
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των διαδικασιών διενέργειας των 
ελέγχων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων που υπάγεται στη Γενική Διεύ-
θυνση Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προ-
γραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου.

3 Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 77/1998 
(Α’  71) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθο-
ρισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφο-
ρούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων 
διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και 
των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 
μεταφορές» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 
που τροποποιεί την Οδηγία 96/53/ΕΚ.
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 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και κυρίως τα άρθρα 11, 

12, το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 42, το άρ-

θρο 43, την παρ. 5 του άρθρου 44 και τις παρ. Α5 και 
Β4 του άρθρου 45 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με 
τον ν. 4374/2016 (Α’ 50), τον ν. 4497/2017 (Α’ 171), τον 
ν. 4569/2018 (Α’ 179) και τον ν. 4758/2020 (Α’ 242),

β) της περ. β’ της παρ. 1 τoυ άρθρου 77 του ν. 4375/2016 
(Α’ 51),

γ) του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 58 και 63 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του άρθρου 90 (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98, 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019),

στ) του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κυρίως τα άρθρα 189 
επ. αυτού,

ζ) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181), όπως ισχύει και κυρίως το 
άρθρο 60 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
68 του ν. 4607/2019 (Α’ 65),

η) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού (Β’ 4805),

θ) της υπ’ αρ. 286/2017 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’  466),

ι) της υπ’ αρ. 2939/2018 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4783), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 70629/ΕΞ2019/20-6-2019 (Β’ 2760) 
όμοια ια) της υπ’ αρ. 2/95230/0004/2013 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2730), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 2/39056/0004/22-5-2017 (Β’ 1920) και 
υπ’ αρ. 2635/14-9-2018 (Β’ 4216) όμοιες,

ιβ) της υπ’ αρ. 2/10018/ΔΕΠ/22.04.2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 326, όπως διορθώ-
θηκε με το Υ.Ο.Δ.Δ. 362),

2. την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών διενέργει-
ας των ελέγχων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηματο-
δοτούμενων Προγραμμάτων και κάθε άλλης αναγκαί-
ας λεπτομέρειας σχετικής με τους ελέγχους αυτούς, 
σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 15 του άρθρου 12 του 
ν. 4314/2014,

3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού,αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση των κανόνων 
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που διέπουν τις διαδικασίες διενέργειας των ελέγχων αρ-
μοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων Ελέγ-
χων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΑΤΕΕΣΠ), 
το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 60 του π.δ. 142/2017, 
όπως ισχύει και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγ-
χων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

2. To ATEEΣΠ διενεργεί εκτάκτους ελέγχους για τη διε-
ρεύνηση ύπαρξης παρατυπιών κατά την υλοποίηση Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) ή Δράσεων που συγ-
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και στα οποία έχει ορι-
στεί ως Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) η Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ), που υποστηρίζεται διοικητικά από τη 
ΓΔΕΣΠ και συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4314/2014.

3. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:
α) μετά από καταγγελία, που έχει αποδέκτη την ΕΔΕΛ 

ή τις οργανικές μονάδες της ΓΔΕΣΠ, εφόσον από την 
αξιολόγησή της κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των 
αναφερομένων σε αυτή. Η καταγγελία δύναται να είναι 
επώνυμη ή ανώνυμη.

β) μετά από εντολή για έλεγχο, η οποία προέρχεται είτε 
από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (ΕΑΔ) είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. «Καταγγελία»: οποιαδήποτε έγγραφη αναφορά σχε-
τικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη παρατυπίας στο πλαί-
σιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου.

2. «Καταγγέλλων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που υποβάλλει την καταγγελία.

3. «Παραδεκτή Καταγγελία»: Για τις ανάγκες της παρού-
σας παραδεκτή προς περαιτέρω αξιολόγηση κρίνεται 
κάθε καταγγελία που παραλαμβάνεται από το ΑΤΕΕΣΠ 
και πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το αίτημα που περιλαμβάνεται στην καταγγελία δεν 
είναι εμφανώς αόριστο, παράλογο ή ακατάληπτο ή δεν 
επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. Επίσης, κα-
ταγγελία που είχε αρχειοθετηθεί για τους λόγους αυτούς, 
δύναται να επανεξετασθεί ως νέα υπόθεση σύμφωνα με 
την παρούσα διαδικασία, εφόσον ο καταγγέλλων επα-
νέλθει προσκομίζοντας νέα στοιχεία.

