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Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκού Λαχείου 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του N. 4331/2015 (Α'69) 

«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/1951 
(Α΄179) «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ./
τος 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 (Α' 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.δ/τος 24/2015 
(Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, με-
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α'29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντι-
μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 
(Β'2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

8. Τις με αριθμ. 96/Σ15/2-6-2016 (Α΄Ανάγνωση) και 
103/Σ16/16-6-2016) (Β΄Ανάγνωση) αποφάσεις του ΔΣ 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
ούτε του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις των άρθρων 90-95 του ΙΓ' Κεφαλαίου του 
Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τροποποιούνται 
ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Άρθρο 90 
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα - Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

1. Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύμ-
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους 
περιλαμβανόμενους στα επόμενα άρθρα του παρόντος 
Κεφαλαίου όρους, πάντες οι πιστοποιημένοι - ασκούντες, 
κατά κύρια απασχόληση, το επάγγελμα του πωλητού Λα-
ϊκού Λαχείου, εφόσον είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεται-
ρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 92 του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ασφάλιση κα-
λύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

3. Για την ασφάλιση των αναφερόμενων στην παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπων εφαρμόζο-
νται επικουρικώς στο βαθμό που δεν αντιτίθενται προς 
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου οι διατάξεις του 
Πρώτου Μέρους του παρόντος Κανονισμού (άρθρα 1 
έως 30).

Άρθρο 91 
Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί

1. Η ασφάλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 90 προ-
σώπων πραγματοποιείται μέσω των κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 26 του A.N. 1846/1951 συνιστώμενων ασφα-
λιστικών συνεταιρισμών, οι οποίοι επέχουν έναντι του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ευθύνη εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 
8, παρ.5, περίπτωση δ', του ίδιου νόμου.

2. Οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί των πωλητών Λαϊκού 
Λαχείου διέπονται από τις σχετικές με την λειτουργία 
τους κείμενες διατάξεις, εφόσον δεν τροποποιούνται με 
το παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 92 
Εγγραφή σε Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό - Διαγραφή

1. Δικαίωμα εγγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό 
έχει κάθε πιστοποιημένος ασκών κατά κύρια απασχόλη-
ση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχείου, εφόσον, 
πλην των από τις διατάξεις της περί συνεταιρισμών νο-
μοθεσίας οριζομένων γενικών προϋποθέσεων, πληροί 
και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει συμπληρώσει ετήσια τουλάχιστον συνεχή 
άσκηση του επαγγέλματος του. 

β) Στερείται επαγγελματικής στέγης.
γ) Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία εμπίπτουσα στις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του A.N. 1846/1951.
δ) Δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου οργανισμού 

κοινωνικής ασφάλισης. Η ιδιότητα του μέλους του συ-
νεταιρισμού είναι προσωποπαγής.

2. Πωλητής Λαϊκού Λαχείου εγγεγραμμένος ως μέλος 
ασφαλιστικού συνεταιρισμού διαγράφεται υποχρεωτικά 
από αυτόν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από 
την περί συνεταιρισμών νομοθεσία, εφόσον:

α) Δεν ασκεί για τρεις τουλάχιστον μήνες κατά κύρια 
απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχεί-
ου, χωρίς να συντρέχει λόγος αναστολής της ασφάλισης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος. 
Νέα έγγραφη στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μετά την 
παρέλευση ενός έτους από τη διαγραφή του και εφόσον 
ασκήσει εκ νέου επί εξάμηνο τουλάχιστον κατά κύρια 
απασχόληση το επάγγελμα του πωλητή Λαϊκού Λαχείου.

β) Καθυστερήσει την εκπλήρωση των προς τον ασφαλι-
στικό συνεταιρισμό υποχρεώσεων του που αφορούν την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και προσθέτων 
τελών για χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών, χω-
ρίς να συντρέχει λόγος αναστολής ή διακοπής της ασφα-
λίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος.

