προετοιµασία προς 
διάθεση των καταλοίπων τεµαχισµού και οιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την ανάκτηση 
ή/και την διάθεση του ΟΤΚΖ και των κατασκευαστικών του στοιχείων. 

14. «επαναχρησιµοποίηση ΟΤΚΖ», οποιαδήποτε εργασία µέσω της οποίας κατασκευαστικά στοιχεία 
των ΟΤΚΖ χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί. 

15. «ανακύκλωση», η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών για τον 
αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας. Ως ανάκτηση ενέργειας νοείται 



η χρήση καυσίµου αποβλήτου ως µέσου παραγωγής ενέργειας µε άµεση αποτέφρωση, µε ή χωρίς 
άλλα απόβλητα αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας 

16. «αξιοποίηση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα II Β του 
άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. 

17. «διάθεση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα 11Α του άρθρου 
17 της 50910/ 2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. 

18. «συλλογή», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παραγ. η) της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης. Οι εργασίες συλλογής του ΟΤΚΖ ξεκινούν από το σηµείο συλλογής του όπως ορίζεται 
στη παράγραφο 23 του άρθρου αυτού. 

19. «οικονοµικοί παράγοντες», όσοι ασκούν διαχείριση των οχηµάτων, εφεξής «διαχειριστές», οι 
συλλέκτες, ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν µηχανοκίνητα οχήµατα, υπεύθυνοι διάλυσης, 
τεµαχισµού, αξιοποίησης, ανακύκλωσης και άλλοι φορείς επεξεργασίας οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων και υλικών. 

20. «επικίνδυνη ουσία», οποιαδήποτε ουσία, η οποία θεωρείται επικίνδυνη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. 

21. «τεµαχιστής», οποιοδήποτε µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την κοπή σε κοµµάτια ή τον 
θρυµµατισµό οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, µεταξύ άλλων και για τη λήψη 
παλιοσίδερων για άµεση επαναχρησιµοποίηση  

22. «φορέας επεξεργασίας», οποιοσδήποτε ασχολείται µε την επεξεργασία των ΟΤΚΖ όπως αυτή 
ορίζεται στην παράγραφο 13. 

23. «σηµείο συλλογής», κάθε εγκεκριµένος χώρος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις στον οποίο 
γίνεται η παραλαβή ΟΤΚΖ από τον τελικό χρήστη ή κάτοχο του. 

24. «πληροφορίες αποσυναρµολόγησης», κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επεξεργασία 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, κατά τρόπο άρτιο και περιβαλλοντικά ορθό. Οι 
κατασκευαστές οχηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων τις διαθέτουν στις εξουσιοδοτηµένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε µορφή έντυπων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικών µέσων (π.χ. CD-ROM, 
υπηρεσίες ανοικτής επικοινωνίας). 

25. «αρµόδια αρχή», για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος είναι ο Εθνικός Οργανισµός 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟ-Ε∆ΣΑΠ) όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του 
Ν. 2939/2001 (Α' 157).  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πεδίο Εφαρµογής  

Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 



ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Το παρόν διάταγµα καλύπτει τα οχήµατα, εγκαταλειµµένα οχήµατα και ΟΤΚΖ, περιλαµβανοµένων 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων / εξαρτηµάτων εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά 
εφικτό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 (παράγ. 4 και 5), αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου µε 
τον οποίο το όχηµα συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιµοποίησης του και του 
κατά πόσον είναι εξοπλισµένο µε κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή µε άλλα 
κατασκευαστικά στοιχεία των οποίων η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεµαχίων ή ανταλλακτικών 
συµφωνεί µε τις ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. 

2. Το παρόν εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως 
όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας, τις εκποµπές στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου, καθώς και 
την προστασία του εδάφους και του νερού. 

3. Εφόσον ένας παραγωγός κατασκευάζει ή εισάγει µόνο οχήµατα τα οποία εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 (παρ.2α) της 
47271/3150/1992 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 764) ο παραγωγός αυτός και τα οχήµατα του 
εξαιρούνται από τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος. 

Τα οχήµατα ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στο Π.∆. 431 /1983 όπως ισχύει, εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. 