β) Η καταγγελία δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν ή η 
υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί/διερευνηθεί.

γ) Η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
ελέγχου της ΕΔΕΛ. 

δ) Η καταγγελία αφορά σε συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις/έργα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιό-
δου (Π.Π.) ή και της προηγούμενης εφόσον πρόκειται 
να ολοκληρωθούν στην εν εξελίξει Π.Π.

ε) Η καταγγελία αναφέρει πιθανή παρατυπία η οποία 
πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋ-

ποθέσεις: i) αφορά συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
ενταγμένες σε περισσότερα του ενός ΕΠ της τρέχουσας 
Π.Π., ii) αφορά συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της 
τρέχουσας Π.Π και καταγγελλόμενος φορέας είναι Δια-
χειριστική Αρχή (ΔΑ) ή η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), iii) αφορά πολλές πράξεις 
ή πολλούς δικαιούχους του ίδιου ΕΠ, για προγράμματα 
επιμερισμένης διαχείρισης ή αφορά πολλούς φορείς 
υλοποίησης ή πολλά έργα που υλοποιεί ένας φορέας 
υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

στ) Η καταγγελία δεν αφορά, συγχρηματοδοτούμενη 
πράξη, υποέργο, δράση, σχέδιο και ειδικότερα δαπάνες 
που έχουν ήδη ελεγχθεί από την ΕΔΕΛ, στο πλαίσιο τα-
κτικού ή έκτακτου ελέγχου.

4. Παραδεκτή εντολή ελέγχου: Για τις ανάγκες της πα-
ρούσας παραδεκτή προς περαιτέρω διερεύνηση κρί-
νεται κάθε εντολή ελέγχου που παραλαμβάνεται από 
το ΑΤΕΕΣΠ και πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:

α) Το αίτημα που περιλαμβάνεται στην εντολή ελέγχου 
δεν είναι εμφανώς αόριστο, παράλογο ή ακατάληπτο.

β) Η εντολή ελέγχου δεν σχετίζεται με καταγγελία που 
έχει υποβληθεί στο παρελθόν ή η υπόθεση δεν έχει ολο-
κληρωθεί/διερευνηθεί από τις υπηρεσίες της ΕΔΕΛ ή 
άλλο ελεγκτικό φορέα.

γ) Η εντολή ελέγχου εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιο-
τήτων ελέγχου της ΕΔΕΛ.

δ) Η εντολή ελέγχου δεν αφορά, συγχρηματοδοτούμε-
νη πράξη, υποέργο, δράση, σχέδιο και ειδικότερα δαπά-
νες που έχουν ήδη ελεγχθεί από την ΕΔΕΛ, στο πλαίσιο 
τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.

5. «Παρατυπία»: κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαί-
ου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, 
η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού 
φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση και εφαρμογή Ευ-
ρωπαϊκών Ταμείων και Μηχανισμών Χρηματοδότησης 
και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώνει τον προϋ-
πολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης 
δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτής.

6. «Υπόνοια Απάτης»: κάθε παρατυπία που οδηγεί 
στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε 
εθνικό επίπεδο, ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη συμπε-
ριφοράς εκ προθέσεως (δόλου) και ιδίως απάτης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α’ της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία έχει 
καταρτιστεί βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 
ΕΔΕΛ» (ΟΠΣ ΕΔΕΛ): το Πληροφοριακό Σύστημα που 
υποστηρίζει τις ελεγκτικές εργασίες της ΕΔΕΛ, στο οποίο 
καταχωρίζεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν 
στις καταγγελίες και εντολές ελέγχου.

