
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2011 ΔΩ 2016 

Προοίμιο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ: L150, 

14.6.2018, ζ. 141. 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ: L137, 

24.5.2017, ζ. 1. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ: L330, 

10.12.2013, ζ. 1. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν– 

«Οδεγία 2018/851/EΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 30εο Μάηνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα 

απφβιεηα»˙ 

«Καλνληζκφο 2017/852/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2017 γηα ηνλ πδξάξγπξν» θαη 

«Καλνληζκφο 1257/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ αλαθχθισζε πινίσλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1013/2006 θαη ηεο νδεγίαο 

2009/16/ΔΚ. 

 Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

σνοπτικός τίτλος. 

185(Η) ηνπ 2011 

6(Η) ηνπ 2012 

32(Η) ηνπ 2014 

55(Η) ηνπ 2014 

31(Η) ηνπ 2015 

3(Η) ηνπ 2016. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Απνβιήησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) 

Νφκνο ηνπ 2020 θαη ζα δηαβηβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο 

ηνπ 2011 έσο 2016 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη 

ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξφλ λφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 

Απνβιήησλ Νφκνη ηνπ 2011 έσο 2020.  

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 2 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη «νξγαληθά 

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

νξηζκνχο ηνπο, αληίζηνηρα: 

«δηαρείξηζε απνβιήησλ» ζεκαίλεη ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, αλάθηεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο) θαη δηάζεζε απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηεο 

κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο, θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλνπλ νη έκπνξνη ή νη κεζίηεο˙ 

«νξγαληθά απφβιεηα» ζεκαίλεη ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη 

πάξθσλ, ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, γξαθεία, 

εζηηαηφξηα, ρνλδξεκπφξην, θπιηθεία, παξφρνπο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη 

ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ˙ 

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

λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

«αλάθηεζε πιηθψλ» ζεκαίλεη θάζε εξγαζία αλάθηεζεο, εθηφο απφ ηελ 

αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ηελ επαλεπεμεξγαζία ζε πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή άιια κέζα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επίρσζε˙ 

«απφβιεηα ηξνθίκσλ» ζεκαίλεη φια ηα ηξφθηκα, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 229 ηεο 

1.9.2009, ζει. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 31 ηεο 

1.2.2002, ζει. 1. 

 

 

απφβιεηα˙ 

«απφβιεηα θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ» ζεκαίλεη ηα απφβιεηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπέο θαη απφ θαηεδαθίζεηο˙ 

«δεκνηηθά απφβιεηα» ζεκαίλεη –  

(1) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά 

απφ ηα λνηθνθπξηά, κεηαμχ άιισλ ραξηί θαη ραξηφλη, γπαιί, κέηαιια, 

πιαζηηθά, νξγαληθά απφβιεηα, μχιν, πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο, 

απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, θαη 

νγθψδε απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηξσκάησλ θαη επίπισλ, θαη 

(2) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά 

απφ άιιεο πεγέο, φηαλ είλαη παξφκνηα σο πξνο ηε θχζε θαη ζχλζεζε  κε 

ηα νηθηαθά απφβιεηα: 

Ννείηαη φηη ζηα δεκνηηθά απφβιεηα δελ πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα 

παξαγσγήο, γεσξγίαο, δαζνθνκίαο, αιηείαο, ζεπηηθψλ δεμακελψλ θαη 

απφβιεηα απφ δίθηπα απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ, νρήκαηα ζην 

ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ή απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν νξηζκφο απηφο ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ησλ επζπλψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ˙ 

«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη εθπξφζσπν ηνπ˙ 

«επίρσζε» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο θαηά ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια κε επηθίλδπλα απφβιεηα γηα ζθνπνχο 

απνθαηάζηαζεο ζε ρψξνπο φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθζθαθέο ή γηα 

ιφγνπο κεραληθήο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ∙ ηα απφβιεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επίρσζε πξέπεη λα ππνθαζηζηνχλ κε απφβιεηα 

πιηθά, λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη λα 

πεξηνξίδνληαη ζηελ πνζφηεηα πνπ είλαη απζηεξά αλαγθαία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ˙ 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 767/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

767/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13
εο

 

Ηνπιίνπ 2009, γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε δσνηξνθψλ, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1831/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

79/373/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 80/511/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, 82/471 ηνπ 

πκβνπιίνπ, 83/228/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηεο απφθαζεο 2004/217/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο˙ 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο 



 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 396 ηεο 

30.12.2006, ζει. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 33 ηεο 

4.2.2006, ζει. 1 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 137 ηεο 

24.5.2017, ζει. 1 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 330 ηεο 

10.12.2013, ζει. 1 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 241 ηεο 

17.9.2015, ζει. 1. 

 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 164 ηεο 

25.6.2008, ζει. 19. 

 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 327 ηεο 

23.12.2000, ζει. 1. 

 

γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ˙ 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαζψο θαη γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/45/ΔΚ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1488/94 ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηεο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 91/155/ΔΟΚ, 

93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ˙ 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 166/2006» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

166/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2006, γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ κεηξψνπ έθιπζεο θαη 

κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 91/689/ΔΟΚ θαη 

96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ˙ 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 2017/852» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

2017/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Μαΐνπ 2017 γηα ηνλ πδξάξγπξν˙ 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.1257/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ.1257/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

20εο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ αλαθχθισζε πινίσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1013/2006 θαη ηεο νδεγίαο 2009/16/ΔΚ˙ 

«κε επηθίλδπλα απφβιεηα» ζεκαίλεη ηα απφβιεηα πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηνλ νξηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ αλσηέξσ˙ 

«Οδεγία (ΔΔ) 2015/1535» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2015/1535/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ 

2015, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ˙ 

«Οδεγία (ΔΚ) 2008/56» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17
εο

 Ηνπλίνπ 2008, 

πεξί πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο γηα ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ˙ 

«Οδεγία (ΔΚ) 2000/60» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 

2000, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο ησλ πδάησλ˙ 

«Πεξηβαιινληηθή Αξρή» ζεκαίλεη ην ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο· 

«πξφγξακκα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ» ζεκαίλεη ηε δέζκε 

θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνληαη πξνθείκελνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 



παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ θέξνπλ νηθνλνκηθή επζχλε ή νηθνλνκηθή θαη 

νξγαλσηηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο 

πξντφληνο πνπ θαζίζηαηαη απφβιεην˙ 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 3 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

3. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Ο παξφλ Νφκνο ζεζπίδεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, πξνιακβάλνληαο ή κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή 

απνβιήησλ, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ θαη πεξηνξίδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αληίθηππν ηεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ θαη βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηαο ηεο, θάηη πνπ έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία θαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.»   

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 4 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

4. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Ζ παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ 

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο «άξζξνπ 24 (α)» ακέζσο κεηά ηελ 

θξάζε «κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ» θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε 

ηελ θξάζε «άξζξνπ 24»  

(2) Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο παξαγξάθνπ (ε) ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (δ):  

 «(ε) νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε σο πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 767/2009 θαη δελ είλαη νχηε πεξηέρνπλ δσηθά παξαπξντφληα.» 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

Δθρψξεζε εμνπζηψλ. 

5. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 

5 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 5Α: 

«5A. –(1) Ζ Αξκφδηα Αξρή, δχλαηαη κε γλσζηνπνίεζε πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα εθρσξήζεη, ππφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη, εμνπζίεο ή αξκνδηφηεηέο ηεο 

πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 

ησλ εθδηδφκελσλ δπλάκεη απηνχ Καλνληζκψλ ή Γηαηαγκάησλ: 

(1) ζε ηκήκα ή ππεξεζία Τπνπξγείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ή 

(2) ζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, ή 

(3) ζε νξγαληζκφ δεκφζηαο σθέιεηαο πνπ ηδξχζεθε κε λφκν, γηα ζθνπνχο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

(4) ζε Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

αθνχ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ ή 

ηεο αξρήο, ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηνλ νπνίν ζα 

εθρσξεζνχλ νη εμνπζίεο.   

(2) Ζ Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, λα αλαθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη απφθαζή ηεο γηα 

εθρψξεζε νπνησλδήπνηε εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηεο, ε νπνία ιήθζεθε 

κε βάζε ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 



(3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Αξκφδηα Αξρή εθρσξεί νπνηεζδήπνηε 

εμνπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), ε ελ ιφγσ εθρψξεζε δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ Αξκφδηα Αξρή λα αζθεί ε ίδηα ή κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ή 

ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή νπνηεδήπνηε ηηο εθρσξεζείζεο εμνπζίεο.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 6 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

6. Σν άξζξν 6 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην 

αθφινπζν λέν θείκελν: 

«(1) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη 

κηα νπζία ή έλα αληηθείκελν πνπ πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο νπνία δελ είλαη ε παξαγσγή ηεο ελ ιφγσ νπζίαο 

ή ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ, ζεσξείηαη φηη δελ ζπληζηά απφβιεην αιιά 

ππνπξντφλ, εάλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:» 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(2) Μηα νπζία ή έλα αληηθείκελν ζεσξείηαη ππνπξντφλ αληί απφβιεην 

εθφζνλ πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 

2008/98/ΔΚ.» 

(3) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ 

λένπ εδαθίνπ (3): 

«(3) Όπνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί θξηηήξηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5, 

παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα 

θαζνξίδεη αλαιπηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εδάθην (1) γηα εηδηθέο νπζίεο ή αληηθείκελα θαη 

θνηλνπνηεί ηα θξηηήξηα απηά ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2015/1535/ΔΚ φηαλ απηφ απαηηείηαη βάζεη ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 7 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

7. Σν άξζξν 7 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ηνπ εδαθίνπ (1), κε ην 

αθφινπζν λέν θείκελν: 

«Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη 

απφβιεηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε αλαθχθισζε ή άιιε εξγαζία 

αλάθηεζεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ πάςεη λα απνηεινχλ απφβιεηα εάλ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:» 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«(α) Ζ νπζία ή ην αληηθείκελν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο˙»  

(3) Με ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (2).  

(4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (2): 



«(2) Απφβιεηα ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 

2 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ ζεσξνχληαη σο απνραξαθηεξηζζέληα.» 

(5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (3): 

«(3) ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί θξηηήξηα δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ, ν Τπνπξγφο κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή δχλαηαη κε γλσζηνπνίεζε ηνπ λα θαζνξίδεη 

αλαιπηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην εδάθην (1) γηα νξηζκέλα είδε απνβιήησλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε 

ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

(1) επηηξεπφκελν πιηθφ εηζξνήο απνβιήησλ ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο 

(2) επηηξεπφκελεο δηεξγαζίεο θαη ηερληθέο επεμεξγαζίαο 

(3) θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ απνβιήησλ πιηθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία αλάθηεζεο ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνζηέεο 

πξνδηαγξαθέο πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηαθψλ ηηκψλ γηα ηνπο 

ξχπνπο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην 

(4) απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα 

απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηα θξηηήξηα απνραξαθηεξηζκνχ 

ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο 

απηνπαξαθνινχζεζεο, θαη δηαπίζηεπζε, φπνπ είλαη ζθφπηκν θαη 

(5) απαίηεζε γηα δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

Ο Τπνπξγφο θνηλνπνηεί ηα θξηηήξηα απηά ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2015/1535/ΔΚ φηαλ απηφ απαηηείηαη βάζεη ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο.» 