Για τα τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα, ισχύουν τα άρθρα 8 (παρ. 1 και 2) και 10 του παρόντος.  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση οχηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

Προκειµένου τα οχήµατα να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και 
προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς και την δυνατότητα για 
επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των οχηµάτων:  

α) οι κατασκευαστές οχηµάτων, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισµού 
πρέπει να περιορίσουν τη χρήση επικινδύνων ουσιών στα οχήµατα και να τη µειώνουν στο µέτρο 
του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης του οχήµατος και εφεξής, ιδίως προκειµένου 
να προλαµβάνεται η ελευθέρωση τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και 
να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων 

β) κατά τον σχεδιασµό και την παραγωγή νέων οχηµάτων πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη 
και να διευκολύνονται η διάλυση, η επαναχρησιµοποίηση και η αξιοποίηση, και ιδίως η ανακύκλωση 
των ΟΤΚΖ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους 

γ) οι κατασκευαστές οχηµάτων, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισµού, 
πρέπει να ενσωµατώνουν αυξανόµενη ποσότητα ανακυκλωµένου υλικού σε οχήµατα και άλλα 
προϊόντα, προκειµένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωµένα υλικά 

δ) τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχηµάτων που διατίθενται στην αγορά µετά την 1η 
Ιουλίου 2003, 



δεν πρέπει να περιέχουν µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενές χρώµιο, πλην εκείνων των 
περιπτώσεων που απαριθµούνται στο παράρτηµα II, και µε τους όρους που προσδιορίζονται σε 
αυτό.  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του 
άρθρου 4 του Ν. 2939/2001. 

2. Οι παραγωγοί οχηµάτων υποχρεώνονται 

α) να οργανώνουν ή να συµµετέχουν σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
των οχηµάτων που αφορούν τη δραστηριότητα τους, κατ' εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν. 
2939/2001 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο παρόν ∆/γµα και 

β) να καταρτίζουν συµβάσεις συνεργασίας µε τους φορείς επεξεργασίας ΟΤΚΖ. 

3. Οι παραγωγοί των οχηµάτων προωθούν κατ' εφαρµογή του παρόντος ∆/τος την πλέον 
ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης µε την οργάνωση συστηµάτων συλλογής, 
µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των ΟΤΚΖ και των αποβλήτων που 
συνίστανται σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της 
69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης καθώς και συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης των 
οχηµάτων αυτών και των εξαρτηµάτων τους. Σε περίπτωση που το σύστηµα συλλογής, µεταφοράς 
ή/και µεταφόρτωσης δραστηριοποιείται σε περισσότερες από µία Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
ίδιας Περιφέρειας, η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης σχετική 
άδεια, χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας. 

Τα συστήµατα αποβλέπουν ειδικότερα: 

α) στην συλλογή των ΟΤΚΖ από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη και στην προσωρινή 
αποθήκευση τους ώστε να διοχετεύονται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

β) στην επαναχρησιµοποίηση ή στην αξιοποίηση συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης των 
συλλεγέντων και επεξεργασµένων ΟΤΚΖ µε τη χρησιµοποίηση καθαρών τεχνολογιών. 

γ) στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέµατα: γ.1) προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής των καταναλωτών 

γ.2) προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου  

γ. 3) αποφυγής εµποδίων στο εµπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα εισαγόµενα 
προϊόντα 

4. Η οργάνωση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους παραγωγούς: 



α) ατοµικά από τους ίδιους ή 

β) συλλογικά, µε τη συµµετοχή τους σε εγκεκριµένα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) συνεταιρισµούς, κοινοπραξίες 
κ.λ.π. 

Στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι δυνατόν να συµµετέχουν χωρίς ενδεχοµένως 
υποχρέωση χρηµατικής εισφοράς και οι λοιποί οικονοµικοί παράγοντες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
(παραγ. 19) του παρόντος. 

Για την οργάνωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η 
χορήγηση σχετικής έγκρισης από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 17 (παραγ. 1) του Ν. 
2939/2001. 

Ειδικότερα: 

4.1) Συστήµατα Ατοµικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, α) Για την έγκριση κάθε συστήµατος ατοµικής 
εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται ο παραγωγός: α1) Να καταθέτει στην αρµόδια αρχή φάκελο µε 
µελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο: 

- να αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός 

- διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική και τεχνική υποδοµή για την εφαρµογή του συστήµατος του 

- ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγ. 3 (εδ. γ) του άρθρου αυτού - να προσδιορίζονται οι 
στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις 
αποµακρυσµένες περιοχές - να διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα των λοιπών 
οικονοµικών παραγόντων 

- να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών προσυµφώνων η συνεργασία µε φορείς 
επεξεργασίας ΟΤΚΖ 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα IV του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 

α.2) να καταβάλλει στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου 
προσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τη διαδικασία του άρθρου 24 
(παρ. 11) του Ν. 2939/2001, και µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 

β) Οι παραγωγοί που οργανώνουν συστήµατα ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης και οι λοιποί 
οικονοµικοί παράγοντες φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 

4.2) Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης α) Για την έγκριση κάθε συστήµατος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται οι παραγωγοί: α.1) να καταθέσουν στην αρµόδια 
αρχή φάκελο µε µελέτη ή/και στοιχεία από τον οποίο: 

- να αποδεικνύεται ότι το σύστηµα διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και οικονοµική υποδοµή για την 
εφαρµογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. 3 του παρόντος άρθρου 

- να προσδιορίζεται το ποσό της χρηµατικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστηµα οι 
συµµετέχοντες παραγωγοί και ενδεχοµένως οι λοιποί οικονοµικοί παράγοντες εφόσον συµµετέχουν 
στο σύστηµα. 