8. «Έντυπο Εξέτασης Παραδεκτού Καταγγελιών/Εντο-
λών Ελέγχου & Αξιολόγησης Καταγγελιών» (Έντυπο): 
Έντυπο που παράγεται και συμπληρώνεται στο ΟΠΣ 
ΕΔΕΛ. Το υπόδειγμα του Εντύπου εγκρίνεται από την 
ΕΔΕΛ και καθίσταται τμήμα του Εγχειριδίου Ελέγχων της 
ΕΔΕΛ.
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Άρθρο 3
Καθήκοντα του ΑΤΕΕΣΠ

1. Οι καταγγελίες και εντολές ελέγχου, οι οποίες υπο-
βάλλονται μέσω των προβλεπόμενων στη διοικητική 
διαδικασία επίσημων μορφών επικοινωνίας και έχουν 
ως αποδέκτες την ΕΔΕΛ ή τις οργανικές μονάδες της 
ΓΔΕΣΠ, αφού παραληφθούν και λάβουν αριθμό πρωτο-
κόλλου από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστή-
ριξης (ΑΤΔΥ), στη συνέχεια διαβιβάζονται στο ΑΤΕΕΣΠ. 
Τρόποι υποβολής των καταγγελιών και εντολών ελέγχου 
μπορεί να είναι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, το ταχυδρομείο, η απ’ ευθείας κατάθεση στην έδρα 
της ΕΔΕΛ και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας 
σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

2. Μετά την παραλαβή της καταγγελίας/εντολής ελέγ-
χου, το ΑΤΕΕΣΠ προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α) Ανάθεση της υπόθεσης από τον Προϊστάμενο του 
ΑΤΕΕΣΠ σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους του Τμή-
ματος για την περαιτέρω έρευνα και καταχώριση των 
επιμέρους στοιχείων της καταγγελίας ή εντολής ελέγχου 
στο ΟΠΣ ΕΔΕΛ, σύμφωνα με την περ. γ’. Αν το περιεχό-
μενο της καταγγελίας/εντολής ελέγχου απαιτεί εξειδι-
κευμένες γνώσεις, ζητείται η συνδρομή υπαλλήλου/-ων 
από την εκάστοτε αρμόδια οργανική μονάδα της ΓΔΕΣΠ.

β) Διαβίβαση αντιγράφου της καταγγελίας ή εντολής 
ελέγχου στην ΕΑΔ, προκειμένου να λάβει γνώση ως η 
ορισθείσα Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπο-
λέμησης της Απάτης (ΑFCOS). Με την ανωτέρω διαβί-
βαση η οποία μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, το ΑΤΕΕΣΠ ζητά επίσης ενημέρωση 
από την ΕΑΔ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προ-
βεί, σε περίπτωση που έχει ήδη επιληφθεί της ίδιας 
καταγγελίας/εντολής ελέγχου, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων της.

γ) Συλλογή και καταγραφή των βασικών πληροφοριών 
της καταγγελίας/εντολής ελέγχου, προκειμένου να διε-
νεργηθεί η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων 
που πρέπει να ισχύουν, ώστε η καταγγελία/εντολή ελέγ-
χου να κριθεί παραδεκτή. Οι υπάλληλοι του ΑΤΕΕΣΠ ανα-
τρέχουν σε κάθε πρόσφορο μέσο, όπως το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 
το Πρόγραμμα «Διαύγεια» ή το διαδίκτυο ή αναζητούν 
πληροφόρηση από τις ΔΑ, την Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ), 
την ΕΥΣΤΑ κ.λπ.

δ) Για τις καταγγελίες που δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις παραδεκτού, γίνεται εισήγηση προς την ΕΔΕΛ 
για τη μη διενέργεια ελέγχου και - αν απαιτείται- για την 
αποστολή τους σε άλλη αρμόδια αρχή. Εάν η εισήγηση 
εγκριθεί από την ΕΔΕΛ, το ΑΤΕΕΣΠ ενημερώνει εγγρά-
φως την ΕΑΔ/AFCOS και τον καταγγέλλοντα, εφόσον 
πρόκειται για επώνυμη καταγγελία και δεν προβαίνει σε 
περαιτέρω ενέργεια.