(6) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (5), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (4): 

«(4) ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ζχκθσλα 

κε ηα εδάθηα (3) θαη (4), ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνθαζίδεη θαηά 

πεξίπησζε ή λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα λα επαιεζεχζεη φηη 

νξηζκέλα απφβιεηα έρνπλ πάςεη λα απνηεινχλ απφβιεηα κε βάζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (1) (α) έσο (δ) θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (3) (α) έσο (ε) 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νξηαθέο ηηκέο ξππαληψλ θαη θάζε άιιε 

πηζαλή δπζκελή ζπλέπεηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη 

δεκνζηεχεη κέζσ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαηά πεξίπησζε 

απνθάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο.» 

(7) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (4) ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

εδαθίνπ (5): 

«(5) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ: 

(1) ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά πιηθφ ην νπνίν έρεη παχζεη λα απνηειεί 

απφβιεην θαη δελ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά ή 

(2) δηαζέηεη έλα πιηθφ ζηελ αγνξά γηα πξψηε θνξά αθφηνπ 

απνραξαθηεξίζηεθε απφ απφβιεην, 



εμαζθαιίδεη φηη ην πιηθφ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δπλάκεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηα πξντφληα: 

Ννείηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχεη γηα ην πιηθφ πνπ έρεη 

απνραξαθηεξηζηεί απφ απφβιεην ε λνκνζεζία γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη 

ηα πξντφληα, πξέπεη λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

εδάθην (1) (α) έσο (δ).»  

 (8) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (5), ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

εδαθίνπ (6): 

«(6) Ο Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο, δχλαηαη λα ζεζπίζεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πνπ αθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 8 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

8. Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (4) κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«(β) ε ηέηνηα πεξίπησζε, ν Τπνπξγφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ηνπ απηή 

ζηελ Δπηηξνπή καδί κε φια ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία.» 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (5) κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«ε ηέηνηα πεξίπησζε, ν Τπνπξγφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ηνπ απηή 

ζηελ Δπηηξνπή καδί κε φια ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 9 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

9. Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο 

κεηά ην εδάθην (3), ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (4):  

«(4) Ζ αξκφδηα αξρή ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθά κέζα θαη άιια κέηξα, κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 

απνβιήησλ, φπσο εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VII ή άιια 

θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 11 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

10. Σν άξζξν 11 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

εδαθίνπ (2Α): 

«(2Α) (α) ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ 

παξαγσγνχ, ηζρχνπλ νη γεληθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 11Α. 

(2) Ζ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

Γηεπζπληή, δχλαηαη λα απνθαζίδεη φηη παξαγσγνί πξντφλησλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο ή νηθνλνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξκνδηφηεηεο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο πνπ 

θαζίζηαηαη απφβιεην κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

νξηζκέλεο απφ ή φιεο ηηο γεληθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 11A.»  



(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη κέηξα κε ζθνπφ ηελ 

ελζάξξπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ 

ησλ πξντφλησλ θαηά ηξφπν ψζηε –  

(1) λα κεηψλνληαη ν αληίθηππνο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ε παξαγσγή 

απνβιήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

ρξήζεο ησλ πξντφλησλ, θαη  

(2) λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε αλάθηεζε θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

έρνπλ θαηαζηεί απφβιεηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 

θαη 10.»  

(3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4), κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(4) Σα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ελζαξξχλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ θαη 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ πξντφλησλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα πνιιαπιέο 

ρξήζεηο, πεξηέρνπλ αλαθπθισκέλα πιηθά, είλαη αλζεθηηθά απφ ηερληθή 

άπνςε θαη εχθνια επηζθεπάζηκα θαη, αθνχ θαηαζηνχλ απφβιεηα, 

θαηάιιεια γηα πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη γηα 

αλαθχθισζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ: 

Ννείηαη φηη, ηα κέηξα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αληίθηππν ησλ πξντφλησλ ζε 

νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ηεο δπλαηφηεηαο 

πνιιαπιήο αλαθχθισζεο.» 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

Γεληθέο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά ηα 

πξνγξάκκαηα 

δηεπξπκέλεο επζχλεο 

ηνπ παξαγσγνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 

11, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 11Α: 

«11Α. (1) Οη Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 11 ή δπλάκεη άιιεο λνκνζεζίαο γηα ηε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ: 

(1) ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ησλ 

παξαγσγψλ θαη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηνλ Τπνπξγφ˙ 

(2) θαζνξίδνπλ κε ζαθή ηξφπν ηνπο ξφινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

νηθείσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ πνπ 

δηαζέηνπλ αγαζά ζηελ αγνξά, ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπιεξψλνπλ 

ππνρξεψζεηο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ εμ νλφκαηνο ηνπο, ησλ 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ θνξέσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο˙  

(3) ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ, θαζνξίδνπλ ζηφρνπο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπιάρηζηνλ ησλ 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα δηεπξπκέλεο 



 

 

 

 

 

32(I) ηνπ 2002 

133(I) ηνπ 2003 

159(Η) ηνπ 2005 

48(Η) ηνπ 2006 

58(Η) ηνπ2012. 

59(Η) ηνπ 2012 

125(Η) ηνπ2012. 

 

157(Η) ηνπ 2003 

5(Η) ηνπ 2011. 

 

Κ.Γ.Π 125/2009 

Κ.Γ.Π. 79/2012 

Κ.Γ.Π. 56/2016. 

 

Κ.Γ.Π 73/2015. 

 

 

 

 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ φπσο νξίδνληαη ζηνλ παξφλ Νφκν θαζψο θαη ηνλ 

πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκν, ηνλ πεξί 

Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπο Νφκν, ηνπο πεξί ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Ζιεθηξηθέο ηήιεο ή πζζσξεπηέο) Καλνληζκνχο 

θαη ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκνχο θαη νξίδνπλ άιινπο πνζνηηθνχο ή/θαη 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθνί κε ην πξφγξακκα 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ˙ 

 

 

 

 

(4) ξπζκίδνπλ ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά απφ ηνπο παξαγσγνχο πξντφλησλ ζην πιαίζην ηεο δηεπξπκέλεο 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ελ ιφγσ 

πξντφληα, πξνζδηνξίδνληαο, θαηά πεξίπησζε, ηηο ξνέο πιηθψλ ησλ 

απνβιήησλ, φπσο επίζεο θαη άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξαγξάθνπ (β)˙ 

(5) δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ παξαγσγψλ πξντφλησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ή ην κέγεζνο ηνπο, ρσξίο λα πξνθαινχλ 

δπζαλάινγε θαλνληζηηθή επηβάξπλζε ζηνπο παξαγσγνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

πνπ παξάγνπλ κηθξέο πνζφηεηεο πξντφλησλ˙ 

(6) ζεζπίδνπλ ην πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο, θαζψο θαη ηελ 

επηβνιή πνηλψλ γηα παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ, κε 

ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη παξαγσγνί πξντφλησλ θαη νη νξγαλψζεηο 

πνπ εθπιεξψλνπλ ππνρξεψζεηο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ εμ 

νλφκαηνο ηνπο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ 

θαη ησλ πσιήζεσλ εμ απνζηάζεσο, φηη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε δένληα ηξφπν θαη φηη φινη νη θνξείο πνπ κεηέρνπλ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ 

ππνβάιινπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία˙ θαη 

(7) θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο θαηαρψξηζεο ζε κεηξψν παξαγσγψλ, 

ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο θαη νη παξαγσγνί, θαζψο θαη ηηο 

απαηηήζεηο θαηαρψξηζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ πξέπεη 

λα πιεξνί έλα λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί 

εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ην εδάθην 

(7).  

 (2) Μέζσ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο δηεπξπκέλεο επζχλεο 

ηνπ παξαγσγνχ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ν Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη φηη θάζε 

παξαγσγφο πξντφλησλ ή νξγαληζκφο πνπ εθπιεξψλεη ππνρξεψζεηο 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ 

πξντφλησλ:  



(1) δηαζέηεη ζαθψο θαζνξηζκέλε θάιπςε ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν θαη ζε 

επίπεδν πξντφλησλ θαη πιηθψλ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηνκείο φπνπ ε 

ζπιινγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ είλαη πεξηζζφηεξν επηθεξδείο˙ 

(2) πξνζθέξεη θαηάιιειε δηαζεζηκφηεηα ζπζηεκάησλ ζπιινγήο 

απνβιήησλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α)˙ 

(3) δηαζέηεη ηα αλαγθαία νηθνλνκηθά κέζα ή ηα νηθνλνκηθά θαη 

νξγαλσηηθά κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζην πιαίζην 

ηεο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ˙ 

(4) εθαξκφδεη επαξθή κεραληζκφ απηνειέγρνπ πνπ ππνζηεξίδεηαη, φπνπ 

είλαη ζθφπηκν, απφ ηαθηηθνχο αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε– 

i. ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην εδάθην (5) (α) θαη 

(β), θαη  

ii. ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006˙ 

(5) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

(β) θαη, ζε πεξίπησζε ζπιινγηθήο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, πιεξνθνξίεο επίζεο ζρεηηθά κε: 

i. ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηα κέιε ηνπ, 

ii. ηηο ρξεκαηνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ παξαγσγνί πξντφλησλ 

αλά πσινχκελε κνλάδα ή αλά ηφλν πξντφληνο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 

αγνξά, θαη 

iii. ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Μέζσ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο δηεπξπκέλεο 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Καλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ν Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη 

φηη νη ρξεκαηνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ παξαγσγφ 

ηνπ πξντφληνο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δηεπξπκέλε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ: 

(1) θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηα πξντφληα πνπ ν 

παξαγσγφο δηαζέηεη ζηελ αγνξά: 

i. θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη ζπλαθφινπζεο 

κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελσζηαθψλ 

ζηφρσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη θφζηνο ηεο επίηεπμεο ησλ 

άιισλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1)(β) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εζφδσλ απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηηο πσιήζεηο δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ απφ 

ηα πξντφληα ηνπο θαη απφ κε απαηηεζέληα ηέιε δηάζεζεο   

ii. θφζηνο παξνρήο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζηνπο θαηφρνπο 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) θαη 

iii. θφζηνο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (1)(γ). 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο 



157(Η) ηνπ 2003 

5(Η) ηνπ 2011. 

 

Κ.Γ.Π 125/2009 

Κ.Γ.Π. 79/2012 

Κ.Γ.Π. 56/2016. 

 

Κ.Γ.Π 73/2015. 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ορεκάησλ 

ζην Σέινο ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπο Νφκν, ηνπο πεξί ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Ζιεθηξηθέο ηήιεο ή πζζσξεπηέο) Καλνληζκνχο 

θαη ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκνχο. 