- να καθορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για 



τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές, - να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών 
προσυµφώνων η συνεργασία του συστήµατος µε τους φορείς επεξεργασίας ΟΤΚΖ. 

α.2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα των ενδιαφεροµένων παραγωγών οι 
οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήµατος και των λοιπών οικονοµικών 
παραγόντων. 

α.3) Να προσδιορίζουν το πλαίσιο των συµβάσεων προσχώρησης τους στο σύστηµα µε συνοπτική 
περιγραφή των συµβατικών υποχρεώσεων των ενδιαφερόµενων παραγωγών και ενδεχοµένως των 
λοιπών οικονοµικών παραγόντων. 

Τα ως άνω στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα IV του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

α.4) να καταβάλλουν στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου 
προσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε τη διαδικασία του άρθρου 24 
(παρ. 11) του Ν. 2939/2001 και µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 

β) Όροι συµµετοχής στο σύστηµα: 

β.1) Οι παραγωγοί εφόσον δεν προβαίνουν στη οργάνωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής 
διαχείρισης σύµφωνα µε τους όρους της περίπτωσης 1, συµµετέχουν υποχρεωτικά σε συστήµατα 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

ί) σε περίπτωση υφιστάµενων συστηµάτων, τα συστήµατα αυτά να έχουν λάβει την προβλεπόµενη 
στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ και οι ήδη συµµετέχοντες παραγωγοί να 
είναι νόµιµοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆) σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

ϋ) σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστηµάτων, να έχουν καταρτισθεί προσύµφωνα συνεργασίας 
µεταξύ των ενδιαφερόµενων παραγωγών. Αντίγραφα των προσυµφώνων αυτών κατατίθενται στην 
αρµόδια αρχή για την έγκριση των συστηµάτων αυτών. β.2) Η συµµετοχή στα συστήµατα 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης: ί) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστηµα εκ µέρους του 
ενδιαφερόµενου παραγωγού χρηµατικής εισφοράς, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύµβαση 
προσχώρησης του διαχειριστή στο σύστηµα. 

ιι) παρέχει το δικαίωµα στον συµµετέχοντα παραγωγό να επισηµαίνει τα οχήµατα µε την ένδειξη που 
περιγράφεται στη σύµβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της συµµετοχής του στο σύστηµα, 

iii) απαλλάσσει τον συµµετέχοντα παραγωγό και ενδεχοµένως τους συµβαλλόµενους οικονοµικούς 
παράγοντες από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 
6. 

5. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
χορηγείται µόνον εφόσον: 

α. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωµών καθώς και οι 
µετέχοντες σε αυτά παραγωγοί και ενδεχοµένως οι λοιποί οικονοµικοί παράγοντες δεν έχουν 
καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονοµικές παραβάσεις, για παραβάσεις των διατάξεων του 
ανταγωνισµού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυµα άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
κατά το ισχύον δίκαιο, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων για κλοπή, υπεξαίρεση ή 
πλαστογραφία που έχουν σχέση µε τα οχήµατα. Τα ως άνω κωλύµατα αφορούν όχι µόνο στο 
πρόσωπο του µετέχοντα παραγωγού ή οικονοµικού παράγοντα αλλά σε περίπτωση προσωπικών 
εταιριών αφορούν σε όλους τους εταίρους. 

Στην περίπτωση που το σύστηµα έχει τη νοµική µορφή Α.Ε. θα πρέπει να µη έχουν καταδικασθεί για 



τα προαναφερόµενα αδικήµατα τα µέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύµβουλοι και τα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη τους.  

β. βεβαιώνεται από την αρµόδια αρχή ότι το εν λόγω σύστηµα ανταποκρίνεται στους όρους των 
προηγουµένων παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού 

Στην έγκριση του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης µπορεί να 
προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του. 

Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή αναθεώρηση της 
προβλεπόµενης µελέτης σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα νέα δεδοµένα ή κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 
(παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται από κανονισµούς που 
εκδίδονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε τη 
διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001. 

6. Οι παραγωγοί των ΟΤΚΖ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, την (τις) περιοχή(ες) 
στην (στις) οποία(ες) δραστηριοποιείται το σύστηµα καθώς και τον τρόπο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων τους κατ' εφαρµογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει και τον 
προγραµµατισµό του συστήµατος για τον επόµενο χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων, σε περίπτωση 
επέκτασης του, των περιοχών στις οποίες πρόκειται να επεκταθεί η δραστηριότητα του. Η έκθεση 
υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής  

Κείµενο Αρθρου 

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
(άρθρο 5) διενεργείται έλεγχος από την αρµόδια αρχή µετά από αίτηση του συστήµατος ατοµικής ή 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι 
στόχοι της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος. 

