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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1827
11 Σεπτεμβρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37411/1829/Ε103
Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως
τροποποιημένος ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 29 και 30 του ν.
1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄
160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο
98 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και στη συνέχεια η
παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το
άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91).
2. Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ….» (Α΄ 136)
και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ. ζ) του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του
άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
3. Τις διατάξεις του ν. 1818/1988 «Κύρωση της Σύμβασης
της Βιέννης του 1985 για την προστασία της στιβάδας
του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του
1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος» (Α΄ 253), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2110/1992
(Α΄ 206) και στη συνέχεια με το ν. 2262/1994 (Α΄ 206).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του ν.
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137)

και των άρθρων 9 και 13 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄ 157)
5. Τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 2037/2000 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου
2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος» (ΕΕL 244/1/29.9.2000), όπως τροποποιήθη−
κε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 2038/2000 και 2039/2000
(ΕΕL 244/26/29.9.2000), 1804/2003 (ΕΕL 265/16.10.2003),
2077/2004 (ΕΕL 359/4.12.2004), 29/2006 (ΕΕL 6/11.1.2006)
και 1784/2006 (ΕΕL 337/5.12.2006), καθώς και με τις υπ’
αριθμ. 2003/160/ΕΚ (ΕΕL 65/8−3−2003) και 2004/232/ΕΚ
(ΕΕL 71/10.3.004) αποφάσεις.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορι−
σμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»
(Β΄ 383).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 24944/1159/2006 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλή−
των … κ.λπ.» (Β΄ 791).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8668/2007 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης « Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Δια−
χείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα
με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιο−
ρισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...
κ.λπ.» (Β΄ 287).
9. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 259/1993 Κανονισμού
(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 1.2.1993 «Σχετικά με την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων
στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την
είσοδο και έξοδό τους» (EE L 30/6.2.1993/σελ.1), όπως
ισχύει, και του ν. 2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης της
Βασιλείας … κ.λπ.» (Α΄ 58/1994).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3511/2006 «Ανα−
διοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση
της αποστολής του και άλλες διατάξεις.
11. Tις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 «Θέ−
ματα Ολυμπιακής φιλοξενίας και έργων Ολυμπιακών
υποδομών» (Α΄ 228).
12. Το π.δ. 117/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλε−
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον
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περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003», (Α΄ 82)
13. Το π.δ. 118/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους
και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 200/53/ΕΚ
«για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους του Συμ−
βουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000», (Α΄ 81)
14. Το π.δ. 87/1996 «Για την εκτέλεση, συντήρηση και
επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και
μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός προσό−
ντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους ερ−
γαζόμενους στις σχετικές εργασίες», (Α΄ 72/1996).
15. Την υπ’ αριθμ. 618/43/2005 κοινή υπουργική από−
φαση «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβε−
στήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και ανα−
γόμωσης» (ΦΕΚ 52/Β/2005) και απόφαση 17230/671/2005
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 618/43/2005 κοινής από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμω−
σης», (Β΄ 1218)
16. Tις διατάξεις του ν. 721/1977 (Α΄ 298), και του
ν. 2538/1997 (Α΄ 242) «Τροποποίηση της κείμενης νο−
μοθεσίας για τα γεωργικά….και άλλες διατάξεις» που
τροποποιεί τον ν. 721/1977 (Α΄ 298) στο άρθρο 1, και το
ν.δ/γμα 220/1973 (Α΄ 272) στο άρθρο 2 και ορίζει ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
17. Τις διατάξεις της παραγράφου Ι 4 του άρθρου 2
του π.δ. 115/1997 (Α΄ 114).
18. Την υπ’ αριθμ. 109651/8.9.2003 υπουργική απόφα−
ση «Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας απεντομωτηρίων − κινητών θαλάμων απε−
ντόμωσης», (Β΄1 324).