 

(2) ζηελ πεξίπησζε ζπιινγηθήο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ δηεπξπκέλεο 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, ξπζκίδνληαη, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, γηα 

επηκέξνπο πξντφληα ή νκάδεο παξφκνησλ πξντφλησλ, ηδίσο ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο επηζθεπαζηκφηεηαο, ηεο δπλαηφηεηαο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθπθισζηκφηεηαο θαζψο θαη ηεο 

παξνπζίαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, δηα ηνχηνπ πηνζεηψληαο κηα πξνζέγγηζε 

θχθινπ δσήο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία θαη, εθφζνλ έρνπλ νξηζηεί, βάζεη ελαξκνληζκέλσλ 

θξηηεξίσλ κε ζηφρν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(3) δελ ππεξβαίλνπλ ην αλαγθαίν θφζηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ηξφπν νηθνλνκηθά απνδνηηθφ: 

Ννείηαη φηη, ην θφζηνο απηφ επηκεξίδεηαη κε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

 (4) Όπνπ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ ε 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, ν Τπνπξγφο, κεηά 

απφ ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεπζπληή, ν νπνίνο 

ζπκβνπιεχεηαη ηελ ΔΓΑ, δχλαηαη λα απνθαζίζεη απφθιηζε απφ ηνλ 

επηκεξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο επζχλεο πνπ νξίδεηαη ζην εδάθην (3) (α), ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

(1) ζηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

θαη ζηφρσλ νξηδφκελσλ δπλάκεη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ αλαγθαίνπ θφζηνπο θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο πξντφλησλ· 

(2) ζηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζηηο ή κεηά ηηο 4 Ηνπιίνπ 2018 γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ νξηδφκελσλ απνθιεηζηηθά δπλάκεη 

εζληθήο λνκνζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ αλαγθαίνπ θφζηνπο 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο πξντφλησλ· 

(3) ζηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ απφ ηηο 4 Ηνπιίνπ 2018 γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ νξηδφκελσλ απνθιεηζηηθά δπλάκεη εζληθήο 

λνκνζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ ην 50 % ηνπ αλαγθαίνπ θφζηνπο βαξχλεη ηνπο 

παξαγσγνχο πξντφλησλ: 

Ννείηαη φηη, ην ππφινηπν θφζηνο βαξχλεη ηνπο παξαγσγνχο ή ηνπο 

δηαλνκείο πνπ δεκηνχξγεζαλ αξρηθά ηα απφβιεηα˙ 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξέθθιηζε γηα λα 

κεησζεί ην πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο πνπ βαξχλεη ηνπο παξαγσγνχο 

πξντφλησλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγψλ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ απφ ηηο 4 Ηνπιίνπ 2018. 



 (5) Ζ αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ηνπο θαηφρνπο ησλ απνβιήησλ ζηνπο 

νπνίνπο απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ 

παξαγσγνχ πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 11 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή/θαη κε δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο ζε 

εθεκεξίδεο ή ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ή κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή κε άιια πξφζθνξα κέζα ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ, ηα θέληξα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηα ζπζηήκαηα επηζηξνθήο θαη 

ζπιινγήο απνβιήησλ, θαη ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ.  

 (6) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

θαηφρνπο απνβιήησλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ επζχλε ηνπο λα 

κεηαθέξνπλ ηα απφβιεηα ηνπο ζε ζπζηήκαηα ρσξηζηήο ζπιινγήο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. 

 (7) Οη παξαγσγνί πξντφλησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηαζέηνπλ πξντφληα ζηελ επηθξάηεηα 

ηεο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα νξίδνπλ λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν 

ζηε Γεκνθξαηία σο εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν γηα ηνπο ζθνπνχο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξαγσγνχ πνπ απνξξένπλ απφ 

πξφγξακκα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ πνπ ζεζπίδεηαη δπλάκεη 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ (11). 

 (8) Ζ αξκφδηα αξρή έρεη ηελ επνπηεία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπιεξψλνπλ ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηεο 

δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγψλ εθ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ 

πξντφλησλ.  

 (9) Σα πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ πξηλ απφ ηηο 4 Ηνπιίνπ 2018 νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 

2023. 

 (10) Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ην παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγεη 

ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψο 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηε εζληθή ή ηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία.» 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

Πξφιεςε απνβιήησλ. 

 

 

 

 

 

12. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 

11Α, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 11Β: 

«11Β. (1) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. Σα ελ ιφγσ κέηξα, θαη’ ειάρηζην: 

(1) πξνσζνχλ θαη ζηεξίδνπλ κνληέια βηψζηκεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο 

(2) ελζαξξχλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξήζε πξντφλησλ 

πνπ δηαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη είλαη αλζεθηηθά 

(φζνλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηελ απνπζία 

πξνγξακκαηηζκέλεο απαξραίσζεο), επηζθεπάζηκα, 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θαη αλαβαζκίζηκα 

(3) ζηνρεχνπλ ζε πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ πξψηεο χιεο θξίζηκεο ζεκαζίαο 



 

 

 

 

 

 

 

πξνθεηκέλνπ λα κελ κεηαηξαπνχλ ηα ελ ιφγσ πιηθά ζε απφβιεηα 

(4) ελζαξξχλνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε ζέζπηζε 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζθεπήο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κεηαμχ άιισλ ηδίσο γηα ηνλ ειεθηξηθφ θαη 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηα πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηα έπηπια, 

θαζψο θαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα πιηθά θαη πξντφληα δνκηθψλ 

θαηαζθεπψλ 

(5) ελζαξξχλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ, 

εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ, ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ εξγαιείσλ, 

εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ γηα ηελ επηζθεπή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πξντφλησλ, ρσξίο λα ηίζεληαη ζε θίλδπλν ε πνηφηεηα ηνπο θαη ε αζθάιεηα 

ζηε ρξήζε ηνπο 

(6) κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ηελ εμφξπμε νξπθηψλ, ηε κεηαπνίεζε, ηηο 

θαηαζθεπέο θαη ηηο θαηεδαθίζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο 

(7) κεηψλνπλ ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαπνίεζε, ην ιηαληθφ εκπφξην θαη 

άιιεο κνξθέο δηαλνκήο ηξνθίκσλ, ζε εζηηαηφξηα θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο 

θαζψο θαη ζηα λνηθνθπξηά, σο ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα κείσζε θαηά 50% ηεο 

θαηά θεθαιήλ παγθφζκηαο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ ζε επίπεδν ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη θαηαλαισηή, θαη γηα κείσζε ησλ απσιεηψλ ηξνθίκσλ θαηά 

κήθνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη εθνδηαζκνχ κέρξη ην 2030 

(8) ελζαξξχλνπλ ηε δσξεά θαη ηελ αλαδηαλνκή ηξνθίκσλ γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηεο 

ρξήζεο σο δσνηξνθψλ θαη ζηελ εθ λένπ κεηαπνίεζε ζε πξντφληα πνπ δελ 

πξννξίδνληαη γηα δηαηξνθή  

(9) πξνσζνχλ ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο, κε ηελ επηθχιαμε ελαξκνληζκέλσλ ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο λνκηθψλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ 

πιηθά θαη πξντφληα, θαη εμαζθαιίδνπλ φηη απφ ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2021 

θάζε πξνκεζεπηήο αληηθεηκέλνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 33 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 θνηλνπνηεί ζηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Υεκηθψλ Πξντφλησλ πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 

παξάγξαθνο 1 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ· 

(10) κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή απνβιήησλ, θαη ηδίσο απνβιήησλ πνπ 

δελ ελδείθλπληαη γηα πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή γηα 

αλαθχθισζε· 

(11) πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πεγέο 

απνξξηκκάησλ, θπξίσο ζην θπζηθφ θαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαη 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηεο 

δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ απφ ηα πξντφληα απηά·  

Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αγνξά ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη 

αλαινγηθνί θαη δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο·  

(12) ζηνρεχνπλ ζηελ αλάζρεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζαιάζζησλ 



απνξξηκκάησλ, σο ζπλεηζθνξά ζηνλ ηφρν Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θάζε είδνπο· θαη 

(13) αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ θαη ηεο ξίςεο απνξξηκκάησλ. 

 (2) Ζ αξκφδηα αξρή παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ ρξεζηκνπνηψληαο 

γηα ην ζθνπφ απηφ θαηάιιεινπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο θαη 

ζηφρνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα δεκηνπξγνχκελσλ απνβιήησλ. 

 (3) Ζ αξκφδηα αξρή παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε κε βάζε ηελ θνηλή 

κεζνδνινγία ηελ νπνία νξίδεη ε εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην πξψην πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

ελ ιφγσ εθηειεζηηθήο πξάμεο. 

 (4) Ζ αξκφδηα αξρή παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ κέζσ 

ηεο κέηξεζεο ησλ επηπέδσλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηε 

κεζνδνινγία ηελ νπνία νξίδεη ε εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην πξψην πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

ελ ιφγσ εθηειεζηηθήο πξάμεο.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 12 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

13. Σν άξζξν 12 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν άξζξν 

12: 

«12. –(1) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θάζε απαηηνχκελν κέηξν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη φηη ηα απφβιεηα ππνβάιινληαη ζε εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζεο ή άιιεο εξγαζίεο αλάθηεζεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10. 

(2) Δθφζνλ απαηηείηαη γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ή ηε βειηίσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

ηεο αλαθχθισζεο θαη άιισλ εξγαζηψλ αλάθηεζεο, ηα απφβιεηα 

ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη δελ αλακηγλχνληαη κε άιια απφβιεηα ή κε άιια 

πιηθά κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. 

(3) Ζ Πεξηβαιινληηθή Αξρή, κεηά απφ ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 

ΔΓΑ, δχλαηαη λα επηηξέςεη παξεθθιίζεηο απφ ην εδάθην (2), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο 

φξνπο: 

(1) ε θνηλή ζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ ηχπσλ απνβιήησλ δελ επεξεάδεη ηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα ππνβάιινληαη ζε πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε ή άιιεο εξγαζίεο αλάθηεζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο 

εξγαζίεο απηέο είλαη ζπγθξίζηκεο πνηφηεηαο κε εθείλν πνπ επηηπγράλεηαη 

κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή· 

(2) ε ρσξηζηή ζπιινγή δελ παξάγεη ηα θαιχηεξα δπλαηά πεξηβαιινληηθά 



απνηειέζκαηα ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ξνψλ απνβιήησλ· 

(3) δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ρσξηζηή ζπιινγή ζην πιαίζην ησλ νξζψλ 

πξαθηηθψλ ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ· 

(4) ε ρσξηζηή ζπιινγή ζα είρε δπζαλάινγν νηθνλνκηθφ θφζηνο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ θφζηνπο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αλάκηθησλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία, ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο δεπηεξνγελψλ 

πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη» θαη ηεο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ: 

Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηηο παξεθθιίζεηο βάζεη 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νξζέο πξαθηηθέο ζηε 

ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ θαη άιιεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

(4) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα απφβιεηα 

πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά γηα πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θαη γηα αλαθχθισζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 13 θαη ην 

άξζξν 22, δελ απνηεθξψλνληαη κε εμαίξεζε ηα απφβιεηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ησλ ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ 

απνβιήησλ γηα ηα νπνία ε απνηέθξσζε παξάγεη ηα θαιχηεξα δπλαηά 

πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

(5) Δθφζνλ απαηηείηαη γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (1) θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ή ηε βειηίσζε ηεο αλάθηεζεο, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα 

αλαγθαία κέηξα, πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθηεζεο, γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ησλ πξνζκίμεσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10. 