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και 
επιτυγχάνονται οι στόχοι σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αρµόδια αρχή εκδίδει το Π Ε∆ σύµφωνα µε 
τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 

2939/2001 µε το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή του συστήµατος σε εναλλακτική διαχείριση. 

2. Το ΠΕ∆ εκδίδεται στο όνοµα του παραγωγού για τα ΟΤΚΖ. Σε περίπτωση συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης, µε το ΠΕ∆ απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι παραγωγοί από την 
υποχρέωση έκδοσης του. 

3. Το ΠΕ∆ χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός ή το σύστηµα: 

α) αποδεικνύει µε βάση τα στοιχεία που του ζητά η αρµόδια αρχή, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούµενη τριετία σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται 
στην χορηγηθείσα έγκριση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Σε περίπτωση που 
ο αιτών διαχειριστής συµµετέχει σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η 



κατάθεση στην αρµόδια αρχή των αποδεικτικών συµµετοχής στα συστήµατα αυτά και εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του. 

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Το ποσό 
αυτό αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών µε τη διαδικασία του άρθρου 24 
(παρ. 11) του Ν. 2939/2001. 

4. Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή 
ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, µπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την 
έκδοση του ΠΕ∆ µε προθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή να επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή 
δεν συµµορφώνεται µε τους τιθέµενους ειδικούς όρους, η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα:  

α) στην περίπτωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώσει τον αιτούντα να 
συµµετάσχει σε υπάρχον σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή 
να συµπράξει στη δηµιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της 
έγκρισης του συστήµατος αυτού. 

β) στην περίπτωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση 
των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήµατος αυτού. 

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕ∆ κατατίθενται στην αρµόδια 
αρχή κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, 
από 1 Ιανουαρίου -31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την υποβολή όλων των αιτούµενων 
στοιχείων χορηγείται το ΠΕ∆.  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις διαχειριστών ΟΤΚΖ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι διαχειριστές και λοιποί οικονοµικοί παράγοντες των οχηµάτων έχουν ευθύνη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2939/ 2001 και του 
παρόντος διατάγµατος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, από τους διαχειριστές 
των οχηµάτων έχουν ευθύνη:  

α) ο προµηθευτής: να παραλαµβάνει από εγκεκριµένους χώρους ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας το 
δευτερογενές υλικό από τα ΟΤΚΖ και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία και εξαρτήµατα και να το 
χρησιµοποιεί για την παραγωγή νέων προϊόντων (ανακύκλωση - αξιοποίηση). 

β) ο παραγωγός-εισαγωγέας: να προβαίνει σε συλλογή των ΟΤΚΖ και να µεριµνά ώστε αυτά να 
οδηγούνται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για επαναχρησιµοποίηση ή για αξιοποίηση 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές διατάξεις. 

γ) ο διακινητής ί) να διακινεί οχήµατα ή εξαρτήµατα / ανταλλακτικά οχηµάτων µόνο εφόσον αυτά 
φέρουν την επισήµανση που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 4.2 (εδαφ. β.2 περ. ιι) και ιι) εφόσον 
είναι συµβεβληµένος µε σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε συλλογή 
των ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

δ) ο συλλέκτης ΟΤΚΖ που δεν είναι σε διαδικασία παραγωγής, να συµµετέχει σε συστήµατα 



συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης. 

ε) ο τελικός ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήµατος να παραδίδει το όχηµα σε εγκεκριµένο σηµείο 
συλλογής ΟΤΚΖ. 

2) Από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω απαλλάσσονται οι διαχειριστές των 
οχηµάτων που συµµετέχουν σε συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού µε τον όρο ότι τηρούνται αµοιβαία οι συµβατικές δεσµεύσεις τους µε το 
σύστηµα αυτό.  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Όροι και προϋποθέσεις για την συλλογή οχηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι παραγωγοί σε συνεργασία µε τους φορείς επεξεργασίας υποχρεούνται να οργανώνουν ατοµικά 
ή συλλογικά συστήµατα συλλογής ή να συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα συλλογής των ΟΤΚΖ 
και των αποβλήτων που συνίστανται σε µεταχειρισµένα εξαρτήµατα αφαιρούµενα κατά την επισκευή 
των επιβατικών αυτοκινήτων εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Κάθε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή µεταφοράς ΟΤΚΖ λαµβάνει άδεια σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Οι εν 
λόγω επιχειρήσεις πρέπει να ενταχθούν ή να συµβληθούν µε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
που έχουν εγκριθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 5, του παρόντος. 

2. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σηµεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. 
23) του παρόντος. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαµβάνουν 
βεβαίωση παραλαβής. Οι βεβαιώσεις παραλαβής ΟΤΚΖ χορηγούνται από τα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης ή τα σηµεία συλλογής µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου και για τις 
αποµακρυσµένες περιοχές µέχρι την 15η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η παράδοση του ΟΤΚΖ 
ολοκληρώνεται µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο 3. 

3. Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, 
εφόσον αυτό δραστηριοποιείται στην περιοχή που παραδίδεται το ΟΤΚΖ ,για λογαριασµό της 
συµβεβληµένης µε αυτό εγκεκριµένης εγκατάστασης επεξεργασίας και χορηγείται στον 
ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο απευθείας από το σύστηµα ή µέσω του σηµείου συλλογής, µέσα 
σε 8 ηµέρες από τη χορήγηση της προαναφερόµενης βεβαίωσης παραλαβής του ΟΤΚΖ, Με το 
πιστοποιητικό καταστροφής, παρέχεται η εγγύηση από το σύστηµα ότι το ΟΤΚΖ οδηγείται στην ως 
άνω εγκεκριµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 10, εγκατάσταση επεξεργασίας. Το ελάχιστο περιεχόµενο 
του πιστοποιητικού καταστροφής περιγράφεται στο παράρτηµα III του άρθρου 18 του παρόντος 
∆ιατάγµατος. 

3.1 Σε περίπτωση που το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης δεν δραστηριοποιείται στην εν λόγω 
περιοχή και µέχρις ότου δραστηριοποιηθεί σ' αυτήν, η παράδοση του ΟΤΚΖ γίνεται σε σηµείο 
συλλογής που προσδιορίζει ο οικείος ΟΤΑ. Η βεβαίωση παραλαβής του ΟΤΚΖ και το πιστοποιητικό 
καταστροφής εκδίδονται από τον οικείο ΟΤΑ µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
προηγούµενες παραγράφους 2 και 3. 

3.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται µαζί µε τα στοιχεία κυκλοφορίας του 



οχήµατος, 

εφόσον υπάρχουν, από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να γίνει οριστική διαγραφή 
του ΟΤΚΖ η οποία ενηµερώνει σχετικά τις αρχές Ασφαλείας της περιοχής. 

3.3. Η έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής δεν παρέχει το δικαίωµα στους εκδίδοντες να 
απαιτήσουν χρηµατική αποζηµίωση από τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του οχήµατος. 

3.4. Προκειµένου να διασφαλισθεί η αµοιβαία αναγνώριση ανάµεσα στα Κ-Μ το πιστοποιητικό 
καταστροφής πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 
III σύµφωνα µε την Απόφαση 2002/151/ΕΚ (EEL 050, 21.2.2002) της Ευρ. Επιτροπής. 

4. Η παράδοση του οχήµατος σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ή σηµείο συλλογής σύµφωνα µε 
την παρ. 2 δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδοµένου ότι το όχηµα 
έχει µηδενική αξία στην αγορά. Οι παραγωγοί των οχηµάτων καλύπτουν αυτό το κόστος ή/και 
παραλαµβάνουν τα ΟΤΚΖ προκειµένου να τα παραδώσουν σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας. 

5. Εάν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήµατος και ιδίως τον 
κινητήρα, τον καταλυτικό µετατροπέα και το αµάξωµα, ή περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο 
ΟΤΚΖ, η παράδοση των εν λόγω οχηµάτων δεν είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την 
καταβολή κάποιου µικρού εύλογου ποσού από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας. Το ποσό αυτό καθορίζεται µετά από συµφωνία της εγκατάστασης επεξεργασίας µε το 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαδικασία συλλογής των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

Για τη συλλογή εγκαταλειµµένων οχηµάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 1) Η αρµόδια Υπηρεσία 
του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειµµένα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές 
σηµείο του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειµµένο. Μέσα σε 15 
ηµέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τις 
Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή 
εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το 
ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 
ηµέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν αποσυρθεί από τον 
ιδιοκτήτη του, το όχηµα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας. Για την εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής αρµόδιες αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι ∆ιευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής 
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των 
Νοµών.2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά 
τόπους αρµόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφεροµένων στη προηγούµενη παράγραφο να 
αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος (αυτοκόλλητου) 
µέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να 
τους ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν και την αρµόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονοµικών 
(ΚΕΠΥΟ). 

3) Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ∆ήµου ή της Κοινότητας σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, ο εν λόγω ∆ήµος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο 
σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστηµα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ 



δωρεάν. Τα οχήµατα παραµένουν στο σηµείο συλλογής για 10 ηµέρες από την ηµέρα περισυλλογής 
του. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε 
αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχηµα 
δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, 
όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, 
αυτές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

4) εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος εντός των ανωτέρω προθεσµιών και 
συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήµατος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την 
οριστική διαγραφή του οχήµατος. Εάν επιθυµεί να κρατήσει το όχηµα χωρίς να το κινεί για 
συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο 
ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην 
περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ όπου θα αναφέρει το 
ακριβές σηµείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και 
συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρµόδια αρχή. 

5) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσµιών 
τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα. Εάν το όχηµα δεν 
φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθµός πλαισίου.  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία οχηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Τα ΟΤΚΖ αποθηκεύονται προσωρινώς και υφίστανται επεξεργασία σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικινδύνων αποβλήτων, τις ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος, µε την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την υγεία και το περιβάλλον. 

2. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, λαµβάνει άδεια, σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης κατά τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 
Ι. Η εν λόγω άδεια περιλαµβάνει όρους για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στην 
παρ. 3. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να είναι συµβεβληµένες µε εγκεκριµένα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

3. Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας οφείλει να πληροί 
τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι: 

α) τα ΟΤΚΖ απογυµνώνονται προτού επέλθει περαιτέρω επεξεργασία, ή λαµβάνονται άλλα 
ισοδύναµα µέτρα, προκειµένου να µειωθεί οποιαδήποτε επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον. 
Κατασκευαστικά στοιχεία ή υλικά που επισηµαίνονται ή καθίστανται αναγνωρίσιµα µε άλλο τρόπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. δ και ε, αφαιρούνται πριν από περαιτέρω επεξεργασία. 

β) τα επικίνδυνα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται και αποµονώνονται κατά επιλεκτικό 
τρόπο, ώστε να µην ρυπαίνουν στη συνέχεια τα κατάλοιπα τεµαχισµού ΟΤΚΖ. 

γ) οι εργασίες απογύµνωσης και αποθήκευσης διεξάγονται κατά τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την 
καταλληλότητα των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήµατος για επαναχρησιµοποίηση και 



αξιοποίηση, και ιδίως για ανακύκλωση. Οι εργασίες επεξεργασίας για την απορρύπανση των ΟΤΚΖ, 
όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 2, πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατό µετά την 
παράδοση / συλλογή του οχήµατος.  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Όροι και προϋποθέσεις για επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση.  

Κείµενο Αρθρου 

Ποσοτικοί στόχοι. 

1. Η αρµόδια αρχή εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, µέτρα διοικητικά και νοµοθετικά για την 
ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης όσων κατασκευαστικών στοιχείων είναι κατάλληλα για 
επαναχρησιµοποίηση, την αξιοποίηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων δεν µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν, και απόδοση προτεραιότητας στην ανακύκλωση όταν είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιµη, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν την ασφάλεια των οχηµάτων και το 
περιβάλλον και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο. Στα µέτρα αυτά 
περιλαµβάνεται: 

α) η παροχή κινήτρων σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των 
ιδιωτικών επενδύσεων 

β) όπου από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις προβλέπεται η βράβευση επιχειρήσεων που παράγουν 
προϊόντα µε περιβαλλοντικές προδιαγραφές, λαµβάνεται ως κριτήριο για τη βράβευση αυτή εκτός 
των άλλων και η χρήση ανακυκλωµένων υλικών καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης / 
ανακύκλωσης όταν καταστούν απόβλητα. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες 
αξιοποίησης λαµβάνει σχετική άδεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της κείµενης σχετικής 
νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικινδύνων αποβλήτων. 

2. Ποσοτικοί στόχοι 

Με την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπει το παρόν ∆ιάταγµα και την τήρηση των σχετικών 
υποχρεώσεων από τους οικονοµικούς παράγοντες, η αρµόδια αρχή επιδιώκει την πραγµατοποίηση 
των ακόλουθων στόχων: 

α) Το αργότερο έως την 1 η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και 
αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του 
ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % 
κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. 

Για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 
75 % για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70 % για την 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τους σχετικούς λόγους που 
επιβάλλουν την θέσπιση των κατωτέρων αυτών ορίων. 

β) το αργότερο την 1 η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση 
αυξάνεται τουλάχιστον στο 95 % κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός των ιδίων 
χρονικών ορίων, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85 % κατά 
µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των 
συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω στόχοι σε συµµόρφωση µε 



αποφάσεις της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πρότυπα κωδικοποίησης / πληροφορίες αποσυναρµολόγησης  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι παραγωγοί, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισµού, υποχρεούνται να 
χρησιµοποιούν πρότυπα κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, ιδίως για να 
διευκολύνουν την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών τα οποία είναι κατάλληλα 
για επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση. 