19. Tην υπ’ αριθμ. 117604 κοινή υπουργική απόφαση
«Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμός και
σήμανση ξύλινων και της πριστής ξυλείας» (Β΄ 437), όπως
ισχύει.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
21. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
καθορισθεί και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα στο πλαίσιο
των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και
ενέργειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή και
ειδικότερα στα άρθρα 3,6 και 8 αυτής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την απόφαση αυτή που εκδίδεται σύμφωνα με
τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1650/1986, προσδιορίζονται οι

αρμόδιες αρχές και θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα και
διαδικασίες, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που
καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος», όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 1818/1988 (Α΄ 253), ώστε, μέσω μιας περιβαλλοντικά
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, να συμβάλει η
χώρα, στο πλαίσιο της Κοινοτικής δράσης, στην σταδι−
ακή κατάργηση της παραγωγής και της διάθεσης στην
αγορά, στον έλεγχο των εκπομπών και στη διαχείρι−
ση των ουσιών που καταστρέφουν την στοιβάδα του
όζοντος.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 και της παρούσας
απόφασης, ορίζονται οι εξής:
1) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλ−
λοντος, Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και
Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.), το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται
ως εθνικός συντονιστής για την συνολική εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) και ειδικότερα:
α) συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχο−
μένως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την
εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και
της παρούσας απόφασης καθώς και για την εκπροσώ−
πηση της χώρας στην Επιτροπή που προβλέπεται στο
άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ),
β) επισπεύδει τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ), και ειδικότερα των άρθρων 5 (παρ. 7),
6 (παρ. 2) και 16 (παρ. 1, 2, 3, 5 και 6) σε συνδυασμό με
το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης,
γ) παραλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 19 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΚ), τα οποία
κοινοποιούνται προς αυτό από κάθε παραγωγό,
εισαγωγέα ή εξαγωγέα,
δ) μεριμνά, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τα
συναρμόδια Υπουργεία, για την διενέργεια των ελέγχων
και των ερευνών που προβλέπονται στο άρθρο 20 του
Κανονισμού (ΕΚ),
ε) γνωμοδοτεί για τα θέματα εφαρμογής του Κανο−
νισμού (ΕΚ), που εμπίπτουν άμεσα στην αρμοδιότητα
άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, όπως αυτή ορίζεται
στις επόμενες παραγράφους,
στ) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια της
αρμοδιότητάς του.
ζ) ενημερώνεται για τις ενέργειες και δράσεις των
συναρμόδιων Υπουργείων, που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ),
η) μεριμνά για την ενημέρωση των συναρμόδιων
Υπουργείων ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες
που του διαβιβάζονται από την Επιτροπή Ε.Κ. στο πλαί−
σιο εφαρμογής των άρθρων 15 και 20 του Κανονισμού
(ΕΚ).
2) Το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
έχει την ευθύνη:
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α) για την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΚ):
α.1) του άρθρου 3 (παρ. 1, 3, 5, 6, 7, 8,9 και 10). Για την
έκδοση των προβλεπόμενων στις παραγράφους 5−10
αδειών ή εγκρίσεων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
ΥΠΕΧΩΔΕ,.
α.2) του άρθρου 4 (παράγραφοι 1, 3, 4 και 6), ως προς
τον έλεγχο διάθεσης στην αγορά,
α.3) του άρθρου 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4), ως προς
τον έλεγχο διάθεσης στην αγορά και 5 ως προς τη
χρήση υδροχλωροφθορανθράκων για την παραγωγή
προϊόντων,
α.4) του άρθρου 16 (παρ. 4),
α.5) του άρθρου 17 (παράγραφοι 1, 3 και 4),
β) για τη διενέργεια των ερευνών που προβλέπονται
στο άρθρο 20 (παρ. 3),
γ) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια
της αρμοδιότητάς του
δ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις ενέρ−
γειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρ−
μογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ).
Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 3, αρμόδιος φορέας α) για
τη χορήγηση των αδειών ή εγκρίσεων διάθεσης στην
αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 και
6, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και οι αρ−
μόδιες Διευθύνσεις των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων και β) για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων
ως προς την τήρηση των απαγορεύσεων, σύμφωνα με
τις ανωτέρω προβλέψεις των άρθρων 4 και 16 (παρ.
4) του Κανονισμού (ΕΚ), ορίζεται η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή του ΥΠΑΝ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες των
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, έχει την ευθύνη:
α) για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2,
του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παρά−
γραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ),
β) για τη διενέργεια των ερευνών που προβλέπονται
στο άρθρο 20 (παρ. 3),
γ) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια
της αρμοδιότητάς του.
δ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις
ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού
(ΕΚ).
Η λήψη μέτρων από το ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ), πραγματοποι−
είται σε συνδυασμό με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρονται
στην παραγωγή, διακίνηση, εφαρμογή κ.λπ. των φυτο−
προστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.
Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των αδειών ή
εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά του μεθυλοβρωμιδί−
ου και τη διενέργεια των ελέγχων που αφορούν στην
τήρηση των σχετικών απαγορεύσεων, ορίζεται η Δ/νση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και οι Δ/
νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
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4. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και ει−
δικότερα η Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατα−
νάλωσης και το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα οποία
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, έχουν αντίστοιχα την ευθύνη:
α) για την εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 6), του άρ−
θρου 5 (παρ. 4 και 5), του άρθρου 6 (παρ. 1), του άρθρου
8, του άρθρου 9 (παρ. 1), των άρθρων 10, 11 και 12 (παρ.
1) και του άρθρου 19 (παρ. 2),
β) για τη διενέργεια των ερευνών που προβλέπονται
στο άρθρο 20 (παρ. 3),
γ) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, σε συνδυασμό
με ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπουργείου.
Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις
ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού
(ΕΚ).
5. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, έχει την ευθύνη:
α) Για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1
και 2 όσον αφορά στην εκπαίδευση των ψυκτικών σε
συνδυασμό με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
β) για την ενημέρωση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις ενέρ−
γειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρ−
μογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ).
6. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Πυροσβε−
στικού Σώματος, το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτή−
των του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την
ευθύνη για τη διενέργεια των ερευνών που προβλέπο−
νται στο άρθρο 20 (παρ. 3).
Άρθρο 3
Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται
στις ελεγχόμενες ουσίες συγκεντρώνονται σε βάσεις
δεδομένων που τηρούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Τις εν λόγω βάσεις δεδομένων τις χειρίζονται υπάλλη−
λοι κατάλληλων προσόντων που ορίζονται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. Προς ενημέρωση
και επικαιροποίηση της βάσης, οι συναρμόδιες αρχές
κοινοποιούν στο ΥΠΕΧΩΔΕ αντίγραφα των εγγράφων
που αποστέλλουν / λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή στα πλαίσια του Κανονισμού κατά προτίμηση σε
ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα στο ΥΠΕΧΩΔΕ τηρού−
νται τα εξής:
α)Τα νομικά, οικονομικά, επιστημονικά και τεχνικά
έγγραφα που αναφέρονται σε επικοινωνίες/εξελίξεις
σχετικά με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
β) Οι αποφάσεις και θέσεις της ΕΕ σε ότι αφορά
τον Κανονισμό, τις τροποποιήσεις του και τα έγγραφα
τα συνδεόμενα με τη λειτουργία της Επιτροπής του
Άρθρου 18 του Κανονισμού.
γ) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία πα−
ραγωγής, διακίνησης, χρήσης, ανάκτησης, ανακύκλωσης,
ποιοτικής αποκατάστασης και καταστροφής των ελεγ−
χόμενων ουσιών.
δ) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των
μετρήσεων ολικού όζοντος και υπεριώδους ακτινοβο−
λίας στη χώρα μας.
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ε) Οι εθνικές εκθέσεις που υποβάλλονται στην ΕΕ και
στους Διεθνείς Οργανισμούς (UNEP/Ozone Secretariat).
στ) Οι μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια εφαρ−
μογής του Κανονισμού.
Άρθρο 4
Καταγραφή επιχειρήσεων
1. Κάθε επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
παράγει, ανακυκλώνει για να διαθέσει στην αγορά ή
εμπορεύεται ελεγχόμενες ουσίες για βιομηχανικούς ή
εμπορικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας ή θέτει σε
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας τέτοιες
εισαγόμενες ουσίες ή εξάγει τις ουσίες αυτές από την
Κοινότητα για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς,
θα πρέπει εντός διμήνου από ενάρξεως ισχύος της πα−
ρούσης, να εγγραφεί στη Βάση Δεδομένων που τηρεί
το ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό
αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ με τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της
παρούσας, προκειμένου να γίνει η σχετική καταχώρηση.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποστέλλει στον υπόχρεο σχετική βε−
βαίωση εγγραφής στα Μητρώα εντός διμήνου από την
ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγουμένης παραγράφου
συμπληρώνουν το έντυπο του Παραρτήματος ΙI της
παρούσας και το υποβάλλουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι της
31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Στο έντυπο αυτό περιλαμ−
βάνονται οι ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού που
αφορούν τη δραστηριότητά τους, κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Το συμπληρωμένο Παράρτημα ΙΙ
καταχωρείται στη σχετική βάση δεδομένων του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ.
