
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΔΩ 2016 

Κανονιζμοί δσνάμει ηοσ άρθροσ 54(2)(γ) και 57(2) 

Προοίμιο. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε 

ηίηιν - 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 

ηεο Ε.Ε. L 

150,14.6.2018, ζ. 100. 

«Οδεγία (ΕΕ) 2018/850 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 30
εο

 Μαΐνπ 2018  γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/31/ΕΚ πεξί 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ» 

 

185(Ι) ηνπ 2011 

6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014 

55(Ι) ηνπ 2014 

31(Ι) ηνπ 2015 

3(Ι) ηνπ 2016 

120(Ι) ηνπ 2016. 

Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ 

απφ ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην εδάθην (2) ηνπ 

άξζξνπ 57 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 

Καλνληζκνχο: 

σνοπηικός ηίηλος. 

Επίζεκε Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Τξίην (Ι): 

11.7.2003 

28.12.2007 

14.3.2014. 

 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνβιήησλ (Φψξνη 

Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2020 θαη ζα 

δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Φψξνη Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2003 έσο 2019 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη 

βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί 

ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Απνβιήησλ (Φψξνη Υγεηνλνκηθήο Ταθήο) 

(Αξ.2) Καλνληζκνί ηνπ 2003 έσο 2019. 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού  2 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

2. Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «θάηνρνο» θαη «κε επηθίλδπλα 

απφβιεηα», θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο φξνπο θαη ηνπο 

νξηζκνχο ηνπο, αληίζηνηρα: 

 «θάηνρνο απνβιήησλ”, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην 

άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«κε επηθίλδπλα απφβιεηα», έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν 

απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

 (2) Με ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

«αλάθηεζε», έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 

ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«αλαθχθισζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 

2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«απφβιεην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 

ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«δεκνηηθά απφβιεηα”, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην 
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άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«δηάζεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ 

πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«δηαρείξηζε απνβιήησλ», έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«επηθίλδπλα απφβιεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην 

άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«παξαγσγφο απνβιήησλ», έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε», έρεη ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«ρσξηζηή ζπιινγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην 

άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 3 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

3. Ο Καλνληζκφο 3 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ 

αθφινπζν λέν Καλνληζκφ: 

«κοπός ηων 

παρόνηων 

Κανονιζμών. 

185(Ι) ηνπ 2011 

6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014 

55(Ι) ηνπ 2014 

31(Ι) ηνπ 2015 

3(Ι) ηνπ 2016. 

3. Σθνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρηνχλ νη ζηφρνη ηεο Έλσζεο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα 

θπθιηθή νηθνλνκία θαη λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ  9 θαη 14 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, λα 

εμαζθαιηζηνχλ: 

(1) ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ 

απνβιήησλ, ηδίσο δε ησλ απνβιήησλ πνπ είλαη θαηάιιεια 

γηα αλαθχθισζε ή άιινπ είδνπο αλάθηεζε θαη 

(2) κέζσ απζηεξψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηα απφβιεηα θαη ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ν 

θαζνξηζκφο κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ πξφιεςε ή κείσζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ, ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, θαη γηα ην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε 

θηλδχλνπ πξνθχπηεη γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ θαζ’ φιν ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο.». 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 4 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

4. Ο Καλνληζκφο 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο:  

(1) Με ηε δηαγξαθή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (6) απηνχ. 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) κε ηελ αθφινπζε λέα 

παξάγξαθν: 

«(3) Η δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ ρεξζαίεο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο, 
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δειαδή απνβιήησλ απφ κεηαιιεπηηθή έξεπλα, εμφξπμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάζεο αλάπηπμεο πξηλ απφ ηελ παξαγσγή, 

θαηεξγαζία θαη απνζήθεπζε νξπθηψλ πφξσλ, θαη απφ εθκεηάιιεπζε 

ιαηνκείσλ, εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

φηαλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιισλ ελσζηαθψλ λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ.». 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 5 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

5. Ο Καλνληζκφο 5 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ απφ «Μείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ 

αζηηθψλ απνβιήησλ» κε ηνλ ηίηιν «Μείσζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο». 

 (2) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) ησλ αθφινπζσλ λέσλ 

παξαγξάθσλ (2) θαη (3): 

«(2) Η αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηε 

κείσζε, έσο ην 2035, ηεο πνζφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζην 10% ή ιηγφηεξν ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη (θαηά 

βάξνο).  