(6) Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ε αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ζηελ 

Δπηηξνπή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ φζνλ 

αθνξά ηα δεκνηηθά απφβιεηα θαη ηα νξγαληθά απφβιεηα, κεηαμχ άιισλ 

ζρεηηθά κε ηελ πιηθή θαη εδαθηθή θάιπςε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη 

ηπρφλ παξεθθιίζεηο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3).»   

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 13 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

14. Σν άξζξν 13 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ κε ην αθφινπζν λέν θείκελν: 

«Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε» 

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1), (2) θαη (3) κε ηα αθφινπζα λέα 

εδάθηα: 

«(1) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα πξνψζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ελζαξξχλνληαο 

ηδίσο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ππνζηήξημε δηθηχσλ πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη επηζθεπήο, δηεπθνιχλνληαο, φπνπ απηφ ζπλάδεη 

κε ηελ νξζή δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε απφβιεηα 

πξνγξακκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζπιινγήο ηα νπνία κπνξνχλ λα 



ππνβιεζνχλ ζε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε αιιά δελ 

πξννξίδνληαη γηα πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ή εγθαηαζηάζεηο, θαη πξνσζψληαο ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, θξηηεξίσλ πξνκεζεηψλ, πνζνηηθψλ ζηφρσλ ή άιισλ κέηξσλ. 

(2) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνψζεζε 

αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 12, θαζηεξψλεη ρσξηζηή 

ζπιινγή απνβιήησλ  

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 12, 

ε αξκφδηα αξρή θαζηεξψλεη ρσξηζηή ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ γηα ην ραξηί, 

ηα κέηαιια, ηα πιαζηηθά θαη ην γπαιί θαη, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2025, 

ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα.»  

 (3) Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3Α) ακέζσο κεηά ην 

εδάθην (3): 

«(3Α) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ δπλαηά ε 

απνκάθξπλζε θαη ν αζθαιήο ρεηξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, φπσο 

επίζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε πςειήο πνηφηεηαο κε ηελ επηιεθηηθή αθαίξεζε πιηθψλ θαη 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ δηαινγήο ησλ απνβιήησλ 

θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην μχιν, ηα αλφξγαλα 

θιάζκαηα (ζθπξφδεκα, ηνχβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά, πέηξα), ηα 

κέηαιια, ην γπαιί, ηα πιαζηηθά θαη ν γχςνο.»  

 (4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(4) Γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία κε πςειφ επίπεδν 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία 

κέηξα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 

(1) έσο ην 2020 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην 

πιαζηηθφ θαη ην γπαιί απφ ηα λνηθνθπξηά θαη, ελδερνκέλσο, απφ άιιε 

πξνέιεπζε, ζην βαζκφ πνπ ηα απφβιεηα απηά είλαη παξφκνηα κε ηα 

απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, πξέπεη λα απμεζεί θαη΄ ειάρηζηνλ ζην 50% 

σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο˙ 

(2) έσο ην 2020 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε 

αλαθχθισζε θαη ε αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγαζηψλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο φπνπ γίλεηαη ρξήζε απνβιήησλ γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε άιισλ πιηθψλ, κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαηαζθεπψλ 

θαη θαηεδαθίζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιηθψλ πνπ απαληνχλ ζηε θχζε θαη 

ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία 17 05 04 ηνπ θαηαιφγνπ απνβιήησλ, 

πξέπεη λα απμεζεί θαη΄ ειάρηζηνλ ζην 70% σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο˙ 

(3) έσο ην 2025, ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απμάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

πνζνζηφ 55% θαηά βάξνο˙ 

(4) έσο ην 2030, ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απμάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 



πνζνζηφ 60% θαηά βάξνο˙ θαη 

(5) έσο ην 2035, ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε 

αλαθχθισζε απμάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 65% θαηά βάξνο.» 

 (5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (5) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(5) (α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαβάιεη ηηο πξνζεζκίεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ), (δ) 

θαη (ε) ηνπ εδάθηνπ (4) γηα έσο θαη πέληε έηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε 

ιηγφηεξν απφ ην 20 % ή ζε πγεηνλνκηθή ηαθή πεξηζζφηεξν απφ ην 60 % 

ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ παξήρζεζαλ ην 2013, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ζην θνηλφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Eurostat. 

(2) Σν αξγφηεξν 24 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ), (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (4), ε αξκφδηα 

αξρή ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα 

αλαβάιεη ηελ πξνζεζκία θαη ππνβάιιεη ζρέδην εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα VΗΗΗ. 

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

εθαξκνγήο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ, ε Δπηηξνπή δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα αξρή λα 

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

πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VIII, ε αξκφδηα 

αξρή ππνβάιιεη αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

(4) ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (α), ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

αχμεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ: 

i. ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 50 % έσο ην 2025, ζε πεξίπησζε αλαβνιήο 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (4) (γ)· 

ii. ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 55 % έσο ην 2030, ζε πεξίπησζε παξάηαζεο 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (4) (δ)· 

iii. ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 60 % έσο ην 2035, ζε πεξίπησζε παξάηαζεο 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εδάθην (4) (ε).»· 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

Καλφλεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

 

15. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 

13, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 13Α: 

«13Α. (1) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ζην εδάθην 

(5)(α) ηνπ άξζξνπ 13, ε αξκφδηα αξρή ππνινγίδεη ην βάξνο ησλ 

δεκνηηθψλ απνβιήησλ πνπ παξήρζεζαλ θαη πξνεηνηκάζηεθαλ γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθπθιψζεθαλ ζε έλα δεδνκέλν εκεξνινγηαθφ 

έηνο: 

(1) ην βάξνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα 



επαλαρξεζηκνπνίεζε ππνινγίδεηαη σο ην βάξνο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί αζηηθά απφβιεηα θαη 

ππνβάιινληαη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ειέγρνπ, θαζαξηζκνχ θαη 

επηζθεπήο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί εθηθηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ρσξίο 

πεξαηηέξσ δηαινγή ή επεμεξγαζία˙ 

(2) ην βάξνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη ππνινγίδεηαη 

σο ην βάξνο ησλ απνβιήησλ πνπ, αθνχ ππνβιεζνχλ ζε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο εξγαζίεο ειέγρνπ θαη δηαινγήο θαη ζε άιιεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

απνβιήησλ πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επαθφινπζεο 

επαλεπεμεξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο αλαθχθισζεο, 

ππνβάιινληαη ζε δηεξγαζία αλαθχθισζεο, φπνπ ηα πιηθά κεηαηξέπνληαη 

ζε πξντφληα, πιηθά θαη νπζίεο. 

(2) (α) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1)(γ), ην βάξνο ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη κεηξάηαη θαηά ηελ εηζξνή ηνπο ζηε 

δηεξγαζία αλαθχθισζεο. 

(2) Καηά παξέθθιηζε ηνπ εδαθίνπ (2), ε κέηξεζε ησλ αλαθπθισκέλσλ 

αζηηθψλ απνβιήησλ κπνξεί λα γίλεη ζηελ εθξνή ηεο δηεξγαζίαο δηαινγήο 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

i. απηέο νη εηζξνέο απνβιήησλ ππνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

αλαθχθισζε 

ii. ην βάξνο ησλ πιηθψλ ή ησλ νπζηψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ πεξαηηέξσ 

δηεξγαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εξγαζίαο αλαθχθισζεο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα δελ αλαθπθιψλνληαη, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην βάξνο ησλ 

απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη σο αλαθπθισκέλα.  

(3) Ο Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεζπίδεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο 

θαη ηρλειαζηκφηεηαο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1)(γ) θαη (2) 

θαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη ε αμηνπηζηία θαη ε αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηα αλαθπθισκέλα απφβιεηα, ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε ειεθηξνληθά κεηξψα πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (1Α) ηνπ άξζξνπ 32, ζε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε δηαινγή ή ζε κέζα πνζνζηά απσιεηψλ ησλ απνβιήησλ πνπ 

έρνπλ πεξάζεη απφ δηαινγή γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο απνβιήησλ θαη ηηο 

δηάθνξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, αληηζηνίρσο: 

Ννείηαη φηη, ηα κέζα πνζνζηά απσιεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ κε άιιν 

ηξφπν αμηφπηζηα ζηνηρεία, θαη ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θαλφλσλ 

ππνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 11α ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ. 

(4) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ζην εδάθην 

(5)(α) ηνπ άξζξνπ 13, ε πνζφηεηα βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ 

πνπ πθίζηαηαη αλαεξφβηα ή αεξφβηα επεμεξγαζία κπνξεί λα ινγίδεηαη σο 

αλαθπθισκέλε φηαλ ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία παξάγεη θνκπφζηα, ρψλεπκα 



ή άιιν πιηθφ κε παξεκθεξή πνζφηεηα αλαθπθισκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ εηζξνή, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

αλαθπθισκέλν πξντφλ, πιηθφ ή νπζία: 

Ννείηαη φηη, φηαλ ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη επί ηνπ εδάθνπο, δχλαηαη λα 

ππνινγηζηεί σο αλαθπθισκέλν κφλν αλ απνθέξεη φθεινο γηα ηε γεσξγία 

ή νηθνινγηθή βειηίσζε: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2027, ηα δεκνηηθά 

νξγαληθά απφβιεηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αεξφβηα ή αλαεξφβηα 

επεμεξγαζία δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ σο αλαθπθισκέλα κφλν αλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22, έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά ή έρνπλ δηαρσξηζηεί 

ζηελ πεγή. 

(5) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ζην εδάθην 

(5)(α) ηνπ άξζξνπ 13, ε πνζφηεηα πιηθψλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ 

απνραξαθηεξηζηεί απφ απφβιεηα σο απνηέιεζκα πξνπαξαζθεπαζηηθήο 

εξγαζίαο θαη πξηλ ππνβιεζνχλ ζε επαλεπεμεξγαζία κπνξνχλ λα 

ζεσξνχληαη αλαθπθισκέλα εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα λα κεηαηξαπνχλ κε 

επαθφινπζε επαλεπεμεξγαζία ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηνλ αξρηθφ είηε γηα άιιν ζθνπφ: 

Ννείηαη φηη, ηα πιηθά απφ απνραξαθηεξηζκέλα απφβιεηα πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή σο άιιν κέζν 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ή γηα απνηέθξσζε, γηα επίρσζε ή γηα δηάζεζε ζε 

ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο. 