3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παύουν να χρησιμοποι−
ούν, εισάγουν, εξάγουν ή εμπορεύονται ουσίες οι οποί−
ες καλύπτονται από τον Κανονισμό, υποβάλλουν στο
ΥΠΕΧΩΔΕ σχετική λεπτομερή έκθεση απόσυρσης του
εξοπλισμού. Η Έκθεση υπογράφεται από τον υπεύθυνο
της επιχείρησης και τον τεχνικό ο οποίος επέβλεψε τις
διαδικασίες απόσυρσης. Με την Έκθεση πρέπει να τεκ−
μηριώνεται ότι οι εργασίες ανάκτησης, μεταφοράς και
εν γένει διαχείρισης των ελεγχομένων ουσιών πραγμα−
τοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
Στην Έκθεση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρα−
στατικά παράδοσης των ελεγχομένων ουσιών σε εγκε−
κριμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων.
4. Η καταγραφή των επιχειρήσεων πάσης φύσεως
(ενδεικτικά απεντομωτήρια, βιομηχανίες κ.α καθώς και
συνεργεία απεντομώσεων εδάφους, εγκαταστάσεων)
που χρησιμοποιούν βρωμιούχο μεθύλιο, καταχωρούνται
σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 5
Έλεγχος διαρροών ελεγχομένων ουσιών
Για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρρο−
ών ελεγχομένων ουσιών από εγκαταστάσεις που τις
χρησιμοποιούν καθώς και για την παρακολούθηση της
προόδου μείωσης των εκπομπών των ουσιών αυτών
στο περιβάλλον σε επίπεδο χώρας, λαμβάνονται τα
εξής μέτρα:

Α.1. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, του Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα και Οργανισμών, όπως βιομηχανίες,
αποθήκες συντήρησης ευπαθών προϊόντων, εμπορικές
επιχειρήσεις πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σχολικές εγκαταστάσεις,
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., που χρησιμοποιούν ελεγ−
χόμενες ουσίες σε εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλι−
σμού ψύξεως, κλιματισμού με φορτίο ψυκτικού ρευστού
άνω των τριών κιλών ελέγχονται ετησίως.
2. Οι ως άνω υπόχρεες επιχειρήσεις αναθέτουν την δι−
ενέργεια ελέγχων διαρροών, συντήρησης και επισκευής
ψυκτικών εγκαταστάσεων στους έχοντες τα προσόντα
αδειούχους τεχνικούς ψυκτικούς σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 11 ή Μηχανολόγους Μηχανικούς
διπλωματούχους ΑΕΙ ή ισοδυνάμου σχολής, οι οποίοι
και είναι συνυπεύθυνοι με τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης για την συμπλήρωση των στοιχείων του
«Δελτίου Ψυκτικής Εγκατάστασης» του Παραρτήματος
VII. Αντίγραφο του Δελτίου αυτού υποβάλλεται στο
ΥΠΕΧΩΔΕ κάθε έτος μέχρι της 31ης Ιανουαρίου συ−
μπληρωμένο για το προηγούμενο έτος. ]
Β.1 Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα πάσης φύσεως που
χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ή
φορητού εξοπλισμού πυρόσβεσης που περιέχουν halons
ή άλλες ελεγχόμενες ουσίες ή μείγματα στα οποία πε−
ριέχονται ελεγχόμενες ουσίες, ελέγχονται ετησίως.
2. Η διενέργεια ελέγχων, συντήρησης και επισκευής
των εγκαταστάσεων αυτών ανατίθεται αποκλειστικά
σε προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα για την
εφαρμογή των διαδικασιών και της μεθοδολογίας που
προβλέπει σχετικά ο κατασκευαστής / προμηθευτής του
εξοπλισμού και οι κώδικες καλής πρακτικής. Ειδικότερα
για τους φορητούς πυροσβεστήρες ισχύουν τα ανα−
φερόμενα στην υπ’ αριθμ. 618/43/2005 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει, όπου καθορίζο−
νται οι υπευθυνότητες αρμοδίων ατόμων που διαθέτουν
τα κατάλληλα προσόντα, ενώ για τις εγκαταστάσεις
σταθερού εξοπλισμού πυρόσβεσης αρμόδιοι είναι Μη−
χανολόγοι Μηχανικοί διπλωματούχοι ΑΕΙ ή ισοδυνάμου
σχολής. Οι εν λόγω αναφερόμενοι είναι συνυπεύθυνοι με
τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης / εγκατάστασης
για την συμπλήρωση του «Δελτίου Εγκατάστασης Πυρό−
σβεσης» που αποτελεί το Παράρτημα ΙV της παρούσης.