(3) (α) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) θαη (δ), 

ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαβάιεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) γηα έσο θαη πέληε έηε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηέζεθαλ κε πγεηνλνκηθή ηαθή πεξηζζφηεξν απφ 

ην 60% ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ηνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2013, 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζην θνηλφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ ΟΟΣΑ θαη 

ηεο Eurostat. 

(2) Τν αξγφηεξν 24 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην εδάθην 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ηελ 

Επηηξνπή γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα αλαβάιεη ηελ πξνζεζκία θαη ππνβάιιεη 

ζρέδην εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα IV ησλ Καλνληζκψλ. Τν 

ζρέδην απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ζρέδην εθαξκνγήο πνπ 

ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ. 

(3) Σε πεξίπησζε πνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεδίνπ 

εθαξκνγήο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ, ε Επηηξνπή δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα αξρή λα 

επαλεμεηάζεη ην ελ ιφγσ ζρέδην, αλ ζεσξεί φηη απηφ δελ ζπκκνξθψλεηαη 

πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙV, ε αξκφδηα 

αξρή ππνβάιιεη αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. 

(4) Σε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (3), ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη έσο ην 2035 ηελ πνζφηεηα ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη κε πγεηνλνκηθή ηαθή ζην 25 % ή ιηγφηεξν 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ (θαηά 

βάξνο).  

Σροποποίηζη ηων 

βαζικών κανονιζμών 
6. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά 
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με ηην προζθήκη νέοσ 

Κανονιζμού 5Α. 

Καλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηίκεζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

ηνλ Καλνληζκφ 5 απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ  λένπ Καλνληζκνχ: 

«5Α. (1) Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο (2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5:  

(1) ππνινγίδεηαη ην βάξνο ησλ παξαρζέλησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

νδεγήζεθαλ ζε πγεηνλνκηθή ηαθή ζε έλα δεδνκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο·  

(2) ην βάξνο ησλ απνβιήησλ απφ δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ 

αλαθχθισζε ή άιινπ είδνπο αλάθηεζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ, φπσο ε 

δηαινγή ή ε κεραληθή βηνινγηθή επεμεξγαζία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

δηαηίζεληαη κε πγεηνλνκηθή ηαθή, πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζην βάξνο 

ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ δειψλεηαη φηη δηαηέζεθαλ κε 

πγεηνλνκηθή ηαθή·  

(3) ην βάξνο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε εξγαζίεο 

δηάζεζεο κε απνηέθξσζε θαη ην βάξνο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο εξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ 

δεκνηηθψλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ επαθφινπζε πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο 

δειψλεηαη σο βάξνο απνβιήησλ πνπ δηαηέζεθαλ κε πγεηνλνκηθή ηαθή·  

(4) ην βάξνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ αλαθχθισζε ή ζε 

άιιεο εξγαζίεο αλάθηεζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα 

δηαηίζεληαη κε πγεηνλνκηθή ηαθή δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην βάξνο ησλ 

δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ δειψλεηαη φηη δηαηέζεθαλ κε πγεηνλνκηθή 

ηαθή. 

(2) (α) Ο Υπνπξγφο, κε Δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, ζεζπίδεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη αληρλεπζηκφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

δηαηίζεληαη κε πγεηνλνκηθή ηαθή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη 

πιεξνχληαη νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ε θνηλή κεζνδνινγία πνπ ζεζπίδεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ 

άξζξνπ 13α ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ. 

(3) Όηαλ ηα δεκνηηθά απφβιεηα κεηαθέξνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ή 

εμάγνληαη απφ ηελ Έλσζε γηα ζθνπνχο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1013/2006, ζπλππνινγίδνληαη ζηελ πνζφηεηα 

ησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη κε πγεηνλνκηθή ηαθή, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (1).  

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 6 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

7. Ο Καλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

(1) Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κέξνπο απηνχ σο παξάγξαθνο (1). 

(2) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (1) ηεο αθφινπζεο λέαο 

παξαγξάθνπ (2):  

«(2) Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 
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ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ.». 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 9 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

8. Ο Καλνληζκφο 9 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κέξνπο απηνχ σο παξάγξαθνο (1). 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (1) ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (ε) κε άλσ θαη θάησ ηειεία. 