(6) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ζην εδάθην 

(5)(α) ηνπ άξζξνπ 13, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ δηαρσξηζηεί κεηά ηελ απνηέθξσζε 

ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αλαθπθισκέλα 

κέηαιια πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο ηα νπνία θαζνξίδνληαη 

ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ 

άξζξνπ 11α ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ. 

(7) Απφβιεηα πνπ απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε ή 

ηελ επίρσζε ζε απηφ ην άιιν θξάηνο κέινο, ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα (4) θαη (5) (α) ηνπ άξζξνπ 

13 ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (8). 

(8) Σα απφβιεηα πνπ εμάγνληαη γηα πξνεηνηκαζία πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα (4) θαη (5) (α) ηνπ άξζξνπ 13 

κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (3) θαη αλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006, ν εμαγσγέαο είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη φηη ε κεηαθνξά απνβιήησλ ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ Καλνληζκνχ θαη φηη ε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο 

Έλσζεο έιαβε ρψξα ππφ ζπλζήθεο ελ γέλεη ηζνδχλακεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο.  

(9) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδψζεη Γηάηαγκα ην νπνίν δεκνζηεχεηαη 



ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζην νπνίν λα θαζνξίδεη 

πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) έσο (ε) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη 

ζην εδάθην (5)(α) ηνπ άξζξνπ 13.» 

Σροποποίηση τοσ 

Άρθροσ 15 τοσ 

Νόμοσ. 

16. Σν άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο 

παξαγξάθνπ (7).  

«(7) Σεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) θάζε θάηνρνο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη θάζε αξρηθφο παξαγσγφο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη, κέζσ δηαθαλνληζκνχ κε δεκφζην 

νξγαληζκφ ή ηδηψηε πνπ θαηέρεη άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ ηελ αλάθηεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ 

απνβιήησλ.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 18 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

17. Σν άξζξν 18 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εδαθίνπ (3) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(3) Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 49 έσο 51, φηαλ επηθίλδπλα 

απφβιεηα έρνπλ αλακηρζεί θαηά ηξφπν παξάλνκν θαηά παξάβαζε ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ν ππεχζπλνο παξαγσγφο, ζπιιέθηεο, κεηαθνξέαο ή 

δηαρεηξηζηήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαρσξηζκφο, εθφζνλ είλαη ηερληθψο εθηθηφ θαη 

αλαγθαίν γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην άξζξν 10: 

Ννείηαη φηη, φηαλ ν δηαρσξηζκφο δελ είλαη αλαγθαίνο ζχκθσλα κε ηελ 

πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν ππεχζπλνο παξαγσγφο, 

ζπιιέθηεο, κεηαθνξέαο ή δηαρεηξηζηήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

δηαζθαιίδεη φηη ηα αλάκηθηα απφβιεηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε 

εγθαηάζηαζε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηέηνηνπ κείγκαηνο.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 20 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

18. Σν άξζξν 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν 

άξζξν: 

«20. –(1) Έσο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2025, θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή 

γηα ηα επηθίλδπλα θιάζκαηα ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

λνηθνθπξηά, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα 

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10 θαη δελ 

ξππαίλνπλ άιιεο ξνέο αζηηθψλ απνβιήησλ. 

(2) Σα άξζξα 17, 18, 19 θαη 32 δελ εθαξκφδνληαη ζηα αλακεηγκέλα 

απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά. 

(3) Σα άξζξα 19 θαη 32 δελ εθαξκφδνληαη ζηα επηκέξνπο θιάζκαηα 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά κέρξηο φηνπ 

γίλνπλ δεθηά γηα ζπιινγή, δηάζεζε ή αλάθηεζε απφ νξγαληζκφ ή εηαηξεία 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ή έρεη θαηαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 24 θαη 25 ή ηνπ άξζξνπ 33, αληίζηνηρα.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 21 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

19. Σν άξζξν 21 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ ηίηιν ηεο ιέμεο «νξπθηειαίσλ» ζηνλ ηίηιν 

κε ηε ιέμε «ειαίσλ».  



 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) 

κε ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο: 

«(α) ηα απφβιεηα έιαηα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, εθηφο αλ ε ρσξηζηή ζπιινγή 

δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ 

(2) ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ειαίσλ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αλαγέλλεζε ή ελαιιαθηηθά ζε άιιεο εξγαζίεο αλαθχθισζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηζνδχλακν ή θαιχηεξν απνηέιεζκα, απφ πεξηβαιινληηθή 

άπνςε, απφ φηη ε αλαγέλλεζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10  

(3) ηα απφβιεηα έιαηα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλακηγλχνληαη, 

νχηε αλακηγλχνληαη απφβιεηα έιαηα κε άιια είδε απνβιήησλ ή άιιεο 

νπζίεο, αλ ε αλάκεημε απηή εκπνδίδεη ηελ αλαγέλλεζε ηνπο ή άιιε 

εξγαζία αλαθχθισζεο κε ηζνδχλακν ή θαιχηεξν ζπλνιηθφ 

πεξηβαιινληηθφ απνηέιεζκα απφ φηη ε αλαγέλλεζε.» 

 (3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) ηεο ιέμεο «νξπθηειαίσλ» (πξψηε 

γξακκή) κε ηε ιέμε «ειαίσλ». 

 (4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3)(α) ηεο ιέμεο «νξπθηειαίσλ» κε ηε 

ιέμε «ειαίσλ». 

 (5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3)(β) ηεο ιέμεο «νξπθηειαίσλ» 

(ηέηαξηε γξακκή) κε ηε ιέμε «ειαίσλ». 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 22 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

20. Σν άξζξν 22 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν άξζξν 22: 

«22. –(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 12, 

κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2023 ηα νξγαληθά απφβιεηα είηε δηαρσξίδνληαη 

θαη αλαθπθιψλνληαη ζηελ πεγή είηε ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη δελ 

αλακηγλχνληαη κε άιια είδε απνβιήησλ. 

Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα επηηξέπεη ηελ θνηλή κε ηα 

νξγαληθά απφβιεηα ζπιινγή απνβιήησλ κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο 

βηναπνδφκεζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ζχκθσλσλ κε ηα ζρεηηθά 

επξσπατθά πξφηππα ή ελδερφκελα ηζνδχλακα εζληθά πξφηππα γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ θνκπνζηνπνίεζεο θαη 

βηναπνδφκεζεο. 

(2) Ζ αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 

θαη 10 πξνθεηκέλνπ: 

(1) λα ελζαξξχλεη ηελ αλαθχθισζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο ρψλεπζεο, ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαηά 

ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

θαη λα νδεγεί ζε εμεξρφκελν πιηθφ πνπ πιεξνί ηα ζρεηηθά πξφηππα 

πςειήο πνηφηεηαο 

(2) λα ελζαξξχλεη ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε θαη 

(3) λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε πιηθψλ παξαγφκελσλ απφ νξγαληθά 

απφβιεηα.» 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

21. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 

22, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 22Α:  



Απφβιεηα 

Τδξαξγχξνπ. 
«22Α. –(1) Ζ δηαρείξηζε απνβιήησλ πδξαξγχξνπ θαη απνβιήησλ 

ελψζεσλ πδξαξγχξνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηεζδήπνηε κεγάιεο πεγέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο α) κέρξη θαη δ) ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ 

Καλνληζκνχ (Δ.Κ.) αξηζ. 2017/852 γηα ηνλ πδξάξγπξν δελ ζα νδεγεί ζε 

νπνηαδήπνηε αλάθηεζε πδξαξγχξνπ. Πξφζσπν ην νπνίν πξνβεί ζε 

αλάθηεζε πδξαξγχξνπ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19, γηα ηα απφβιεηα 

πδξαξγχξνπ ζα ηζρχνπλ επηπξφζζεηα ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2017/852 γηα ηνλ πδξάξγπξν ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ πδξαξγχξνπ. 

(3) Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2017/852 γηα ηνλ πδξάξγπξν ζα απνζηέιινπλ θάζε έηνο κέρξη θαη ηηο 31 

Μαΐνπ ζηνλ Γηεπζπληή δεδνκέλα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 12 ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.  

(4) Πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, είηε ηε 

κεηαηξνπή θαη θαηά πεξίπησζε ζηεξενπνίεζε, είηε αλαιακβάλνπλ ηε 

κφληκε απνζήθεπζε απνβιήησλ πδξαξγχξνπ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

κεηαηξνπή θαη θαηά πεξίπησζε ζηεξενπνίεζε απνβιήησλ πδξαξγχξνπ 

νθείινπλ λα ηεξνχλ κεηξψα ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2017/852 γηα ηνλ 

πδξάξγπξν.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 23 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

22. Σν άξζξν 23 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(1) χκθσλα κε ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηεο 

απαηηνχκελεο ππνδνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, βαξχλεη ηνλ αξρηθφ 

παξαγσγφ απνβιήησλ ή ηνλ ηξέρνληα ή ηνπο πξνεγνχκελνπο θαηφρνπο 

απνβιήησλ.» 

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 θαη 11Α, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνθαζίζεη φηη ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ βαξχλεη ελ κέξεη ή πιήξσο ηνλ παξαγσγφ ηνπ 

πξντφληνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα θαη φηη ην ζρεηηθφ 

θφζηνο κπνξεί λα επηβαξχλεη θαη ηνπο δηαλνκείο ηνπ πξντφληνο θαη 

θαζνξίδεη ην βαζκφ ηέηνηαο επηβάξπλζεο.» 

Σροποποίηση τοσ 

Άρθροσ 24 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

23. Σν Άξζξν 24 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν 

άξζξν: 

 «24. –(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28, πξφζσπν ην 

νπνίν δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ, 

πξηλ αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, εμαζθαιίδεη άδεηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ απφ ηνλ Γηεπζπληή. 



(2) (α) Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή ζε έληππν πνπ θαζνξίδεηαη 

ζε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε 

φια ηα απαηηνχκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 25, καδί 

κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ηέιε πνπ ην Γηάηαγκα δπλαηφ λα πξνβιέπεη. 

(2) Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην 

εδάθην 2(α) κφλν εάλ – 

i. Δίλαη θπζηθφ πξφζσπν, είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο θαη δηακέλεη ζε 

θξάηνο κέινο, 

ii. Δίλαη λνκηθφ πξφζσπν, είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο κέινο, θαη ζε 

πεξίπησζε εηαηξείαο έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο 

θξάηνπο κέινπο θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 25 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

24. Σν άξζξν 25 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν 

άξζξν: 

«25. –(1) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 24 

απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ηνλ Γηεπζπληή, ε νπνία πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ - 

(1) Πνιενδνκηθή άδεηα εθφζνλ ε πξνηεηλφκελε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ πξνυπνζέηεη αλάπηπμε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη ε έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο, ηηο ζεηηθέο απφςεηο ηνπ 

Γηεπζπληή Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ θαη άδεηα νηθνδνκήο, 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. 