Νέα εγγραφή στον συνεταιρισμό και συνέχιση της 
ασφαλίσεως επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον κατα-
βληθούν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με τα 

προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή από τον ασφαλι-
στικό συνεταιρισμό.

3. Περί της συνδρομής των κατά το παρόν Κεφά-
λαιο προϋποθέσεων εγγραφής των πωλητών Λαϊκού 
Λαχείου στον συνεταιρισμό ή διαγραφής από αυτόν 
αποφαίνεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης του πωλητή Λαϊκού 
Λαχείου, μετά από γνώμη Επιτροπής αποτελούμενης 
από τον προϊστάμενο Εσόδων του Υποκαταστήματος 
ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο αυτής, 
ενός εκπροσώπου των ασφαλισμένων οριζομένου μετά 
του αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και 
ενός εκπροσώπου του εκάστοτε Παραχωρησιούχου, 
που ορίζεται από αυτόν μετά του αναπληρωτή του. Η 
απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος είναι 
υποχρεωτική και κατ' αυτής επιτρέπεται η άσκηση των 
κατά νόμο ένδικων μέσων.

4. Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
ορίζονται τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 93 
Εισφορές - Εργοδότης

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κατά το παρόν 
Κεφάλαιο ασφάλιση των πωλητών Λαϊκού Λαχείου υπέρ 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. συνίστανται σε:

α) ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των 
πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, και

β) ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, για κάθε 
ημέρα εργασίας, που αντιστοιχούν στην εισφορά ασφαλι-
σμένου της αντίστοιχης ασφαλιστικής κλάσης όπως αυτές 
ορίζονται με το άρθρο 25 του A.N. 1846/1951 και ισχύουν, 
στην οποία εμπίπτει το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του 
ανειδίκευτου εργάτη, και καταβάλλονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι 
μεν από το στοιχείο α' από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο, 
οι δε από το στοιχείο β' από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών 
Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

2. Ο εκάστοτε Παραχωρησιούχος, που κατέχει το απο-
κλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορί-
ας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων που 
διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών, υποχρεούται 
να παρακρατεί και να καταβάλλει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.A.M., 
ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των 
πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου, μέχρι 
την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, σε 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω 
του λογιστηρίου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στο 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. το αντίστοιχο ποσό.

Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M. ως προς την 
υποχρέωση καταβολής της εργοδοτικής ασφαλιστικής ει-
σφοράς εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τον έλεγ-
χο καταβολής και την επιβολή προσθέτων τελών εκπρό-
θεσμης καταβολής, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων 
επιβολής εισφορών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
και την αναζήτηση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.
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Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής 
της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του A.N. 1846/1951 
πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο από τον Πα-
ραχωρησιούχο ποσοστό 1% επί του ποσού της προ-
μήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού 
Λαχείου δεν επαρκεί για να καλύψει το ποσοστό της 
εργοδοτικής εισφοράς επί του 25πλασίου του τεκμαρ-
τού ημερομισθίου της κλάσης στην οποία εμπίπτει, 
κάθε φορά, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη 
για το σύνολο των ασφαλιζόμενων μέσω του παρόντος 
Κανονισμού προσώπων, η διαφορά που προκύπτει 
καλύπτεται από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο μέχρι 
τέλους του επόμενου της κοινοποίησης σχετικής από-
φασης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, μήνα.

3. Οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών 
υποχρεούνται να εισπράττουν από τους ασφαλισμέ-
νους-μέλη τους και να καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., 
εντός της από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 
αυτού προβλεπόμενης προθεσμίας στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μήνα, το σύνολο του ποσού που αντι-
στοιχεί στην υπέρ του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλι-
σμένου και αφορά την ασφαλιστική του τακτοποίηση 
για την χρονική περίοδο απασχόλησης του προηγού-
μενου μήνα.

Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προ-
βλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Επιπλέον, οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρι-
σμών υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.δ.) (με Κωδικό 
Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) : 179), δηλαδή ασφάλιση των 
πωλητών Λαϊκού Λαχείου στους κλάδους Ασθένειας σε 
είδος και σε χρήμα, Κύριας σύνταξης και Ε.Τ.Ε.Α. (τ. ETE. 
A.M.).

Η μη υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
εντός της κατά το νόμο οριζόμενης προθεσμίας συ-
νεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος των 
Συνεταιρισμών.

Άρθρο 94 
Ημέρες εργασίας - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις

1. Με απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 
του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 
Αθηνών, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Ιανουαρίου 
κάθε έτους και ισχύει για ολόκληρο το ημερολογιακό 
έτος αυτό, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται κατά το πα-
ρόν Κεφάλαιο κατατάσσονται για τον υπολογισμό των 
χορηγούμενων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παροχών σε μία 
από τις ασφαλιστικές κλάσεις του άρθρου 37 παρ.1 του 
A.N.1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
1 παρ.1 της από 4/2/1976 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 321/1976 και συμπλη-
ρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 1902/1990, 
όπως αυτές ισχύουν, με βάση το συνολικό ποσό των ει-

σφορών που εισπράχθηκε κατά το προηγούμενο ημερο-
λογιακό έτος από αυτό για το οποίο γίνεται η κατάταξη, 
ήτοι του 12μήνου που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου του 
προηγούμενου έτους και λήγει την 31η Οκτωβρίου του 
τρέχοντος έτους αυτού.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της κατά τα ανωτέρω 
κλάσης κατάταξης - όπως διαμορφώνεται με το ποσο-
στό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντά-
ξεις του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και από την ίδια ημερομηνία 
- λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των χορη-
γούμενων από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. παροχών, εφόσον 
η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης εμπίπτει στο 
κρίσιμο χρόνο που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισμό των παροχών, (άρθρο 13, παρ.2 
του Ν. 1976/1991).

2. Οι ασφαλισμένοι λογίζεται ότι πραγματοποιούν 25 
Η.Ε. τον μήνα, εκτός εάν προκύπτει μικρότερος αριθ-
μός ημερών λόγω αναστολής ή διακοπής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του παρόντος Κανονισμού 
Ασφάλισης.

Άρθρο 95
Αναστολή και διακοπή της ασφάλισης

1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 
ασφάλιση αναστέλλεται, εφόσον το ασφαλιζόμενο 
πρόσωπο:

α) Επιδοτείται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λόγω ασθένειας.
β) Στερηθεί της δυνατότητας εργασίας για οποιονδή-

ποτε λόγο.
2. Η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση διακόπτεται εφόσον:
α) Το ασφαλιζόμενο πρόσωπο διαγραφεί από τον 

Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό, και
β) Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος υπόχρεος για 

την καταβολή της εργατικής εισφοράς Συνεταιρισμός 
καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για 
χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών. Η διακοπή 
της ασφάλισης άρχεται από την επομένη της τελευταίας 
ημέρας για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές. Στην 
περίπτωση αυτή νέα υπαγωγή των μελών του Συνε-
ταιρισμού στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά τις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο 
εφόσον εκπληρωθούν οι για τον ενδιάμεσο χρόνο 
υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα που απορρέουν από το 
παρόν Κεφάλαιο. Όμως, οι αντίστοιχες στην εκπρόθε-
σμη καταβολή ημέρες εργασίας συνυπολογίζονται για 
την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών 
μόνο εφόσον η διακοπή της ασφάλισης δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες.

