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ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Οι περί Αποβλήτων (Υώροι Τγειονομικής Σαυής) (Σροποποιητικοί) Κανονισμοί τοσ 2020 
 
Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ζηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2020 ελέθξηλε ηνπο 

Καλνληζκνύο κε ηίηιν «Οη πεξί Απνβιήησλ (Φώξνη Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) (Τξνπνπνηεηηθνί) 
Καλνληζκνί ηνπ 2020» θαη εμνπζηνδόηεζε ηνλ Υπνπξγό Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο λα ηνπο θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα έγθξηζε. 

 
2. Τνλ Μάην ηνπ 2018 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ Οδεγία 2018/850/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 30εο Μαΐνπ 2018, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ, ε νπνία πξνηείλεηαη λα 
ελαξκνληζηεί κε ην Δζληθό Γίθαην κε ην ππό αλαθνξά Σρέδην Καλνληζκώλ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί 
ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Φώξνη Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) Καλνληζκνύο. 
 
3. Η ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ 
ζηνρεύεη ζηελ ελαξκόληζε ησλ νξηζκώλ ησλ απνβιήησλ, ζηε δηαζθάιηζε όηη από ην 2030 όια 
ηα απόβιεηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλαθύθισζε ή άιινπ είδνπο αλάθηεζε δελ ζα γίλνληαη 
δεθηά ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζηνλ ζηαδηαθό πεξηνξηζκό ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ 
αζηηθώλ απνβιήησλ ζην 10% έσο ην 2035 θαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ ππνρξεώζεσλ γηα ππνβνιή 
ηξηεηώλ εθζέζεσλ ζπκκόξθσζεο θαη θαζνξηζκό λέσλ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ. 
 
4. Οη βαζηθέο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ πνπ ηξνπνπνηνύληαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ 
ηα αθόινπζα: 
(1) Αληηθαηάζηαζε όξσλ θαη εηζαγσγή λέσλ νξηζκώλ κε ζηόρν ηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο 

νξηζκνύο ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ γηα ηα απόβιεηα, γηα ζθνπνύο εληαίαο ελαξκόληζεο 
θαη εθαξκνγήο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ. 

(2) Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Νόκνπ, έηζη ώζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηε κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 
Δπηθέληξσζε ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ θαη ηήξεζε 
απζηεξώλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ηερληθώλ απαηηήζεσλ γηα ηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, 
γηα ηελ πξόιεςε θαη κείσζε αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην ηνπηθό πεξηβάιινλ. 

(3) Δμαίξεζε από ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από 
ρεξζαίεο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιισλ Οδεγηώλ.   

(4) Δηζαγσγή ζηόρνπ γηα κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ 
ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζην 10% ή ιηγόηεξν ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο δεκνηηθώλ 
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη έσο ην 2035.   

(5) Καζνξηζκόο θαλόλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ θαη ππνβνιήο 
ζηνηρείσλ πξνο ηελ ΔΔ. 

(6) Δηζαγσγή δηαηάμεσλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηα 
απνδεθηά απόβιεηα ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο, δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηόρσλ ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ, ζύκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 
ζηόρσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε. 

(7) Πξνζζήθε γεληθήο πξόλνηαο ζηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ κε απνδεθηώλ ζε ρώξν 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ησλ απόβιεησλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά γηα πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε, κε εμαίξεζε ηα απόβιεηα πνπ πξνθύπηνπλ από 
κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ρσξηζηά ζπιιεγόκελσλ απνβιήησλ από ηα νπνία ε 
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πγεηνλνκηθή ηαθή παξάγεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ.  Δπηπιένλ εηζάγεηαη 
πξόλνηα όηη από ην 2030 όια ηα απόβιεηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλαθύθισζε ή άιινπ 
είδνπο αλάθηεζε, ηδίσο όζνλ αθνξά ηα δεκνηηθά απόβιεηα, δελ ζα γίλνληαη δεθηά ζε ρώξν 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο, κε εμαίξεζε ηα απόβιεηα γηα ηα νπνία ε πγεηνλνκηθή ηαθή παξάγεη ηα 
θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ. 

(8) Δηζαγσγή πξόλνηαο γηα ηε ρξήζε νηθνλνκηθώλ κέζσλ θαη άιισλ κέηξσλ παξνρήο 
θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο 
κεηάβαζεο ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία. 
 

5. Σεκεηώλεηαη όηη, ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εηνηκαζία ηνπ ελ ιόγσ πξνηεηλόκελνπ Σρεδίνπ 
Καλνληζκώλ θαη γηα ζθνπνύο άκεζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Οδεγία 2018/850/ΔΔ, ην πξνηεηλόκελν 
Σρέδην Καλνληζκώλ δελ έρεη ηύρεη λνκνηερληθνύ ειέγρνπ. 
  
6. Οη αλαθεξόκελνη Καλνληζκνί, νη νπνίνη εγθξίζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κε ηελ 
Απόθαζε κε εκεξνκελία 4 Ννεκβξίνπ 2020, καδί κε ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ην 
ζπκπιεξσκέλν Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζεο Αληίθηππνπ θαη ηελ επηζηνιή ηεο Ννκηθήο 
Υπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην πξνηεηλόκελν Σρέδην Καλνληζκώλ δελ έρεη ηύρεη 
λνκνηερληθνύ ειέγρνπ, επηζπλάπηνληαη θαη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, κε 
ζθνπό ηελ έγθξηζή ηνπο. 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
 
 
5 Ννεκβξίνπ, 2020 
 
 