(3) Βεβαίσζε απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία γηα ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αηηεηή φζνλ αθνξά ηελ ππξαζθάιεηα θαη ππξφζβεζε 

ζηελ εγθαηάζηαζε. 

(4) Σα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνθχιαμεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα 

ηεξνχληαη απφ ηνλ αηηεηή.  

Ννείηαη φηη ειιηπείο αηηήζεηο δχλαηαη λα επηζηξέθνληαη ζηνλ αηηεηή  

ρσξίο λα εμεηαζηνχλ. 

(2) Καηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε 

άδεηαο, ν Γηεπζπληήο έρεη ππνρξέσζε λα δεηά γξαπηέο απφςεηο θαη ζέζεηο 

απφ κε ηα κέιε ηεο ΔΓΑ θαζψο θαη απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη 

ηελ Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα δεηά ηηο απφςεηο θαη 

ζέζεηο, ρσξίο απηέο λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε, 

απφ νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν, Φνξέα ή Οξγαληζκφ» 

(3) (α) Ζ άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. 

(2) Ζ άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ πεξηιακβάλεη φξνπο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, θαη αθνξνχλ ηα αθφινπζα: 

i. ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία, 



ii. ηηο ηερληθέο θαη ηπρφλ άιιεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε ηχπν 

επηηξεπφκελεο εξγαζίαο, 

iii. ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνθχιαμεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, 

iv. ηε κέζνδν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, 

v. ηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, εθφζνλ απηφ είλαη 

αλαγθαίν, θαη 

vi. ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην θιείζηκν θαη ηε κέξηκλα κεηά απφ ηελ 

παχζε ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν. 

(3) Αλ ε άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ αθνξά ηελ απνηέθξσζε ή 

ζπλαπνηέθξσζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο, ε άδεηα πεξηιακβάλεη σο φξν φηη 

ε αλάθηεζε ελέξγεηαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πςειφ επίπεδν 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

(4) ηελ άδεηα θαζνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ρξφληα. Ζ άδεηα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο 

ζηνλ Γηεπζπληή, ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζε ηχπν πνπ 

ήζειε θαζνξηζηεί απφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο, 

φξνπο θαη ηα ηέιε πνπ ην Γηάηαγκα δπλαηφ λα πξνβιέπεη. 

(5) Ο Γηεπζπληήο κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε άδεηαο φηαλ ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο επεμεξγαζίαο θξίλεηαη αλεπαξθήο απφ ηελ άπνςε 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γηεπζπληήο αξλείηαη ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο φηαλ ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο επεμεξγαζίαο αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10. 

(6) Αλ ε άδεηα αθνξά ηε ρξήζε απνβιήησλ σο θαπζίκνπ ή άιινπ κέηξνπ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ν Γηεπζπληήο, πξνηνχ ρνξεγήζεη ηελ άδεηα, 

δηαβνπιεχεηαη κε ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη 

ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

(7) Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο εγθαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη επί ηφπνπ έιεγρνο απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ πιεξνχληαη νη φξνη πνπ ζα δηαηππσζνχλ ζηελ άδεηα θαη 

εάλ ην πξνζσπηθφ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν. 

(8) (α) Ζ ρνξήγεζε άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ 

αηηνχληα απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άιισλ αδεηψλ ή εγθξίζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη δπλάκεη άιιεο λνκνζεζίαο. 

(2) Καη΄ εμαίξεζε ηνπ (α), ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα εμαηξεζεί 

απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε βάζε ηνλ 

πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο Νφκν ηνπ 2002, λννπκέλνπ φηη ε άδεηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο πξφζζεηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξνπ 10 ηνπ πεξί Διέγρνπ ηεο 

Ρχπαλζεο Νφκνπ ηνπ 2002 πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 

(9) (α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε άδεηα 

πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη άιιεο λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

άδεηα πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ψζηε λα 

απνηειεί εληαία άδεηα, λννπκέλνπ φηη απνθεχγνληαη πεξηηηέο επαλαιήςεηο 



ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ απφ ην 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ Γηεπζπληή. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζε 

άδεηα πνπ εθδφζεθε δπλάκεη άιιεο λνκνζεζίαο έγηλε πξφλνηα 

δηαζθάιηζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ηε ζπκπεξίιεςε 

ζρεηηθψλ φξσλ, ηφηε ε ελ ιφγσ άδεηα ζεσξείηαη Δληαία θαη δελ απαηηείηαη 

ε έθδνζε μερσξηζηήο άδεηαο δηαρείξηζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

(2) Δγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Βηνκεραληθψλ 

Δθπνκπψλ Νφκν Ν.184(Η)/2013 θαη έρνπλ εμαζθαιίζεη Άδεηα 

Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηνρήο αδεηαο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ λννπκέλνπ φηη ζηελ Άδεηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

νη φξνη γηα ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

(10) Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ν Γηεπζπληήο, κεξηκλά ψζηε 

λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο 

γλσζηνπνίεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη– 

(1) Ζ εκεξνκελία ιήςεο ηεο αίηεζεο˙ 

(2) Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ε αίηεζε είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ γηα 

επηζεψξεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο˙ 

(3) Όηη νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ 

Γηεπζπληή απφςεηο ή εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αηηνχκελε άδεηα ή ην 

πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο. 

(11) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ή κέζν, θάζε 

απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ή αλαλεψλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη ή 

αλαζηέιιεηαη άδεηα ηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηε πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

(12) Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζε κνλάδεο 

αλαθχθισζεο πινίσλ επηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ.1257/2013 γηα ηελ αλαθχθισζε πινίσλ 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 26 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

25. Σν άξζξν 26 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδάθηνπ (1) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην:  

 «(1) Πξηλ ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 24, ν αηηεηήο άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

θαηαζέηεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο εγγχεζε ή 

επαξθή αζθάιηζε γηα ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθνχ ξχπαλζεο πνπ δπλαηφ λα πξνθιεζεί απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ» · 

(2) Με ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (2). 

(3) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (3) ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

εδαθίνπ (4): 



«(4) ε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη/ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 

Καλνληζκψλ θαη/ή Γηαηαγκάησλ ή ζε πεξίπησζε ιήςεο κέηξσλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ αξκφδηα αξρή θαη/ή ην δηεπζπληή γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο ή θαηάζρεζε ή απνκάθξπλζε ή δηαρείξηζε νπνηνλδήπνηε 

απνβιήησλ ή εμνπιηζκνχ ή απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε 

πεξηβαιινληηθήο δεκηάο ε αξκφδηα αξρή θαη/ή ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα 

εηζπξάμεη πνζφ ηεο εγγπεηηθήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Αξκφδηα Αξρή 

θαη/ή ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμίαο ηεο 

εγγπεηηθήο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

αμίαο ηεο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο δχλαηαη λα 

αλαζηείιεη ηελ άδεηα ή λα αλαθαιέζεη ηελ εμαίξεζε πξνζψπνπ απφ ηελ 

ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο άδεηαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 29 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

26. Ζ παξάγξαθνο (β) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε 

ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο «Τπνπξγφ» ακέζσο κεηά ηελ θξάζε 

«παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα 

ελεκεξψλεη ηνλ» θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηελ θξάζε «Γηεπζπληή» · 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 30 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

27. Σν άξζξν 30 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην αθφινπζν εδάθην: 

«30. –(1) Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε θχζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο ή γηα νπνηαδήπνηε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο γξαπηψο ηνλ Γηεπζπληή. ε ηέηνηα πεξίπησζε 

ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα επηβάιεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

εθφζνλ θξίλεη φηη απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.» · 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) ηεο θξάζεο «αθνχ ππνβάιεη 

αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή» κε ηελ θξάζε «αθνχ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ 

Γηεπζπληή». 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 31 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

28. Σν άξζξν 31 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) ηεο θξάζεο «Ο Τπνπξγφο, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ» κε ηε θξάζε «Ο Γηεπζπληήο». 

(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (2) ηεο θξάζεο «Ο Τπνπξγφο» κε ηελ 

θξάζε «Ο Γηεπζπληήο». 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 32 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

29. Σν άξζξν 32 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1)(α) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(1) (α) Κάζε πξφζσπν πνπ αδεηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 24 θαη 25 ή εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο άδεηαο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28, θάζε 

παξαγσγφο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπιιέγνπλ ή 



κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα απφβιεηα ζε επαγγεικαηηθή βάζε ή ελεξγνχλ σο 

έκπνξνη ή/θαη κεζίηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ππνρξενχληαη φπσο: 

i. ηεξνχλ ρξνλνινγηθφ κεηξψν απνβιήησλ κε ηηο πνζφηεηεο, ηε θχζε, 

ηελ πξνέιεπζε ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ, θαζψο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε ή άιιεο εξγαζίεο αλάθηεζεο θαη, 

φπνπ είλαη ζθφπηκν, ηνλ πξννξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη ηε κέζνδν επεμεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα 

απφβιεηα 

ii. δηαζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) ζηελ αξκφδηα 

αξρή θαηά ην κήλα Μάξηην θάζε επφκελνπ έηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κεηξψνπ ή ησλ κεηξψσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1Α) θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ δεηείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή θαη 

ρνξεγνχλ ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζε πξνεγνχκελν θάηνρν ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ έγγξαθα απνδεηθηηθά ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φηαλ απηά ηνπο δεηνχληαη.» 

(2) Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (1Α) ακέζσο κεηά ην 

εδάθην (1): 

«(1Α) (α) Ζ αξκφδηα αξρή δεκηνπξγεί κεηξψν ή ζπληνληζκέλα κεηξψα 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1)(α) θαη θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή 

επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(2) Ζ αξκφδηα αξρή ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία γηα ηα απφβιεηα πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο βηνκεραληθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζην 

Δπξσπατθφ κεηξψν έθιπζεο θαη κεηαθνξάο ξχπσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 166/2006. 

Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεκηνπξγεί παξφκνηα κεηξψα γηα άιιεο 

θαηεγνξίεο απνβιήησλ, ηδίσο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ηίζεληαη ζηφρνη ζηε 

λνκνζεζία θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο ππνβνιήο 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (1)(α).» 

(3) Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (4) ακέζσο κεηά ην 

εδάθην (3): 

«(4) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θάλεη ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ην άξζξν 54, 

ηφηε γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο ή 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ν θσδηθφο αξηζκφο ν νπνίνο ρνξεγείηαη ζην 

πξφζσπν απηφ, ζεσξείηαη φηη ππέρεη ζέζε ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο 

ηνπ πξφζσπνπ πνπ ππνβάιιεη ηα έληππα ή ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο αηηήζεηο 

ή ηηο εηδνπνηήζεηο.»» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 33 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

30. Σν άξζξν 33 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ 

παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (3) ηεο θξάζεο «θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ.» ακέζσο κεηά ηε ιέμε 

«Γεκνθξαηίαο». 



Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 35 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

31. Σν άξζξν 35 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (4) ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) κε ηηο 

αθφινπζεο λέεο παξαγξάθνπο: 

«(β) ηηο πθηζηάκελεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο θαη αλάθηεζεο, 

θαζψο θαη ηπρφλ ξπζκίζεηο γηα απφβιεηα έιαηα, επηθίλδπλα απφβιεηα, 

απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θξίζηκεο 

ζεκαζίαο, ή ξνέο απνβιήησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία, 

(3) αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ην θιείζηκν πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνβιήησλ θαη πξφζζεηεο ππνδνκέο εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16. 

Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή κεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή αμηνιφγεζεο ησλ 

επελδχζεσλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, κεηαμχ άιισλ γηα 

ηνπηθέο αξρέο, πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη ελ ιφγσ 

αλάγθεο θαη ε ελ ιφγσ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή ζε άιια έγγξαθα ζηξαηεγηθήο πνπ θαιχπηνπλ 

ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο.» 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Η): 

11.7.2003 

28.12.2007 

14.3.2014. 

 

(2) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (3) ησλ αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (γα) 

θαη (γβ) ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (γ): 

«(γα) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) 

Καλνληζκνχο ή ζε άιια έγγξαθα πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο.  

(γβ) αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ζπιινγήο απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πιηθήο θαη γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηεο 

ρσξηζηήο ζπιινγήο, θαη ησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, ελδερνκέλσλ παξεθθιίζεσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηεο αλάγθεο γηα λέα πξνγξάκκαηα 

ζπιινγήο.» 

 (3) Με ηε δηαγξαθή ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνχ ηεο ιέμεο «θαη». 

 (4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ 

εδαθίνπ (3) κε ην ζεκείν θαη ηε ιέμε «, θαη» θαη ηελ πξνζζήθε ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (ζη) θαη (δ) ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ε): 

«(ζη) κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ ηχπσλ 

απνξξηκκάησλ, 

(δ) θαηάιιεινπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο δείθηεο θαη ζηφρνπο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ή 

ππνβάιινληαη ζε αλάθηεζε ελέξγεηαο.» 
 

 

 

 

 

 

32(I) ηνπ 2002 

(5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (6) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(6) Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ γηα ηα απφβιεηα φπσο θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπ, 



133(I) ηνπ 2003 

159(Η) ηνπ 2005 

48(Η) ηνπ 2006 

58(Η) ηνπ2012. 

59(Η) ηνπ 2012 

125(Η) ηνπ2012. 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Η): 

11.7.2003 

28.12.2007 

14.3.2014. 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 164, ηεο 

25.6.2008, ζ. 19. 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δ.Δ.: L 327, ηεο 

22.12.2000, ζ. 1. 

ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (4) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ηνπο Καλνληζκνχο 5 θαη 

6 ησλ πεξί Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) Καλνληζκψλ θαη, 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο νδεγίαο 2008/56/ΔΚ θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

νδεγίαο 2000/60/ΔΚ.» 

 (6) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (9) ηεο θξάζεο «ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ» κεηά ηε ιέμε «απηψλ» (ηειεπηαία 

γξακκή). 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 36 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

32. Σν άξζξν 36 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην (1): 

«(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηε ζπκβνπιεπηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, 

εγθξίλεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη, θαη’ ειάρηζην, ηα κέηξα πξφιεςεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 11Β, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 9.» 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηεο θξάζεο 

«πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35» (πξψηε γξακκή) κε ηε θξάζε «απαηηνχληαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35» 

(3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«(β) ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ηέηνην πξφγξακκα ελζσκαησζεί ζην ζρέδην 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή ζηα ελ ιφγσ άιια πξνγξάκκαηα, νη ζηφρνη θαη 

ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζαθψο.» 

(4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(3) ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, θαηά 

πεξίπησζε, πεξηγξάθεηαη ε ζπκβνιή ησλ κέζσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα VIΗ ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ θαη αμηνινγείηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ 

κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VI ή άιισλ ελδεδεηγκέλσλ 

κέηξσλ θαη πεξηγξάθνληαη επίζεο ηα πθηζηάκελα κέηξα πξφιεςεο 



δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξφιεςε ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. Σα κέηξα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ 

απνζχλδεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή 

απνβιήησλ.» 

(5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(4) Ο Τπνπξγφο ζεζπίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ πνπ εγθξίλνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 

(1).» 

(7) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (9) ηεο θξάζεο «ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 33 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ» κεηά ηε ιέμε «απηψλ» (ηειεπηαία 

γξακκή). 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 43 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

33. Σν άξζξν 43 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηε δηαγξαθή ηνπ εδάθηνπ (6). 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδάθηνπ (7) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

«(7) Ζ ΔΓΑ έρεη αξκνδηφηεηα λα ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή 

αλαθνξηθά κε –  

(1) νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηελ έθδνζε Καλνληζκψλ, δηαηαγκάησλ 

ή γλσζηνπνηήζεσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

(2) ηελ έγθξηζε αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ· 

(3) νπνηαδήπνηε κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ γηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζήο ηνπο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 36». 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

34. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 

46 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 46Α: 

Δμνπζία άκεζεο 

παξέκβαζεο. 

 

«46Α. –(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, φηαλ θαηά ηελ επηζεψξεζε, ν επηζεσξεηήο ζεσξεί φηη πξφζσπν 

πξνθαιεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ιεηηνπξγεί ρσξίο 

άδεηα ή θαζ’ ππέξβαζε απηήο, ή παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή ν νπνίνο δηαηάζζεη 

άκεζα κέηξα πεξηνξηζκνχ ή παχζεο ηεο ξχπαλζεο ή κείσζεο ή εμάιεηςεο 

ηνπ θηλδχλνπ γηα ην πεξηβάιινλ ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηεο νριεξίαο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο άκεζεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη/ή ηεο 

απνκάθξπλζεο θαη/ή ηεο δηαρείξηζεο νπνηνλδήπνηε νπζηψλ θαη/ή 

απνβιήησλ θαη/ή εμνπιηζκνχ θαη/ή αληηθεηκέλσλ κε  ή ρσξίο ηελ 

ζπλδξνκή ηεο Αζηπλνκίαο∙  

Ννείηαη φηη, πξφζσπν πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ζρεηηθή Γηαηαγή ηνπ 

Αξρηεπηζεσξεηή, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, 



ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 500.000 Δπξψ ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

(2) δαπάλεο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη/ ή ηνπ Γηεπζπληή θαη/ ή ηνπ 

Αξρηεπηζεσξεηή πνπ γίλνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα 

εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ παξαβάηε σο ρξεκαηηθέο πνηλέο νθεηιφκελεο ζηε 

Γεκνθξαηία. 

(3) Ο Αξρηεπηζεσξεηήο ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ζε πεξίπησζε 

κέηξσλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ν Γηεπζπληήο ζε ηέηνηα πεξίπησζε 

δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ άκεζε αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηζρχνο ηεο 

θαηαρψξεζεο ζε Αξρείν ή Μεηξψν, θαη/ή ηελ άκεζε αλαζηνιή ή 

αλάθιεζε ηζρχνο ηεο εθδνζείζαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ άδεηαο.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 49 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

35. Σν άξζξν 49 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (i) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ 

(1) κε ην αθφινπζν λέν ζεκείν: 

«(i) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεςε θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ (10), 15(1),(2), (3) θαη (6), 18, 19, 22Α, 24, 29, 30, 32(1) θαη (2), 

33(1), (3) θαη (7), 34(1) θαη 49 (1) (β)˙» 

(2) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην ζεκείν (vi) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ησλ αθφινπζσλ λέσλ ζεκείσλ (vii), (viii) θαη (ix):  

«(vii) παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2017˙  

(viii) παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1257/2013˙ 

(ix) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ 

παξαγσγνχ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 11.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 50 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

 

36. Σν άξζξν 50 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«(α) Δπηζεσξεηήο πνπ έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν δηαπξάηηεη ή έρεη δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε αδίθεκα θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10, 15, 18, 22
 
Α, 24, 29, 33, ηνπ 

άξζξνπ 49 ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54 ή 

ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27, 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 28, ηνπ εδαθίνπ (10) ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηνπ 

εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 54, έρεη εμνπζία λα πξνβεί ζε εμψδηθε ξχζκηζε 

ηνπ αδηθήκαηνο.»  

(2) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) ησλ αθφινπζσλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) 

ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (β): 

«(γ) Όηαλ ν Αξρηεπηζεσξεηήο έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη 



νπνηνδήπνηε πξφζσπν δηαπξάηηεη ή έρεη δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε ζνβαξφ 

αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 10, 15, 18, 22
 
Α, 24, 29, 33, ηνπ άξζξνπ 49 ή ησλ Καλνληζκψλ 

πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54 ή ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27, ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 28, 

ηνπ εδαθίνπ (10) ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 54, έρεη 

εμνπζία λα πξνβεί ζε εμψδηθε ξχζκηζε ηνπ αδηθήκαηνο. 

(δ) Σν πνζφ ηεο εμψδηθεο ξχζκηζεο πνπ θαζνξίδεη ν Αξρηεπηζεσξεηήο 

είλαη αλάινγν κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 

10,000 επξψ.» 

(δ) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην  εδάθηνπ (9) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ 

λένπ εδαθίνπ (10): 

 «(10) Ο Αξρηεπηζεσξεηήο ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε 

ηνπ λέα ζηνηρεία πνπ ην δηθαηνινγνχλ, κε αηηηνιφγεζε δχλαηαη λα άξεη, 

ή/θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ επηβνιή εμψδηθεο ξχζκηζεο απφ επηζεσξεηή.» 

Προσθήκη νέοσ 

άρθροσ στο βασικό 

νόμο. 

37. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 

51 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 51Α: 

Γεκνζίεπζε 

απνθάζεσλ. 
«51A. –(1)(α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 

εδαθίνπ, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζην δηαδίθηπν ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ή κέζν, θάζε απφθαζε κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη 

δηνηθεηηθή ή πνηληθή θχξσζε ή άιιν κέηξν πεξηιακβαλνκέλσλ εμψδηθσλ 

ξπζκίζεσλ γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή/θαη ησλ 

δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ ή δηαηαγκάησλ ακέζσο κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζην πξφζσπν ζην νπνίν επηβάιιεηαη 

ε θχξσζε ή ην κέηξν∙ ε δεκνζίεπζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ή ην κέηξν. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο θξίλεη φηη ε δεκνζίεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξά ε απφθαζε ή ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θπζηθνχ πξνζψπνπ είλαη 

δπζαλάινγε, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ 

αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ε Αξκφδηα Αξρή 

- 

i. Αλαβάιιεη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κέρξη λα παχζνπλ λα 

πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο ελ ιφγσ αλαβνιήο∙ ή 

ii. Γεκνζηεχεη ηελ απφθαζε ζε αλψλπκε βάζε ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ 

δίθαην, εθφζνλ ε δεκνζίεπζε εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα· ή 

iii. Γελ δεκνζηεχεη ηελ απφθαζε, αλ ζεσξεί φηη ε δεκνζίεπζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii) δελ επαξθεί γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ελ ιφγσ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ζεσξνχληαη ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο απνθαζίζεη λα δεκνζηεχζεη απφθαζε 

κε αλψλπκν ηξφπν θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο 

παξαγξάθνπ (β), δχλαηαη λα αλαβάιεη ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθείσλ 

δεδνκέλσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ πξνβιέπεηαη φηη νη ιφγνη 



ηεο αλψλπκεο δεκνζίεπζεο ζα παχζνπλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο πξνβεί ζε δεκνζίεπζε θαηά ην παξφλ 

άξζξν, νθείιεη λα δεκνζηεχζεη θαη θάζε επαθφινπζε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ κε ηε πξψηε δεκνζίεπζε, φπσο ηελ 

ηπρφλ αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο θχξσζεο ή κέηξνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

ηελ ηπρφλ πξνζβνιή ηεο θχξσζεο ή κέηξνπ κε πξνζθπγή ή έθεζε 

ελψπηνλ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηελ έθβαζε ηέηνηαο πξνζθπγήο ή 

έθεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθχξσζεο ηεο θχξσζεο ή κέηξνπ απφ ην 

αξκφδην Γηθαζηήξην. 