Τα πρότυπα αυτά ορίζονται εκάστοτε µε σχετικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
υιοθετούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/53. 

2. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να παρέχουν στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφορίες αποσυναρµολόγησης για κάθε νέο τύπο οχήµατος που 
διατίθεται στην αγορά εντός έξι µηνών από τη διάθεση του στην αγορά. Οι εν λόγω πληροφορίες, 
στο βαθµό που απαιτείται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προκειµένου να συµµορφώνονται µε 
τις διατάξεις του παρόντος προσδιορίζουν τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά του 
οχήµατος, καθώς και τα σηµεία όπου ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες στα οχήµατα, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του άρθρου 10. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε το εµπορικό και το 
βιοµηχανικό απόρρητο, οι κατασκευαστές στοιχείων που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα, 
υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και των 
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εφόσον το ζητούν, τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά 
µε την αποσυναρµολόγηση, την αποθήκευση και τη διενέργεια δοκιµών των κατασκευαστικών 
στοιχείων που είναι δυνατό να επαναχρησιµοποιηθούν.  

 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε κάθε τρία χρόνια διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 
παρόντος. Η πρώτη έκθεση καλύπτει περίοδο τριών ετών από τις 21 Απριλίου 2001. Η έκθεση 
καταρτίζεται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδίου που καταρτίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, προκειµένου να δηµιουργηθούν βάσεις 
δεδοµένων για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την επεξεργασία τους σύµφωνα µε 
το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001. Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες συναφείς µε ενδεχόµενες 
µεταβολές της διάρθρωσης του εµπορίου αυτοκινήτων και των βιοµηχανιών συλλογής, 
αποσυναρµολόγησης, τεµαχισµού, αξιοποίησης και ανακύκλωσης, που οδηγούν σε ενδεχόµενες 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της χώρας ή µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



2. Οι διαχειριστές των οχηµάτων (άρθρο 2 παρ. 8) υποχρεούνται να παρέχουν αξιόπιστα δεδοµένα 
σχετικά µε τις δραστηριότητες τους σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001. 

3. Οι οικονοµικοί παράγοντες (άρθρο 2 παρ. 19) υποχρεούνται να δηµοσιεύουν πληροφορίες 
σχετικά µε: 

- το σχεδιασµό των οχηµάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους προκειµένου να µπορούν να 
ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν, 

- την ορθή από περιβαλλοντική άποψη επεξεργασία των ΟΤΚΖ, ειδικότερα όσον αφορά την 
αφαίρεση όλων των υγρών και την αποσυναρµολόγηση, 

- την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τρόπων για την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την 
αξιοποίηση των ΟΤΚΖ των και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, 

- την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την αξιοποίηση και ανακύκλωση προκειµένου να µειωθούν 
τα προς διάθεση απόβλητα και να αυξηθούν τα ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης. 

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στους µελλοντικούς αγοραστές 
οχηµάτων και να τις περιλαµβάνουν στο έντυπο υλικό για την εµπορική προώθηση του νέου 
οχήµατος.  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαχείριση απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων (ΑΚΜ) οχηµάτων και µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών  

Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Οι ΑΚΜ των ΟΤΚΖ πρέπει να αποµακρύνονται από το όχηµα στις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 10. Οι ΑΚΜ οχηµάτων που δεν έχουν φτάσει στο τέλος κύκλου 
ζωής τους αντικαθίστανται σε πιστοποιηµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων και αντικατάστασης 
καταλυτικών µετατροπέων σύµφωνα µε την Φ2/63053/5275/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 
386). Η εναλλακτική διαχείριση ΑΚΜ και των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του παρόντος ∆/τος. Ειδικότερα:  

1. Οι ΑΚΜ οχηµάτων που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο, εφόσον 
δεν έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες, κατατάσσονται στα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα µε 
τον κωδικό 16.8.2001 σύµφωνα µε την 118/2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η 
διαχείριση τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση 
των µη επικινδύνων αποβλήτων. 

2. Την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΚΜ και την οργάνωση συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης έχουν οι παραγωγοί Κ.Μ. όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παραγ. 7) 
συµπεριλαµβανοµένων: α) των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων για τους καταλύτες που διατίθενται 
από αυτές β) των ανεξάρτητων εισαγωγέων για τους καταλύτες αντικατάστασης, που διατίθενται στο 
ελεύθερο εµπόριο. Τα συστήµατα συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης ΑΚΜ πρέπει να 
ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 



παρόντος διατάγµατος και να εξασφαλίζουν ότι οι καταλύτες δεν θα καταλήγουν µέσω τρίτων σε 
ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης αποβλήτων. 