Άρθρο 95Α
Ο τρόπος ασφάλισης των υπακτέων στο παρόν Κεφά-

λαιο ισχύει από 1η Μαΐου 2014.
Για την αναδρομική ασφάλιση των πωλητών Λαϊκού 

Λαχείου, από την ανωτέρω ημερομηνία και μέχρι και 
τον επόμενο της δημοσίευσης της παρούσης υπουργι-
κής απόφασης μήνα, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. κ.λπ. και πρόσθετα τέλη 
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εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών, εφόσον οι Α.Π.Δ. και 
οι αναλογούσες στο διάστημα αυτό εισφορές υποβλη-
θούν και καταβληθούν αντίστοιχα από τους υπόχρεους 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του έτους δημοσίευσης της παρούσης υπουργι-
κής απόφασης.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ.: 44014/4028 (2)
 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερει-

ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

της Περιφέρειας Κρήτης 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα-

σία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθ-
μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α'24), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παραγρ. 1, του 
Ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τρο-
ποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω 
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'43) με το οποίο τροποποιήθηκε 
το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α'24).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α'98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Aιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α'114).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'116).

6. Τη με αριθμό Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ Β' 2183).

7. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 
15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-
11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015».

8. Το με αρ. πρωτ. 61122/503-506/08.04.2016 έγγρα-
φο της Περιφέρειας Κρήτης, με συνημμένη μελέτη για 
την «Ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων 
των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, στον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ)».

9. Τη με αρ. πρωτ. 470,426/28.04.2016 γνωμοδότηση 
του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 35 του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.

10. Τη με αρ. πρωτ. 18588/2143/28.04.2016 γνωμο-
δότηση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του 
Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015.

11. Τη με αρ. πρωτ. 168638/05.06.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση έγκρισης της «Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώ-
ρηση-επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέ-
ρειας Κρήτης»

12. Τη με αρ. πρωτ. 31739/23.06.2016 απόφαση της Γενι-
κής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία, 
κατόπιν τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προ-
ελέγχου του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ Β'1225), δεν 
απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης μετά την 
ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των 
Δήμων.

13. Τη με αριθμό 62/2016 απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό No 
8/24.06.2016) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 
7ΧΑΚ7ΛΚ-ΣΒΓ).
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14. Το γεγονός ότι από την κύρωση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη.

15. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει ζήτημα τυπικής νο-
μιμότητας της παρούσας, αποφασίζουμε:

την κύρωση της με αριθμό 62/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρή-
της, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του 
Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Περιβάλλοντος και 
Ανασυγκρότησης Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.: 44015/4029 (3)
 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερει-

ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

της Περιφέρειας Ηπείρου 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα-

σία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθ-
μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 24), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παραγρ. 1, του 
Ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδο-
ση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/
ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 
2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α' 43) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α'24).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

6. Τη με αριθμό Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» 
(ΦΕΚ Β' 2183).

7. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 
15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-
11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 
4342/2015».

8. Το με αρ. πρωτ. 112533/92/06.11.2015 έγγραφο της 
Περιφέρειας Ηπείρου με συνημμένη τη μελέτη αναθεώ-
ρησης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.

9. Τη με αρ. πρωτ. 828/14.01.2016 γνωμοδότηση του 
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
35 του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
31 του Ν. 4342/2015.

10. Τη με αρ. πρωτ. 47864/4458/14.01.2016 γνωμο-
δότηση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του 
Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2015.

11. Τη με αρ. πρωτ. 32760/30.06.2016 (ορθή επανά-
ληψη 16.08.2016) κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 
Περιφέρειας Ηπείρου».

12. Τη με αριθμό 5/28/11.07.2016 (ορθή επανάληψη 
02.09.2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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της Περιφέρειας Ηπείρου (πρακτικό No 5/11.07.2016) 
με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: ΨΔ1Ε7Λ9-Τ2Δ).

13. Το γεγονός από την κύρωση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη..

14. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει ζήτημα τυπικής νο-
μιμότητας της παρούσας, αποφασίζουμε:

Την κύρωση της με αριθμό 5/28/11.07.2016 απόφα-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 
του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
31 του Ν. 4342/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Περιβάλλοντος και 
Ανασυγκρότησης Ενέργειας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

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

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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