Για τις εντολές ελέγχου, που δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις παραδεκτού, γίνεται εισήγηση προς την ΕΔΕΛ για 
τη μη διενέργεια ελέγχου. Εάν η εισήγηση εγκριθεί από 
την ΕΔΕΛ, το ΑΤΕΕΣΠ ενημερώνει εγγράφως το όργα-
νο που έδωσε την εντολή ελέγχου, καθώς και την ΕΑΔ/
AFCOS.

ε) Για τις καταγγελίες που πληρούν τις προϋποθέσεις 

παραδεκτού, το ΑΤΕΕΣΠ, εφαρμόζει την ακόλουθη δι-
αδικασία:

εα) Αξιολόγηση των καταγγελιών σαν σημαντικού, 
μετρίου ή μηδενικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 4.

εβ) Υποβολή εισήγησης προς την ΕΔΕΛ για την έγκριση 
του παραδεκτού και της αξιολόγησης, καθώς και για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω δια-
χείρισης των καταγγελιών ως προς τη διενέργεια ή μη 
ελέγχου. 

στ) Για τις εντολές ελέγχου που κρίνονται από το 
ΑΤΕΕΣΠ παραδεκτές, δε διενεργείται αξιολόγηση, αλλά 
υποβάλλεται εισήγηση προς την ΕΔΕΛ για την έγκριση 
του παραδεκτού και τη διενέργεια ελέγχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 5.

ζ) Υποβολή εισήγησης προς την ΕΔΕΛ για την έγκριση 
του προγράμματος ελέγχων καταγγελιών, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες για τις οποίες η ΕΔΕΛ 
αποφάσισε τη διενέργεια ελέγχου κατόπιν της εισήγησης 
της υποπερ. εβ.

η) Καταχώριση στο ΟΠΣ ΕΔΕΛ του εγκεκριμένου από 
την ΕΔΕΛ προγραμματισμού των έκτακτων ελέγχων κα-
τόπιν καταγγελιών. Οι έλεγχοι κατόπιν εντολών ελέγχου 
καταχωρίζονται στο ΟΠΣ ΕΔΕΛ αμέσως μετά τη λήψη 
σχετικής απόφασης της ΕΔΕΛ για τη διενέργειά τους.

θ) Διαβίβαση αντιγράφων των καταγγελιών ή εντο-
λών ελέγχου στην ΕΑΔ/AFCOS και ενημέρωσή της για 
τη διενέργεια ή μη ελέγχου, βάσει σχετικών αποφάσεων 
της ΕΔΕΛ.

ι) Συνεργασία με την ΕΑΔ/AFCOS, την Ειδική Υπηρεσία 
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), την ΑΠ και τις αρμόδιες 
ΔΑ για την αποτύπωση της πορείας διερεύνησης των 
καταγγελιών στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου λογαρια-
σμών που διενεργεί η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιο-
λόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ) της ΓΔΕΣΠ.

ια) Ενημέρωση της ΔΣΑΕ για τη διενέργεια ή μη ελέγ-
χου σε καταγγελίες και εντολές ελέγχου βάσει σχετικών 
αποφάσεων της ΕΔΕΛ εφόσον αφορούν σε Π.Π, για τις 
οποίες δεν έχει υποβληθεί η τελική έκθεση κλεισίματος 
στην ΕΕ.

ιβ) Ενημέρωση του καταγγέλλοντος επί επωνύμων 
καταγγελιών και του εντέλλοντος οργάνου σχετικά με 
τις περαιτέρω ενέργειες του ΑΤΕΕΣΠ για τη διερεύνηση 
καταγγελίας/εντολής ελέγχου, βάσει της σχετικής από-
φασης της ΕΔΕΛ.

ιγ) Διαβίβαση των εκθέσεων προσωρινών αποτελε-
σμάτων εκτάκτου ελέγχου στο ΑΤΔΥ της ΓΔΕΣΠ, προ-
κειμένου αυτό να τις κοινοποιήσει σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 
και στο άρθρο 189 του ν. 4820/2021 σε συνδυασμό με 
την περ. στ. παρ. 3 της το άρθρου 7 Υ.Α. για το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και των Έρ-
γων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

ιδ) Υποβολή εισήγησης προς την ΕΔΕΛ επί των τυχόν 
υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή/και παρατηρήσεων των 
ελεγχόμενων φορέων αναφορικά με την έκθεση προσω-
ρινών αποτελεσμάτων ελέγχου.