(3) Ο Γηεπζπληήο εμαζθαιίδεη φηη θάζε απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν, παξακέλεη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν 

γηα δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο∙ ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ δεκνζίεπζε 

δηαηεξνχληαη ζην δηαδίθηπν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

(4) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηε 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 54 τοσ 

βασικού Νόμοσ 

38. Σν άξζξν 54 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (3), ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

εδαθίνπ (4): 

 

«(4) Καλνληζκνί, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ δχλαληαη 

λα ζεζπίδνπλ πνηληθά αδηθήκαηα, αλαθνξηθά κε ηα νπνία δχλαηαη λα 

επηβιεζνχλ πνηλέο, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Νφκν, θαη ηε δπλαηφηεηα εμψδηθεο ξχζκηζήο ηνπο.». 

 

(2) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην ζεκείν (ηβ) ηνπ εδαθίνπ (5), ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ ζεκείσλ (ηγ) θαη (ηδ): 

«(ηγ) Σνλ θαζνξηζκφ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ ππνβνιή ή απνζηνιή 

ή παξαιαβή νπνηνλδήπνηε εληχπσλ ή πιεξνθνξηψλ ή αηηήζεσλ ή 

εηδνπνηήζεσλ ή εθζέζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

πιεξσκήο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν ή ζε δπλάκεη απηνχ 

εθδνκέλνπο Καλνληζκνχο ή Γηαηάγκαηα. 

(ηδ) Σελ δηαδηθαζία έγθξηζεο εμαγσγψλ ή/θαη εηζαγσγψλ απνβιήησλ 

απφ/πξνο ηελ Κχπξν» 

Σροποποίηση τοσ 

άρθροσ 56 τοσ 

βασικού νόμοσ. 

39. Σν άξζξν 56 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν 

άξζξν: 

«56. (1) (α) Ζ αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ Δπηηξνπή ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5) ηνπ 

άξζξνπ 13 γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. 

(2) Σα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά: 



i. ζηνλ κνξθφηππν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ˙ θαη 

ii. εληφο 18 κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο γηα ην νπνίν 

ζπλειέγεζαλ ηα δεδνκέλα αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην πιήξεο 

εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ 

ζεζπίδεη ηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πνπ εθδίδεηαη 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ. 

(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 13, ε αξκφδηα αξρή ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

κνξθφηππν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ 2012, πεξί θαζνξηζκνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηεο 

εθζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 

απφβιεηα. 

(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επαιήζεπζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην εδάθην 

(4)(β) ηνπ άξζξνπ 13, ε αξκφδηα αξρή αλαθέξεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

απνβιήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα εξγαζίεο επίρσζεο θαη άιιεο 

εξγαζίεο αλάθηεζεο πιηθψλ ρσξηζηά απφ ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ 

πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθπθιψζεθαλ: 

Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή αλαθέξεη ηελ επαλεπεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ ζε πιηθά ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

εξγαζίεο επίρσζεο σο επίρσζε. 

(5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επαιήζεπζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην εδάθην 

(5) ηνπ άξζξνπ 13, ε αξκφδηα αξρή αλαθέξεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

απνβιήησλ πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ρσξηζηά απφ 

ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψζεθαλ. 

 (2) (α) Ζ αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 11Β ζε 

εηήζηα βάζε. 

(2) Σα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά: 

i. ζηνλ κνξθφηππν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ˙ θαη 

ii. εληφο 18 κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο γηα ην νπνίν 

ζπλειέγεζαλ ηα δεδνκέλα αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην πιήξεο 

εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ 

ζεζπίδεη ηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πνπ εθδίδεηαη 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ. 

 (3) (α) Ζ αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηα δεδνκέλα γηα ηα 

νξπθηέιαηα ή ηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά ή ηα βηνκεραληθά έιαηα πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαη γηα ηα απφβιεηα έιαηα πνπ ζπιιέγνληαη θαη 

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ρσξηζηά γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. 

(2) Σα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιινληαη: 

i. ζηνλ κνξθφηππν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ 



εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ˙ θαη 

ii. εληφο 18 κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο γηα ην νπνίν 

ζπλειέγεζαλ ηα δεδνκέλα αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην πιήξεο 

εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ 

ζεζπίδεη ηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πνπ εθδίδεηαη 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ. 

 (4) (α) Σα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (4) 

θαη (8) ηνπ άξζξνπ 13Α, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεπηνκεξψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα κέζα πνζνζηά απσιεηψλ, φπνπ εθαξκφδεηαη. 

(2) Σα πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιινληαη 

ζηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

37 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ.» 

Σροποποίηση τοσ 

Παραρτήματος Η τοσ 

βασικού νόμοσ. 

40. Σν Παξάξηεκα Η ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ R3, R4 θαη R5 κε ηηο αθφινπζεο 

εξγαζίεο: 

«R 3 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ 

θνκπνζηνπνίεζεο θαη άιισλ δηεξγαζηψλ κεηαηξνπήο βηνινγηθνχ 

ραξαθηήξα) (**) 

R 4 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ ελψζεσλ (***) 

R 5 Αλαθχθισζε/αλάθηεζε άιισλ αλφξγαλσλ πιηθψλ (****)   

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνζεκείσζεο (**) κε ηελ αθφινπζε 

ππνζεκείσζε: 

«(**) Πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

αεξηνπνίεζε θαη ππξφιπζε κε ρξήζε ησλ ελψζεσλ σο ρεκηθψλ νπζηψλ 

θαη αλάθηεζε νξγαληθψλ πιψλ ππφ κνξθή επίρσζεο.» 

 (3) Με ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο ππνζεκείσζε (***): 

«(***) Πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.» 

 (4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνζεκείσζεο (***) κε ηελ αθφινπζε 

ππνζεκείσζε (****): 

«(****) Πεξηιακβάλνληαη ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε 

αλαθχθισζε αλφξγαλσλ πιηθψλ θαηαζθεπψλ, ε αλάθηεζε αλφξγαλσλ 

πιψλ ππφ κνξθή επίρσζεο θαη ε εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο πνπ νδεγεί ζε 

αλάθηεζε εδάθνπο.». 

 (5) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ ππνζεκείσζεο (****) κε ηνλ αξηζκφ 

(*****) θαη ηνπ αξηζκνχ (*****) κε ηνλ αξηζκφ (******). 
 

Σροποποίηση των 41. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ 



Παραρτημάτων τοσ 

βασικού νόμοσ.  

 

 

 

 

Παξάξηεκα VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαξηήκαηνο VII θαη VIII: 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΗΝΖΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3
(1)

 

1. Σέιε θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή θαη απνηέθξσζε ησλ 

απνβιήησλ, πνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλαθχθισζε 

θαη δηαηεξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή σο ηε ιηγφηεξν πξνηηκψκελε 

επηινγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

2. Πξνγξάκκαηα “πιεξψλσ φζν πεηάσ”, πνπ ρξεψλνπλ ηνπο παξαγσγνχο 

απνβιήησλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ θαη πξνζθέξνπλ θίλεηξα γηα δηαρσξηζκφ ζηελ πεγή ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ θαη γηα ηε κείσζε ησλ κεηθηψλ απνβιήησλ. 

3. Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηε δσξεά πξντφλησλ, ηδίσο ηξνθίκσλ. 

4. Πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ γηα δηάθνξνπο 

ηχπνπο απνβιήησλ, θαη κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπο. 

5. Πξνγξάκκαηα θαηαβνιήο εγγχεζεο-επηζηξνθήο θαη άιια κέηξα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ. 

6. Οξζφο ζρεδηαζκφο ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ ηακείσλ ηεο Έλσζεο. 

7. Βηψζηκεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ θαη 

πιηθψλ. 

8. ηαδηαθή θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ. 

9. Υξήζε θνξνινγηθψλ κέηξσλ ή άιισλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνδνρήο πξντφλησλ θαη πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε. 

10. Τπνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο 

αλαθχθισζεο θαη αλαθαηαζθεπήο. 

11. Υξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

12. Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηηο ηνπηθέο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηδίσο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηελ 

επξχηεξε ρξήζε πξνγξακκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο, κε παξάιιειε 

απνθπγή ηεο ππνζηήξημεο γηα πγεηνλνκηθή ηαθή θαη απνηέθξσζε. 

13. Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα ηε ρσξηζηή 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζπιινγή, ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηε κείσζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, θαη ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε. 

14. πζηήκαηα ζπληνληζκνχ, κεηαμχ άιισλ κε ςεθηαθά κέζα, κεηαμχ φισλ 

ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. 

15. Πξνψζεζε δηαξθνχο δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπκθεξνληνχρσλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαη 

ελζάξξπλζε γηα ηε ζχλαςε εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ θαη ηελ ππνβνιή 

ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα. 

(1) 
Σα ελ ιφγσ κέζα θαη κέηξα κπνξνχλ λα παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, πνπ απνηειεί ηελ θνξπθαία βαζκίδα ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, θαη ζην Παξάξηεκα IV παξαηίζεηαη πιήξεο 

θαηάινγνο πην ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ κέηξσλ πξφιεςεο ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII 

ΥΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 

Σν ζρέδην εθαξκνγήο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 

παξάγξαθνο 3 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Αμηνιφγεζε ησλ παιαηφηεξσλ, ησλ ηξερφλησλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

πνζνζηψλ αλαθχθισζεο, πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη άιιεο 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 28 θαη 29. 

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

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

άξζξν 11 παξάγξαθνο 2 εληφο ηεο νξηδφκελεο ζε απηφ πξνζεζκίαο, θαη 

εθηίκεζε ηεο παξάηαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ 

ζηφρνπ. 

4. Σα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 11, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζην 

θξάηνο κέινο θαηά ηε ρξνληθή παξάηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη άιισλ κέηξσλ γηα ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 θαη ζην παξάξηεκα VII. 

5. Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ζεκείν 4, θαζνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπο, θαζψο 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.» 

 


