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Υ.Γ.Α.Α.Π.: 12.03.046 
 
 

ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Ο περί Αποβλήτων (Σροποποιητικός) Νόμος τοσ 2020 
 

Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ζηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2020 ελέθξηλε ην 
Ννκνζρέδην κε ηίηιν «Ο πεξί Απνβιήησλ (Τξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2020» θαη 
εμνπζηνδφηεζε ηνλ Υπνπξγφ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο λα ηνλ 
θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζή ηνπ ζε Νφκν. 

 
2. Τνλ Μάην ηνπ 2018 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ Οδεγία 2018/851/EΔ γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα, ε νπνία πξνηείλεηαη λα ελαξκνληζηεί κε 
ην Δζληθφ Γίθαην κε ην ππφ αλαθνξά Ννκνζρέδην, ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί Απνβιήησλ 
Νφκν Αξ. 185(Ι)/2011. 
 
3. Η ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα ζηνρεχεη ζηελ ελαξκφληζε ησλ 
νξηζκψλ ησλ απνβιήησλ, ζηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ζηφρσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κέρξη 
ην 2035 θαη ππνρξεψζεσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο, ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ απφ ηα θξάηε 
κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ 
κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε κείσζε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζηελ πηνζέηεζε 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ζηελ 
θαηάξγεζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ππνβνιή ηξηεηψλ εθζέζεσλ ζπκκφξθσζεο θαη θαζνξηζκφ 
λέσλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ ππνβνιή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 
ζε εηήζηα βάζε. 
 
4. Οη βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ πνπ ηξνπνπνηνχληαη, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα 
αθφινπζα: 
 
(1) Δηζαγσγή λέσλ νξηζκψλ γηα έλλνηεο φπσο ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ, ηα δεκνηηθά απφβιεηα 

θαη ην πξφγξακκα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 
πθηζηάκελσλ νξηζκψλ γηα ζθνπνχο εληαίαο ελαξκφληζεο ζε φιε ηεο επηθξάηεηα ηεο ΔΔ, 
θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Νφκνπ ψζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία 
ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηε κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 

(2) Δηζαγσγή δπλαηφηεηαο εθρψξεζεο εμνπζηψλ γηα έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ ζε 
άιια Τκήκαηα / Υπνπξγεία, πξφζσπα / νξγαληζκνχο θαη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

(3) Δηζαγσγή αλαιπηηθφηεξσλ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ησλ 
απνβιήησλ θαη αλαθνξάο ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ, κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. 

(4) Δλδπλάκσζε ησλ πξνλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη γηα ελζάξξπλζε ηνπ 
ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ, κε ηξφπν ψζηε λα κεηψλεηαη ε παξαγσγή απνβιήησλ θαη λα 
εληζρχνληαη νη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 
απνβιήησλ. 

(5) Καζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνγξάκκαηα 
δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ.  

(6) Καζνξηζκφ ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Πξφιεςεο 
Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ πνπ ζεζπίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ. 
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(7) Δηζαγσγή ππνρξεψζεσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ηεο αλάθηεζεο θαη 
επηπξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 
ηελ αλαθχθισζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 
 ηεο ελίζρπζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γα πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο, εηδηθά κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ δηθηχσλ 
πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,  

 ηεο θαζηέξσζεο ρσξηζηήο ζπιινγήο, εθηφο απφ ην ραξηί, ηα κέηαιια, ηα πιαζηηθά θαη 
ην γπαιί, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2025 θαη γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, 

 ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα πξνψζεζε ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο κε ζηφρν ηνλ αζθαιή 
ρεηξηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 
αλαθχθισζεο, φπσο θαη γηα θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ δηαινγήο απνβιήησλ εθζθαθψλ, 
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ηνπιάρηζην γηα ην μχιν, ηα αλφξγαλα πιηθά, ηα 
κέηαιια, ην γπαιί, ηα πιαζηηθά θαη ηνλ γχςν, 

 ηνπ θαζνξηζκνχ λέσλ ζηφρσλ γηα 55% πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 
αλαθχθισζε κέρξη ην 2025, 60% κέρξη ην 2030 θαη 65% κέρξη ην 2035 θαη ηνπ 
θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο εμαζθάιηζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο επίηεπμεο ησλ 
ζηφρσλ έσο θαη 5 έηε. 