ιε) Διαβίβαση των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμά-
των ελέγχου στο ΑΤΔΥ της ΓΔΕΣΠ, προκειμένου αυτό να 
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τις κοινοποιήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 
του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 και στο άρθρο 189 του 
ν. 4820/2021 σε συνδυασμό με την περ. στ της παρ. 3 
του άρθρου 7 της Υ.Α. για το ΣΔΕ των Δράσεων και των 
Έργων του ΤΑΑ.Η κοινοποίηση γίνεται και προς την ΕΑΔ. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης υπόνοιας απάτης, η έκθεση 
ελέγχου κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κα-
ταπολέμησης της Απάτης (OLAF), σύμφωνα με τις προ-
βλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ που διέπει το εκάστοτε 
ελεγχόμενο Ταμείο - Μηχανισμό Χρηματοδότησης. Σε 
περίπτωση υπόνοιας τέλεσης αξιόποινων πράξεων, η 
κοινοποίηση γίνεται και στον Εισαγγελέα κατόπιν σχε-
τικής απόφασης της ΕΔΕΛ.

Όταν ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν εντολής ελέγχου, 
η έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου κοινοποι-
είται σε κάθε περίπτωση στον εντολέα, ενώ σε περίπτω-
ση ελέγχου κατόπιν καταγγελίας, η κοινοποίηση γίνεται 
στον καταγγέλλοντα, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα 
και πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομικού πλαισίου 
για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και την προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Για τις καταγγελίες που διαβιβάζονται από την ΕΑΔ/
AFCOS ως φορέας υποδοχής καταγγελιών, στην ΕΔΕΛ 
για διερεύνηση λόγω αρμοδιότητας, ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εξέτασης Παραδεκτού Καταγγελιών/
Εντολών Ελέγχου και Αξιολόγησης Καταγγελιών

1. Για την εξέταση του παραδεκτού των καταγγελιών/
εντολών ελέγχου και την αξιολόγηση των καταγγελι-
ών που εισέρχονται στο ΑΤΕΕΣΠ, συμπληρώνεται το 
«Έντυπο Εξέτασης Παραδεκτού Καταγγελιών/Εντολών 
Ελέγχου και Αξιολόγησης Καταγγελιών», το οποίο υπο-
γράφεται από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εισήγησης 
του Τμήματος προς την ΕΔΕΛ και φυλάσσεται στο φάκε-
λο της υπόθεσης.

2. Για τις καταγγελίες που κρίνονται παραδεκτές, κατά 
τα αναφερόμενα στην περ. 3 του άρθρου 2 διενεργείται 
από το ΑΤΕΕΣΠ αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης, 
τα οποία αναλύονται στο Έντυπο, αφορούν κυρίως στην 
πληρότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου της κα-
ταγγελίας, τη συστημικότητα της καταγγελλόμενης πα-
ράβασης και το μέγεθος της πιθανής δημοσιονομικής 
επίπτωσης. Η κλίμακα αξιολόγησης για τη διενέργεια ή 
μη ελέγχου είναι:

α) Καταγγελία σημαντικού ενδιαφέροντος: Η καταγ-
γελλόμενη παρατυπία αξιολογείται ότι πληροί τα ανω-
τέρω ενδεικτικά απαριθμούμενα κριτήρια αξιολόγησης 
και απαιτείται η διενέργεια ελέγχου για να αποτραπεί 
κίνδυνος σημαντικής βλάβης των οικονομικών συμ-
φερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κρατικού 
προϋπολογισμού.

