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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε.
Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

3

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία
στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548
(1)
Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου,
Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92).
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Η.Π. 29407/3508/2002
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β΄ 1572), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 111
«Οργανωτικές Διατάξεις Υπουργείων» (Α΄ 133).
9. Το υπ’ αρ. οικ.92115/570/23.11.2020 αίτημα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για έγκριση μεταφοράς δεματοποιημένων υπολειμμάτων επεξεργασίας αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4685/2020.
10. Την υπ’ αρ. 6895/18.9.2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ1ΔΝ) με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου για την «...αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17.9.2020».
11. Το γεγονός ότι εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων προκλήθηκαν ζημιές στην προσωρινή μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων (διαλογή, ανάκτηση υλικών
και δεματοποίηση) του Δήμου Ζακύνθου ενώ παράλληλα προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στα αποθηκευμένα
δεμάτια των υπολειμμάτων της επεξεργασίας με αποτέλεσμα την έκθεση των αποβλήτων στον αέρα και γενικά
στις καιρικές συνθήκες.
12. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο
Ζακύνθου.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη
Εταιρεία των Ο.Τ.Α. με δ.τ. ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.,
αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά δεματοποιημένων υπολειμμάτων
επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων μέγιστης
ποσότητας δέκα χιλιάδων (10.000) τόνων του Δήμου
Ζακύνθου στις νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων στην θέση «Τριανταφυλλιά»
του Δήμου Ήλιδας, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η
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δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση
των αποβλήτων.
Στις εν λόγω εγκαταστάσεις θα γίνονται αποδεκτά
απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 19 12 12 «άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11».
Ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στις οριζόμενες στην παρούσα εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων στην θέση «Τριανταφυλλιά» του Δήμου Ήλιδας, του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας,
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καταβάλλοντας το ισχύον
τέλος χρήσης στον ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας», υποχρεουμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.
β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε
αρμόδια υπηρεσία.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31.7.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117214/2549
(2)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92).
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχείο Η.Π. 29407/3508/2002
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β΄ 1572), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α΄ 9).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
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8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 111
«Οργανωτικές Διατάξεις Υπουργείων» (Α΄ 133).
9. Το υπ’ αρ. 4464/4.11.2020 έγγραφο του Δήμου Παξών (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/106075/692/4.11.2020),
με το οποίο ζητείται η εφαρμογή του άρθρου 83 του
ν. 4685/2020.
10. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας δεν υφίσταται Χώρος Υγειονομικής Ταφής ο οποίος
να δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχείρισης των
αποβλήτων της.
11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Παξών υφίσταται χώρος
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) ο οποίος
πρέπει να αποκατασταθεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
12. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε ΧΑΔΑ και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας
στον Δήμο Παξών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Παξών, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
μέγιστης ποσότητας οκτακοσίων (800) τόνων του Δήμου
Παξών, στο νόμιμα λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής
Ταφής (Χ.Υ.Τ) Άρτας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) “Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου”, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να διευκολυνθεί η
αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Παξών και να προστατευτεί η
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από την συσσώρευση
αποβλήτων σε ΧΑΔΑ.
Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτά θα
γίνονται απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 “ανάμεικτα
αστικά απόβλητα”, από τον χώρο του ΧΑΔΑ Παξών.
Ο Δήμος Παξών υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω Αστικά Στερεά Απόβλητα
(ΑΣΑ) στον οριζόμενο στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα Χ.Υ.Τ. Άρτας, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,
Περιφέρειας Ηπείρου καταβάλλοντας το ισχύον τέλος
χρήσης στον ΦΟΔΣΑ “Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου”, υποχρεουμένου του τελευταίου
να τα αποδέχεται.
β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε
αρμόδια υπηρεσία.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι
31.3.2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 34148 ΕΞ 2020
(3)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία
στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
3. Του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό» (Α΄ 15), όπως ισχύει.
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680» (Α΄ 137).
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
9. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
10. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
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11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 96), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Γ. Το υπ’ αρ. 4394/14.9.2020 αίτημα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη
διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» στην Ε.Δ.Α. του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Δ. Το υπ’ αρ. 1795/20/2114225/30.9.2020 έγγραφο του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα την ένταξη
σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας
«Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς».
Ε. Την υπό στοιχεία 33319 ΕΞ 2020/25.11.2020 (ΑΔΑ:
6Ζ7Ι46ΜΤΛΠ-ΕΣΟ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης περί
έγκρισης διάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία στοιχείων
ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on
Line» της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία
στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, η οποία
τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και των ατομικών στοιχείων των ιδιοκτητών τους
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που άπτονται του
θεσμικού πλαισίου προστασίας των ζώων και ειδικότερα
του ν. 4039/2012.
3. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού
συστήματος «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν την υποχρέωση χρήσης των αντλούμενων
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την αιτία που
περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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5. Η Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη
ή τυχαία απειλή.
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6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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