(8) Δηζαγσγή ππνρξέσζεο γηα θαζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ηα επηθίλδπλα θιάζκαηα 
ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2025 θαη 
ππνρξέσζεο θαζηέξσζεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ απφ ηνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2023. 

(9) Δηζαγσγή δηαηάμεσλ γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πδξάξγπξνπ. 
(10) Αληηθαηάζηαζε ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 πνπ αθνξνχλ ηελ άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε 

ζηφρν ηνλ αλαιπηηθφ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ 
ππνβάιινληαη θαη έθδνζεο ησλ αδεηψλ δηαρείξηζεο. 

(11) Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 26, ψζηε ε πξφλνηα γηα ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο λα θαιχπηεη θαη 
πεξηπηψζεηο κε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη λα εηζαρζεί πξφλνηα γηα 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζε πεξηπηψζεηο ιήςεο κέηξσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
γηα αληηκεηψπηζε ξχπαλζεο πνπ πξνθιήζεθε.  

(12) Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 32 πνπ αθνξά ην κεηξψν απνβιήησλ, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ 
αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ άδεηα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πξφζσπα πνπ παξάγνπλ, ζπιιέγνπλ ή κεηαθέξνπλ 
επηθίλδπλα απφβιεηα ή ελεξγνχλ σο έκπνξνη ή κεζίηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θαζψο 
θαη ππνρξέσζε γηα ηε δεκηνπξγία κεηξψσλ ή ζπληνληζκέλσλ κεηξψσλ γηα ηελ θαηαγξαθή 
πιεξνθνξηψλ.  

(13) Τξνπνπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ πνπ εθπνλνχληαη θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 36 πνπ αθνξά ηα 
πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ πνπ εθπνλνχληαη, κε ηελ εηζαγσγή 
πξφλνηαο ψζηε απηά λα πεξηιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη ζην λέν άξζξν 11Β θαη 
ζην Παξάξηεκα VI, φπσο θαη πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη 
κέηξσλ παξνρήο θηλήηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη, φπσο απηά απαξηζκνχληαη ζην λέν 
Παξάξηεκα VII.  

(14) Τξνπνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
κε ηελ αθαίξεζε ηεο έθδνζεο αδεηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

(15) Πξνζζήθε δηαηάμεσλ γηα ηε δπλαηφηεηα ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο 
ξχπαλζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ επηζεψξεζεο.  

(16) Γηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ησλ αδηθεκάησλ θαη πνηληθψλ ή εμψδηθσλ ξπζκίζεσλ, ψζηε λα 
θαιχπηνπλ θαη παξαβάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Νφκν 

(17) Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ πνπ πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε απνθάζεσλ επηβνιήο δηνηθεηηθψλ 
ή πνηληθψλ θπξψζεσλ.     



Σελίδα 3 από 3 
 

(18) Καζνξηζκφο θαλφλσλ ππνινγηζκνχ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
ππνβνιήο δεδνκέλσλ ζηελ ΔΔ. 

(19) Πξνζζήθε λένπ Παξαξηήκαηνο VII πνπ πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα νηθνλνκηθψλ κέζσλ 
θαη άιισλ κέηξσλ παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ 
θαη λένπ Παξαξηήκαηνο VIII γηα ην ζρέδην εθαξκνγήο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ ΔΔ 
ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηε εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ.  

 
5. Σεκεηψλεηαη φηη, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εηνηκαζία ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαη γηα ζθνπνχο 
άκεζεο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2018/851/ΔΔ, ην πξνηεηλφκελν Ννκνζρέδην δελ έρεη ηχρεη 
λνκνηερληθνχ ειέγρνπ.   
 
6. Τν αλαθεξφκελν Ννκνζρέδην, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην κε ηελ 
Απφθαζε κε εκεξνκελία 4 Ννεκβξίνπ 2020, καδί κε ηε ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε 
ππνγξακκέλε απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ην 
ζπκπιεξσκέλν Δξσηεκαηνιφγην Αλάιπζεο Αληίθηππνπ θαη ηελ επηζηνιή ηεο Ννκηθήο 
Υπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πξνηεηλφκελν Ννκνζρέδην δελ έρεη ηχρεη λνκνηερληθνχ 
ειέγρνπ, επηζπλάπηεηαη θαη θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, κε ζθνπφ ηελ ςήθηζή 
ηνπ ζε Νφκν. 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
 
 
5 Ννεκβξίνπ, 2020 
 
 