β) Καταγγελία μετρίου ενδιαφέροντος: Η καταγγελλό-
μενη παρατυπία αξιολογείται ως μετρίου ενδιαφέροντος, 
όταν πληροί μέρος των κατά τα ανωτέρω κριτηρίων αξι-
ολόγησης και δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φα-
κέλου κίνδυνος σημαντικής βλάβης των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κρατικού 
προϋπολογισμού. Ο εν λόγω κίνδυνος περιορίζεται, αν 
της καταγγελίας έχει επιληφθεί και άλλος ελεγκτικός φο-
ρέας ή ΔΑ. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο άλλος ελεγκτικός 
φορέας ή η ΔΑ έχει ήδη προβεί στη διενέργεια ελέγχου 
και στη σύνταξη πορίσματος, το ΑΤΕΕΣΠ εξετάζει τα σχε-
τικά στοιχεία, προκειμένου να διατυπώσει στην εισήγηση 
προς την ΕΔΕΛ πρόταση περί της αναγκαιότητας ή μη 
διενέργειας ελέγχου. Ο κίνδυνος από τη μη διενέργεια 
ελέγχου περιορίζεται και στην περίπτωση, όπου η καταγ-
γελλόμενη παρατυπία αφορά πράξη, υποέργο, δράση ή 
σχέδιο, για το οποίο δεν έχουν ακόμα δηλωθεί δαπάνες 
στην ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη όμως και των λοιπών 
παραγόντων κινδύνου που απορρέουν ιδίως από την 
πιθανή δημοσιονομική επίπτωση ή τη συστημικότητα 
μιας καταγγελίας.

γ) Καταγγελία μηδενικού ενδιαφέροντος: Η καταγγελ-
λόμενη παρατυπία δεν επιβεβαιώνεται κατά τη διερεύ-
νησή της με βάση τα στοιχεία που είναι στη διάθεση των 
υπηρεσιών της ΓΔΕΣΠ ή συγκεντρώθηκαν από τη ΔΑ ή 
άλλες υπηρεσίες. Ομοίως η καταγγελία χαρακτηρίζεται 
ως μηδενικού ενδιαφέροντος, αν για την καταγγελλόμε-
νη παρατυπία έχουν ήδη ληφθεί κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα από την αρμόδια ΔΑ, την Αρχή Πιστοποίησης ή 
την ΕΥΣΤΑ.

3. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 
καταγγελιών, τo ATΕΕΣΠ υποβάλλει εισήγηση στην ΕΔΕΛ 
ως εξής:

α) για την αξιολόγηση της καταγγελίας ως σημαντικού 
ενδιαφέροντος και τη διενέργεια ελέγχου.

β) για την αξιολόγηση της καταγγελίας ως μετρίου 
ενδιαφέροντος και τη διαβίβασή της στην αρμόδια ΔΑ, 
ΕΥΣΤΑ ή άλλη υπηρεσία για να υποβάλει απόψεις, δι-
ευκρινίσεις ή επιπλέον στοιχεία. Μετά τη συγκέντρωση 
των στοιχείων, η καταγγελία αξιολογείται εκ νέου από το 
ΑΤΕΕΣΠ και το θέμα επανεισάγεται στην ΕΔΕΛ.

γ) για την αξιολόγηση της καταγγελίας ως μηδενικού 
ενδιαφέροντος, τη μη περαιτέρω διερεύνηση και την 
αρχειοθέτηση της καθώς και τη διαβίβασή της -αν απαι-
τείται- σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5
Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων 
κατόπιν καταγγελιών και εντολών ελέγχου

1. Ο προγραμματισμός της διενέργειας των εκτάκτων 
ελέγχων κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών, πραγματο-
ποιείται σε ετήσια βάση, λαμβανομένων υπόψη και των 
διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της ΓΔΕΣΠ.

2. Οι εντολές ελέγχου όταν κριθούν παραδεκτές ει-
σάγονται στην ΕΔΕΛ άμεσα για τη λήψη απόφασης 
διενέργειας ελέγχου. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται 
το ταχύτερο δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη και των 
διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της ΓΔΕΣΠ.