3. Για την πραγµατοποίηση των εργασιών διαχείρισης των ΑΚΜ απαιτείται άδεια σύµφωνα τις 
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικινδύνων αποβλήτων. Σε 
περίπτωση που η συλλογή ή και µεταφορά των ΑΚΜ πραγµατοποιείται σε περισσότερες από µία 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφέρειας, η άδεια χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας. 

4. Οι ΑΚΜ πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευµένους από παράνοµη πρόσβαση και µε 
τρόπο που να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους. Οι χώροι πρέπει να έχουν 
κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας, να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και 
προστασία των εργαζοµένων και να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο παράρτηµα Ι. 

5. Τα πιστοποιηµένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα οποία αντικαθιστούν τους Α. Κ. Μ. τους 
συγκεντρώνουν και τους παραδίδουν σε τακτά διαστήµατα όχι πέραν του έτους σε νόµιµους 
συλλέκτες ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα ως άνω συνεργεία 
αντικατάστασης Κ.Μ. τηρούν ειδικά βιβλία µε σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθιστάµενων και των νέων 
Κ. Μ. που τοποθετούν, να ελέγχεται από τις αρµόδιες αρχές. 

6. Την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και την οργάνωση συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης έχουν οι παραγωγοί 
ανταλλακτικών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παραγ. 

7) συµπεριλαµβανοµένων: 

α) των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων για τα ανταλλακτικά/εξαρτήµατα που διατίθενται από αυτές β) 
των ανεξάρτητων εισαγωγέων/παραγωγών για τα ανταλλακτικά/ εξαρτήµατα (καινούργια ή 
µεταχειρισµένα) που διατίθενται στο ελεύθερο εµπόριο. Τα συστήµατα συλλογής και εναλλακτικής 
διαχείρισης τους πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος διατάγµατος και να εξασφαλίζουν ότι τα µεταχειρισµένα 
ανταλλακτικά δεν θα καταλήγουν µέσω τρίτων σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης αποβλήτων.  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύστηµα ενηµέρωσης - πληροφόρησης  

Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Η αρµόδια αρχή οργανώνει σύστηµα ενηµέρωσης -πληροφόρησης για θέµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης των ΟΤΚΖ και ΑΚΜ το οποίο απευθύνεται:  

α) προς τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εµπλέκονται στις διαδικασίες εναλλακτικής 
διαχείρισης ΟΤΚΖ 

β) προς το ευρύ κοινό 

2) Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης και πληροφόρησης καθώς και οι προτεινόµενες δράσεις για την 



υλοποίηση τους περιγράφονται στο παράρτηµα V του ∆ιατάγµατος αυτού. 

3) Η αρµόδια αρχή έχει δικαίωµα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, µε την 
επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου.  

 
Αρθρο: 16 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Έλεγχοι  

Κείµενο Αρθρου 

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος 
διενεργούνται: 

α) για την αξιοπιστία των παρεχοµένων δεδοµένων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του 
παρόντος Π∆. 

β) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν 
γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύµφωνα µε το άρθρο 24 (παρ. 3 εδ. θ') σε 
συνδυασµό µε την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόµου αυτού. 

γ) για την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας διαχείρισης των ΟΤΚΖ (άρθρο 10 της 
69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης και άρθρο 7 της 19396/1546/1997 κοινής 
υπουργικής απόφασης) σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιηµένος ισχύει µε 
το Ν. 3010/2002 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 14 και 13 αντίστοιχα των ως άνω κοινών υπουργικών 
αποφάσεων.  

 
Αρθρο: 17 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κυρώσεις  

Κείµενο Αρθρου 

1. Σε κάθε παραγωγό οχηµάτων ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος διατάγµατος και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 12 και 14 αυτού, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που πραγµατοποιεί εργασίες διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους και απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων (ΑΚΜ) οχηµάτων και µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών κατά παράβαση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 και 14 του παρόντος διατάγµατος, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 

1650/1986 όπως το άρθρο 30 τροποποιηµένο ισχύει. 

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που 
προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

 



Αρθρο: 18 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

 
Τίτλος Αρθρου 
Παραρτήµατα  

Κείµενο Αρθρου 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος ∆/τος τα Παραρτήµατα Ι, II, III, IV 
και V που ακολουθούν. Το Παράρτηµα II τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 4 
(παραγ. 2) της οδηγίας 2000/ 53/ΕΚ και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε. 

(Για Παραρτήµατα, βλ. οικείο ΦΕΚ).  

 
Αρθρο: 19 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

 
Κείµενο Αρθρου 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆/τος κάθε διάταξη που αντίκειται µερικά ή συνολικά στις 
διατάξεις του ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό καταργείται.  

 
Αρθρο: 20 

Ηµ/νία: 05.03.2004 

 
Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος ∆/τος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος ∆ιατάγµατος.  

 