(3) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) ηεο αθφινπζεο λέαο 

ππνπαξαγξάθνπ (ζη) ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (ε):  

«(ζη) ηα απφβιεηα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά γηα πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη γηα αλαθχθισζε ζχκθσλα κε ην ηα εδάθην (1), 

(2) θαη (3) ηνπ άξζξν 13 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ θαη ην άξζξν 22 

ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ γηα ηα 

νπνία ε πγεηνλνκηθή ηαθή παξάγεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ην 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ.»·  

 (4) Με ηελ πξνζζήθε  ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2):  

«(2) (α) Η αξκφδηα αξρή πξνζπαζεί  λα εμαζθαιίζεη φηη απφ ην 2030 φια 

ηα απφβιεηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλαθχθισζε ή άιινπ είδνπο 

αλάθηεζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα δεκνηηθά απφβιεηα, δελ γίλνληαη δεθηά 

ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα γηα ηα νπνία ε 

πγεηνλνκηθή ηαθή παξάγεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ.  

(β) Η αξκφδηα αξρή πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ πεξί Απνβιήησλ 

Νφκνπ  ή ζε άιια έγγξαθα ζηξαηεγηθήο πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο ηεο Δεκνθξαηίαο.». 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού 22 ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

9. Ο Καλνληζκφο 22 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

αθφινπζν λέν Καλνληζκφ:  

«22. –(1) Η αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ζηελ  Επηηξνπή ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 

(1), (2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο.  

(2) Τα ζηνηρεία απηά δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά κε ηνλ κνξθφηππν πνπ 

ζεζπίδεηαη απφ ηελ Επηηξνπή, εληφο 18 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 

αλαθνξάο γηα ην νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία. 

(3) Η πξψηε πεξίνδνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 αξρίδεη ην πξψην πιήξεο 

εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ 

ζεζπίδεη ηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 

Επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο 

1999/31/ΕΚ θαη θαιχπηεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ.  



6 
 

(4) Η αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 έσο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2025.  

(5) Τα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ.»  

Σροποποίηζη ηων 

βαζικών κανονιζμών 

με ηην προζθήκη νέοσ 

Κανονιζμού 21Α. 

Μέζα γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα 

πεξηζζφηεξν θπθιηθή 

νηθνλνκία.  

10. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά 

ηνλ Καλνληζκφ 21 απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Καλνληζκνχ (21Α): 

«21Α . Πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηνπο παξφληεο 

Καλνληζκνχο,  ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθά 

κέζα θαη άιια κέηξα παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, φπσο εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ  ή άιια θαηάιιεια κέζα 

θαη κέηξα. 

Σροποποίηζη ηοσ 

Παραρηήμαηος ΙΙ ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

11. Τν Παξάξηεκα ΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

δηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ (5). 

Σροποποίηζη ηοσ 

Παραρηήμαηος ΙΙ ηων 

βαζικών κανονιζμών. 

12. Τν Παξάξηεκα ΙΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: 

(1) Με ηε δηαγξαθή ζην ζεκείν 2 ηεο θξάζεο «πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε 

πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 21 θαη» (έθηε θαη έβδνκε 

γξακκή). 

(2) Με ηε δηαγξαθή ζηελ ππνζεκείσζε (
7
) ηνπ ζεκείνπ 3 ηεο ηειεπηαίαο 

πξφηαζεο. 

Σροποποίηζη ηων 

βαζικών κανονιζμών 

με ηην προζθήκη νέοσ 

Παραρηήμαηος ΙV. 

13. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην 

Παξάξηεκα ΙΙΙ απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Παξαξηήκαηνο ΙV: 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

ΥΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 5 ΔΓΑΦΙΟ (3) 

Τν ζρέδην εθαξκνγήο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Αμηνιφγεζε ησλ παιαηφηεξσλ, ησλ ηξερφλησλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

πνζνζηψλ αλαθχθισζεο, πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

απνβιήησλ θαη ησλ ξνψλ πνπ ηα απαξηίδνπλ·  

2. Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ·  

3. Τνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο κέινο θξίλεη φηη ελδέρεηαη λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηνλ ζρεηηθφ ζηφρν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 5 εδάθην (2) εληφο ηεο νξηδφκελεο ζε απηφ πξνζεζκίαο θαη 

εθηίκεζε ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 
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ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ·  

4. Τα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 5 εδάθην (5), ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζην θξάηνο κέινο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη άιισλ κέηξσλ γηα ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 9 εδάθην 1 θαη ζην Παξάξηεκα IVα  ηνπ πεξί 

Απνβιήησλ Νφκνπ·  

5. Φξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ζεκείν 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ, θαζνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ρξνληθήο 

παξάηαζεο·  

6. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή “ν ξππαίλσλ πιεξψλεη”·  

7. Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ απαηηείηαη, 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

επηδφζεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.». 

 

 