3. Για την προετοιμασία και διενέργεια των εκτάκτων 
ελέγχων κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών ή κατόπιν 
κρίσης ως παραδεκτών εντολών ελέγχου, εφαρμόζεται 
το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ και -εφόσον υπάρχει 
ανάγκη- χρησιμοποιείται εξειδικευμένο κατά περίπτω-
ση ερωτηματολόγιο που συντάσσεται επίσης με βάση το 
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εν λόγω Εγχειρίδιο και τα ιδιαίτερα θέματα που αφορά 
η σχετική καταγγελία/εντολή ελέγχου.

4. Οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων των εκτά-
κτων ελέγχων υπογράφονται από τους ελεγκτές και τον 
Προϊστάμενο του ΑΤΕΕΣΠ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
της περ. δ’ του άρθρου 60 του π.δ. 142/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Πολιτική φύλαξης αρχείων

1. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν καταγ-
γελίες και εντολές ελέγχου, για τις οποίες διενεργήθηκε 
έλεγχος από το ΑΤΕΕΣΠ, φυλάσσονται με ασφαλή και 
εμπιστευτικό τρόπο από το εν λόγω Τμήμα και διατη-
ρούνται επί μία εικοσαετία από την ημερομηνία λήψης 
απόφασης από την ΕΔΕΛ περί οριστικοποίησης των απο-
τελεσμάτων του ελέγχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις καταγγελιών 
και εντολών ελέγχου, για τις οποίες δεν κινήθηκε καμία 
διαδικασία είτε επειδή κρίθηκαν μη παραδεκτές είτε για 
άλλους λόγους (λ.χ. δεν συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμε-
να στοιχεία), τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία διατηρού-
νται επί μία πενταετία από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης της ΕΔΕΛ.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/94658/1939 (2)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ), της παρ. 2, του άρθρου 55, 

του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων…» (Α’ 129).

2. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α’ 160).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχείο Η.Π. 29407/3508/2002 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 1572).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
(Α’ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το υπ’ αρ. 7147/24.09.2021 έγγραφο του Δήμου Ερ-
μιονίδας (αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/88710/840/24.09.2021) 
με συνημμένο το υπ’ αρ. 549/23.09.2021 έγγραφο του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, σύμφωνα με το οποίο η μονάδα επεξεργα-
σίας αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
θα εξυπηρετεί το δήμο Ερμιονίδας θα λειτουργήσει στο 
τέλος του 2021.

8. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
δεν υφίσταται χώρος υγειονομικής ταφής ο οποίος να 
δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχείρισης των 
αποβλήτων του Δήμου Ερμιονίδας.

9. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης απο-
βλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την 
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Ερμιονίδας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας, αποφασίζει:

τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), 
μέγιστης ποσότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) τόνων, του 
Δήμου Ερμιονίδας, στο νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειο-
νομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ), στην θέση «Βαρτός», της Δημοτικής 
Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτοί θα 
γίνονται οι κάτωθι κωδικοί του καταλόγου αποβλήτων: 
ΕΚΑ 20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα και ΕΚΑ 19 
12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων 
υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11.

Ο δήμος Ερμιονίδας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμε-

νο στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονο-
μικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) στην θέση «Βαρτός», της Δημοτικής 
Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης στον Περιφε-
ρειακό ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, υποχρεουμένου του 
τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολό-
για, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε 
αρμόδια υπηρεσία

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01.11.2021 μέχρι 31.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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    Αριθμ. 276664 (3)
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 77/1998 

(Α’ 71) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσί-

ας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με 

τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα 

που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγι-

στων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές 

και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επι-

τρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές» 

σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονι-

σμού (ΕΕ) 2019/1242 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 

που τροποποιεί την Οδηγία 96/53/ΕΚ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 53 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57), 
β) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δίκαιου» (Α’ 34),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

η) τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρ-
θωση σφάλματος),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) της υπ’ αρ. 317/2021 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),

ιβ) του π.δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον 
καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλο-
φορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων 
διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και 
των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς με-
ταφορές» (Α’ 71),

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων 
για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 96/53/
ΕΚ του Συμβουλίου.

