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Υ.Γ.Α.Α.Π.: 12.03.047 
 

 
ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
Ο περί σσκεσασιών και Αποβλήτων σσκεσασιών 

(Σροποποιητικός) Νόμος τοσ 2020 
 

Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ζηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2020 ελέθξηλε ην Ννκνζρέδην 
κε ηίηιν «Ο πεξί Σπζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ Σπζθεπαζηώλ (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2020» 
θαη εμνπζηνδόηεζε ηνλ Υπνπξγό Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο λα ηνλ 
θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ςήθηζή ηνπ ζε Νόκν. 

 
2. Τνλ Μάην ηνπ 2018 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ Οδεγία 2018/852/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 30εο Μαΐνπ 2018 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, ε νπνία πξνηείλεηαη λα 
ελαξκνληζηεί κε ην Δζληθό Γίθαην κε ην ππό αλαθνξά Ννκνζρέδην πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί 
Σπζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ Σπζθεπαζηώλ Νόκν Αξ. 32(Ι)/2002. 
 
3. Η ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα 
ζπζθεπαζίαο ζηνρεύεη ζηελ ελαξκόληζε ησλ νξηζκώλ ησλ απνβιήησλ, ηνλ θαζνξηζκό λέσλ 
ζηόρσλ γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηώλ γηα ην 2025 θαη 2030, ηελ πηνζέηεζε 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα δηεπξπκέλεο επζύλεο ηνπ παξαγσγνύ κέζσ ηεο 
νδεγίαο 2018/851/ΔΔ γηα ηα απόβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ππνρξεώζεσλ γηα ππνβνιή 
ηξηεηώλ εθζέζεσλ ζπκκόξθσζεο θαη θαζνξηζκό λέσλ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε εηήζηα βάζε. 
 
4. Οη βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ πνπ ηξνπνπνηνύληαη, πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ηα 
αθόινπζα:  
(1) Τξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ νξηζκώλ θαη πξνζζήθε λέσλ νξηζκώλ γηα επζπγξάκκηζε 

κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ γηα ηα απόβιεηα,  γηα εληαία ελαξκόληζε  ζε 
όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ. 

(2) Τξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Νόκνπ ώζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζηε κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή 
νηθνλνκία. 

(3) Δηζαγσγή δηαηάμεσλ γηα δηεύξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ 
ώζηε ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη λα απνζθνπνύλ ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, παξνρή θίλεηξσλ κέζσ 
πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζύλεο ηνπ παξαγσγνύ ζηα επηπξόζζεηα πξνιεπηηθά κέηξα 
πνπ ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ζπκκεηνρή 
επηπιένλ θνξέσλ όπσο νξγαλώζεηο θαηαλαισηώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ, ζε 
παξεκθεξείο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ πξόιεςε θαη ρξήζε νηθνλνκηθώλ κέηξσλ 
θαη άιισλ κέηξσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε παξνρήο 
θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. 

(4) Δηζαγσγή λέαο πξόλνηαο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ 
επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζπζθεπαζηώλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπζθεπαζηώλ κε ιήςε λέσλ κέηξσλ θαη θαζνξηζκόο λέσλ 
πςειόηεξσλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ αλαθύθισζεο. 

(5) Καζνξηζκόο λέσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ θαη ππνβνιήο 
ζηνηρείσλ.  

(6) Τξνπνπνίεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εηδηθήο ζήκαλζεο πνπ δειώλεη όηη ε ζπζθεπαζία 
ππόθεηηαη ζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζε εζεινληηθή ζήκαλζε. 
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(7) Γηνξζώζεηο ζηηο πξόλνηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα ζπζηήκαηα επηζηξνθήο, ζπιινγήο θαη 
αλάθηεζεο θαζώο θαη θαζνξηζκόο θαζηέξσζεο πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζύλεο ηνπ 
παξαγσγνύ γηα όιεο ηηο ζπζθεπαζίεο κέρξη ηηο 31/12/2024. 
 

5. Σεκεηώλεηαη όηη, ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εηνηκαζία ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαη γηα ζθνπνύο 
άκεζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Οδεγία 2018/852/ΔΔ, ην πξνηεηλόκελν Ννκνζρέδην δελ έρεη ηύρεη 
λνκνηερληθνύ ειέγρνπ. 
 
6. Τν αλαθεξόκελν Ννκνζρέδην, ην νπνίν εγθξίζεθε από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κε ηελ 
Απόθαζε κε εκεξνκελία 4 Ννεκβξίνπ 2020, καδί κε ηε ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε ππνγξακκέλε 
από ηνλ Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ην ζπκπιεξσκέλν 
Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζεο Αληίθηππνπ θαη ηελ επηζηνιή ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο, ζύκθσλα κε 
ηελ νπνία ην πξνηεηλόκελν Ννκνζρέδην δελ έρεη ηύρεη λνκνηερληθνύ ειέγρνπ, επηζπλάπηεηαη θαη 
θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, κε ζθνπό ηελ ςήθηζή ηνπ ζε Νόκν. 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
5 Ννεκβξίνπ, 2020 
 
 
 
 