Το συμπληρωμένο Δελτίο υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ
κάθε έτος μέχρι της 31ης Ιανουαρίου συμπληρωμένο
για το προηγούμενο έτος.
Ειδικότερα σε περίπτωση που η επέμβαση στην εγκα−
τάσταση συνδέεται με μεταβολή του φορτίου πυρόσβε−
σης ελεγχόμενης ουσίας θα πρέπει να συνυποβάλλεται
σχετική σύντομη έκθεση από Μηχανολόγο Μηχανικό
Διπλωματούχο ΑΕΙ ή ισοδυνάμου σχολής.
Γ.1. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν δρα−
στηριότητες, που εφαρμόζουν διεργασίες στις οποίες
οι ελεγχόμενες ουσίες χρησιμοποιούνται ως μέσα επε−
ξεργασίας όπως περιγράφεται στο παράρτημα VΙ, του
Κανονισμού, ελέγχονται ετησίως.
2. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις αναθέτουν τη διενέργεια
ελέγχων, συντήρησης και επισκευής των εγκαταστά−
σεων αυτών σε Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Χημικούς
Μηχανικούς διπλωματούχους ΑΕΙ ή ισοδυνάμου σχολής.
Οι εν λόγω Μηχανικοί είναι συνυπεύθυνοι με τον νό−
μιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης / εγκατάστασης για
την συμπλήρωση του «Δελτίου Εγκατάστασης Χρήσης
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ελεγχόμενων ουσιών σε διεργασίες» που αποτελεί το
Παράρτημα V της παρούσης. Το συμπληρωμένο Δελτίο
υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ κάθε έτος μέχρι της 31ης
Ιανουαρίου συμπληρωμένο για το προηγούμενο έτος.
Άρθρο 6
Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων ελεγχομένων ουσιών.
1. Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται σε:
− εξοπλισμό ψύξης σταθερό ή κινητό, κλιματισμού,
αντλιών θερμότητας,
− εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες
− συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες
αξιοποιούνται (ανακτώνται, ανακυκλώνονται, ποιοτικά
αποκαθιστώνται ή καταστρέφονται), στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του άρθρου 16 του Κανονισμού.
2. Οι χρήστες, οι τεχνικοί ψύξης, εφόσον διαθέτουν
τα ανάλογα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 της πα−
ρούσας, έχουν την ευθύνη της τήρησης των οριζόμενων
στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Κανονισμού, με
τη λήψη των ενδεδειγμένων περιβαλλοντικά μέτρων
όπως:
i) τον επί τόπου καθαρισμό και ανακύκλωση στις υπάρ−
χουσες εγκαταστάσεις από τις οποίες προέρχονται
ή
ii) την συγκέντρωση σε φιάλες που κλείνουν ερμητικά
και προσωρινή αποθήκευση σε χώρο του χρήστη με
σκοπό την προώθησή τους σε εγκεκριμένη επιχείρηση
/ εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων (ανάκτηση, ανακύκλωση, ποιο−
τική αποκατάσταση ή καταστροφή).
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις
(i) και (ii) ανωτέρω πρέπει να είναι πιστοποιημένος για
το σκοπό αυτό, από τον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης
της χώρας ή άλλου Κ−Μ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
3. Η διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών που περιέ−
χονται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με το π.δ. 117/2004, με σκοπό τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.
4. Η διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών που περιέ−
χονται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, πραγ−
ματοποιείται γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 118/2004, με
σκοπό τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 7
Προσόντα προσωπικού
1. Για την ανάκτηση, συλλογή, επιτόπου καθαρισμό
και ανακύκλωση ελεγχόμενων ουσιών σταθερών ή κινη−
τών ψυκτικών εγκαταστάσεων, αντλιών θερμότητας και
εγκαταστάσεων κλιματισμού υπεύθυνοι είναι οι αδειού−
χοι τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον 2ης
ειδικότητας σύμφωνα με το π.δ. 87/1996 ή Μηχανολόγοι
Μηχανικοί διπλωματούχοι ΑΕΙ ή ισοδυνάμου σχολής, οι
οποίοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι τεχνι−
κοί ψυκτικοί για να ασκήσουν τις προβλεπόμενες από
την παρούσα δραστηριότητες, θα πρέπει να κατέχουν,
εκτός των ως άνω προβλεπόμενων αδειών και σχετικό
πιστοποιητικό. Αυτό εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ κατόπιν
επιτυχούς παρακολούθησης εκπαίδευσης και κατάρτι−
σης. Το πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια φοίτησης κα−
θώς και η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων και
γνώσεων καθορίζονται από τον ΟΕΕΚ, σε συνεργασία με
τις ενώσεις ψυκτικών και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές
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Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες τυχόν
προκύψουν στο μέλλον μέσω της διαδικασίας που ορίζει
το Άρθρο 18 του Κανονισμού.