3. Την υπ’ αρ. 202480/26-07-2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών από την οποία προκύπτει ότι από τις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242)

Το π.δ. 77/1998 (Α’ 71), τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 3, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός 

μετά τον ορισμό «όχημα με εναλλακτικά καύσιμα»:
“ -«όχημα μηδενικών εκπομπών», βαρύ επαγγελματικό 

όχημα μηδενικών εκπομπών, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3 σημείο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,”

2) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη των οχημάτων με εναλ-

λακτικά καύσιμα ή με μηδενικές εκπομπές είναι εκείνα 
που ορίζονται στα σημεία 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 
2.3.2 και 2.4 του παραρτήματος I.

Τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα ή με μηδενικές 
εκπομπές συμμορφώνονται επίσης με τα μέγιστα επι-
τρεπόμενα όρια βάρους ανά άξονα που καθορίζονται 
στο παράρτημα I σημείο 3.

Το επιπλέον βάρος που απαιτούν τα οχήματα με εναλ-
λακτικά καύσιμα ή με μηδενικές εκπομπές ορίζεται βάσει 
των εγγράφων τεκμηρίωσης που παρέχει ο κατασκευα-
στής κατά την έγκριση του εν λόγω οχήματος. Το εν λόγω 
επιπλέον βάρος επισημαίνεται στα επίσημα αποδεικτικά 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7.»

3) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Στην δεύτερη στήλη των σημείων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 

και 2.2.4, κάτω από τους τίτλους αυτών, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση συνδυασμών οχημάτων, συμπερι-
λαμβανομένων οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή 
οχημάτων μηδενικών εκπομπών, τα μέγιστα επιτρεπό-
μενα βάρη που προβλέπονται στο παρόν τμήμα αυξάνο-
νται κατά το πρόσθετο βάρος της εναλλακτικής τεχνολο-
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γίας καυσίμων ή μηδενικών εκπομπών, με ανώτατο όριο 
τον 1 και τους 2 τόνους, αντίστοιχα.»

β) Στο τέλος της δεύτερης στήλης του σημείου 2.3.1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οχήματα μηδενικών εκπομπών: το μέγιστο επιτρεπό-
μενο βάρος των 18 τόνων αυξάνεται κατά το επιπλέον 
βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία μηδενικών εκ-
πομπών με ανώτατο όριο τους 2 τόνους.»

γ) Στο τέλος της τρίτης στήλης του σημείου 2.3.2 προ-
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τριαξονικά οχήματα μηδενικών εκπομπών: το μέ-
γιστο επιτρεπόμενο βάρος των 25 τόνων, ή 26 τόνων 
όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά 
ελαστικά και αερανάρτηση ή ανάρτηση αναγνωρισμέ-
νη ως ισοδύναμη εντός της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εξο-
πλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε 
άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους, αυξάνεται κατά το 
επιπλέον βάρος της τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών 
με ανώτατο όριο τους 2 τόνους.»

δ) Στο τέλος της τρίτης στήλης του σημείου 2.4 προ-
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία που είναι οχήματα 
μηδενικών εκπομπών: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 
των 28 τόνων αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που 
απαιτείται για την τεχνολογία μηδενικών εκπομπών με 
ανώτατο όριο τους 2 τόνους.»

ε) Η δεύτερη στήλη του σημείου 3.2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Δίδυμοι άξονες ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκου-
μένων.

Το άθροισμα των αξονικών βαρών ανά δίδυμο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση (d) ανάμεσα στους 
άξονες είναι:»

στ) Η δεύτερη στήλη του σημείου 3.3 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Τρίδυμοι άξονες ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλ-
κουμένων.

Το άθροισμα των αξονικών βαρών ανά τρίδυμο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση (d) μεταξύ των 
αξόνων είναι:»

ζ) Η δεύτερη στήλη του σημείου 3.5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Δίδυμοι άξονες οχημάτων με κινητήρα Το άθροισμα 
των αξονικών βαρών ανά δίδυμο δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει, αν η απόσταση (d) μεταξύ των αξόνων:»

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Υφυπουργός Υποδομών
Επενδύσεων και Μεταφορών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64186 Τεύχος B’ 4897/22.10.2021

*02048972210210008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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