2. Για τον έλεγχο των διαρροών, συντήρηση και επι−
σκευή σταθερών ή κινητών ψυκτικών εγκαταστάσεων,
αντλιών θερμότητας και εγκαταστάσεων κλιματισμού
που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες, αρμόδιοι είναι οι
αδειούχοι τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων που δια−
θέτουν τα προσόντα της άνω παραγράφου 1.
3. Για την συλλογή και προώθηση των φορητών πυ−
ροσβεστήρων που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες υπεύ−
θυνος είναι το αρμόδιο πρόσωπο της αναγνωρισμένης
εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυρο−
σβεστήρων όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 618/43/2005
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει.
4. Για την διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών σε σταθε−
ρές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης αρμόδια είναι εταιρεία
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων κατάλληλα αδει−
οδοτημένη για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,
όπως προβλέπει η νομοθεσία διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων.
Άρθρο 8
Έλεγχοι
1. Έλεγχοι για συμμόρφωση με την παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση και τον Κανονισμό, των νομικών
και φυσικών προσώπων τα οποία παράγουν, εισάγουν,
εξάγουν, εμπορεύονται, χρησιμοποιούν σε εγκαταστά−
σεις ψύξης, κλιματισμού και πυρόσβεσης, ανακτούν,
ανακυκλώνουν, ποιοτικά αποκαθιστούν ή καταστρέ−
φουν ελεγχόμενες στα πλαίσια της παρούσης, ουσίες,
διενεργούνται μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών των
συναρμόδιων αρχών, για τα θέματα παραβάσεων που,
κατά περίπτωση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
2. Τα εντεταλμένα όργανα των κατά τόπους Πυρο−
σβεστικών Υπηρεσιών, εφόσον κατά τους ελέγχους
που διενεργούν για την τήρηση των μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις διάφορες επιχειρήσεις, διαπιστώ−
σουν την ύπαρξη Halon σε φορητά ή μόνιμα συστήματα,
ενημερώνουν εγγράφως το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 9
Κυρώσεις
1.1. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν
τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 2037/2000 Κανονισμού, όπως
ισχύει και της παρούσης απόφασης επιβάλλονται κυ−
ρώσεις (Ποινικές, Αστική ευθύνη, Διοικητικές κυρώσεις),
όπως προβλέπονται στα Άρθρα 28, 29 και 30 του ν.
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3010/2002.
1.2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από
την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στη
κείμενη νομοθεσία, αρμοδιότητας άλλου/ων συναρμό−
διου/ων Υπουργείου/είων.
1.3. Στις περιπτώσεις παραβάσεων των παραγράφων
3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης επιβάλ−
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του
π.δ. 117/2004 και στο άρθρο του π.δ. 118/2004.
2. Ειδικότερα, για ορισμένες παραβιάσεις των δια−
τάξεων της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης
που συνδέονται με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων
σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι έως ΙV επιβάλλεται αρ−
χικό πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής
ως εξής:
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Παράρτημα Ι: αρχικό 500 € και πρόσθετο 150 € /
μήνα.
Παράρτημα ΙΙ: αρχικό 300 € και πρόσθετο 100 € /
μήνα.
Παράρτημα ΙII: αρχικό 300 € και πρόσθετο 100 € /
μήνα.
Παράρτημα ΙV: αρχικό 300 € και πρόσθετο 100 € /
μήνα.
3. Για την περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, σύμφω−
να με τον υπ’ αριθμ. 2037/2000 Κανονισμό, στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, επιβάλλεται πρόστιμο 2000 €.
4. Τα πρόστιμα των παραγράφων 2 και 3 επιβάλλονται
με σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από
εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ όταν διαπιστώνεται η παρά−
βαση.
Εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται κατά την διάρκεια
ελέγχων που διενεργούνται στα πλαίσια των αρμοδι−
οτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλ−
λοντος, η επιβολή προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την αρμο−
διότητα της εν λόγω υπηρεσίας.
5. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παράγουν, εισά−
γουν, εξάγουν, διαθέτουν στην αγορά και χρησιμοποι−
ούν ελεγχόμενες ουσίες ή προϊόντα και εξοπλισμό που
περιλαμβάνουν τις εν λόγω ουσίες κατά παράβαση των
υφιστάμενων διαδικασιών που προβλέπει ο Κανονισμός,
επιβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Παραγωγή ελεγχομένων ουσιών
Πρόστιμο διπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊ−
όντος και επιβολή ισόποσης μείωσης (σε Δυναμικό Κα−
ταστροφής ‘Οζοντος) των δικαιωμάτων παραγωγής του
αμέσως επόμενου χρόνου. Αρμόδιος φορέας για την
επιβολή του εν λόγω προστίμου είναι το ΥΠΑΝ.
β) Παραγωγή προϊόντων τα οποία περιέχουν ελεγ−
χόμενες ουσίες
Πρόστιμο διπλάσιο της τιμολογιακής αξίας αγοράς
ποσότητος ελεγχομένης ουσίας η οποία χρησιμοποιή−
θηκε ως πρώτη ή βοηθητική ύλη κατά το χρονικό διά−
στημα παραγωγής του προϊόντος. Αρμόδιος φορέας για
την επιβολή του εν λόγω προστίμου είναι το ΥΠΑΝ.
γ) Εισαγωγές και εξαγωγές ελεγχομένων ουσιών ή
των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχει τις
ουσίες αυτές.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις
περί λαθρεμπορίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,
ως εκάστοτε ισχύει.
δ) Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
Πρόστιμο διπλάσιο επί της αξίας της περιεχόμενης
ουσίας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση για την περί−
πτωση που προκλήθηκε ηθελημένα διαρροή στην ατμό−
σφαιρα. Αρμόδιος φορέας για την επιβολή του εν λόγω
προστίμου είναι το ΥΠΑΝ.
ε) Χρήση Μεθυλοβρωμιδίου

Επιβάλλονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προ−
βλέπονται από τον ν. 2538/1997, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
στ) Διάθεση στην αγορά
Πρόστιμο διπλάσιο επί της τιμολογιακής αξίας του
προϊόντος σε πρώτη παράβαση και το τετραπλάσιο σε
περίπτωση υποτροπής. Η τιμολογιακή αξία καθορίζεται
από την αξία των τεμαχίων του προϊόντος τα οποία
βρέθηκαν κατά τον έλεγχο, καθώς και των τεμαχίων τα
οποία διαπιστώνεται ότι διατέθηκαν ήδη στην αγορά
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Αρμόδιος φορέας για
την επιβολή του εν λόγω προστίμου είναι το ΥΠΑΝ.
Κατά των αποφάσεων επιβολής των εν λόγω διοι−
κητικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον των δι−
οικητικών δικαστηρίων εφαρμοζομένων σχετικά των
διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57ε
του ν.δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ν.δ. Περί Αγορανο−
μικού Κώδικα» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για την επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων
στο νομό Αττικής αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και για τους άλλους νομούς οι
κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
6. Τα πρόστιμα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σύμ−
φωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται
από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές που διενεργούν τον
έλεγχο. Τα στοιχεία παράβασης και η επιβολή προστί−
μου κοινοποιούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου αυτού, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), με
την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β και εμφα−
νίζονται εξ ολοκλήρου στον ΚΑΕ 3739 «Λοιπά πρόστιμα
και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια
και δημόσιες γενικά αρχές», του κρατικού προϋπολογι−
σμού. Ειδικά, όταν τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται
από Υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το
50% αυτών εισάγεται ως ανωτέρω στα έσοδα του κρα−
τικού προϋπολογισμού και το υπόλοιπο 50%, αποτελεί
πόρο των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με τη
διαδικασία που καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 31404/2005
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο−
νομικών (Β΄ 868/2005).
Άρθρο 10
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
και V που ακολουθούν.
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Άρθρο 11

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται
από αυτήν, καταργείται.
Άρθρο 12
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02018271109070024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

