
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων για την τροποποίηση της νομοθεσίας βάσει του πακέτου κυκλικής 
οικονομίας σχετικά με τα απόβλητα είναι τα ακόλουθα:  

 Εναρμόνιση των ορισμών για τα απόβλητα 

 Αύξηση του στόχου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
αστικών αποβλήτων στο 65 % έως το 2035 

 Από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, 
ιδίως όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής με 
εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για 
το περιβάλλον 

 Αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
απορριμμάτων συσκευασίας στο 65% έως το 2025 και των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης ανά 
υλικό  συσκευασίας στο: 
− 75% για χαρτί και χαρτόνι 
− 70% στα σιδηρούχα μέταλλα 
− 50% στο αλουμίνιο 
− 70% στο γυαλί 
− 55% στο πλαστικό 
− 25% στο ξύλο 

 Αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
απορριμμάτων συσκευασίας στο 70% έως το 2030 και των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης ανά 
υλικό συσκευασίας στο: 
− 85% για χαρτί και χαρτόνι 
− 80% στα σιδηρούχα μέταλλα 
− 60% στο αλουμίνιο 
− 75% στο γυαλί 
− 55% στο πλαστικό 
− 30% στο ξύλο 

− Συνυπολογισμός στον στόχο ανακύκλωσης των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς 
πώληση (πρωτογενείς) που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και των ξύλινων 
συσκευασίες που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση. 

 Σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων στο 10 % έως το 2035 

 Ενίσχυση των υποχρεώσεων χωριστής συλλογής και επέκταση τους στα επικίνδυνα οικιακά 
απόβλητα (από το 2025), στα οργανικά απόβλητα (από το τέλος του 2023) και στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (από το 2025) 

 Μεγαλύτερη εναρμόνιση και απλούστευση του νομικού πλαισίου για τα υποπροϊόντα και τον 
αποχαρακτηρισμό αποβλήτων 

 Νέα μέτρα για την προώθηση της πρόληψης, ειδικά για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων 
τροφίμων και των θαλάσσιων απορριμμάτων, και της επαναχρησιμοποίησης 

 Καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών λειτουργίας για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών 



 Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τους στόχους ανακύκλωσης 

 Απλούστευση και εκσυγχρονισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων 

 Πρόνοιες για υπολογισμό στοιχείων και μορφότυπο υποβολής τους βάσει κατ’ εξουσιοδότηση 
αποφάσεων και εκτελεστικών πράξεων της ΕΕ. 

Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016: Βασικές 
Tροποποιήσεις  

1. Άρθρο 2: Εισαγωγή νέων ορισμών για έννοιες όπως τα απόβλητα τροφίμων, τα ΑΕΚΚ, τα 
δημοτικά απόβλητα και το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και τροποποίηση 
των ορισμών για τη διαχείριση των αποβλήτων και τα οργανικά απόβλητα για σκοπούς ενιαίας 
εναρμόνισης και εφαρμογής σε όλη της επικράτεια της ΕΕ.  

2. Άρθρο 3: Αντικατάσταση του σκοπού του Νόμου (Άρθρο 3) ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία 
της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 

3. Νέο άρθρο 5Α: Εισαγωγή δυνατότητας εκχώρησης εξουσιών για έλεγχο της εφαρμογής του 
Νόμου σε άλλα Τμήματα/Υπουργεία, πρόσωπα/οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

4. Άρθρο 7: Εισαγωγή αναλυτικότερων κριτηρίων και διαδικασιών για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων. 

5. Άρθρο 9: Εισαγωγή αναφοράς στη δυνατότητα χρήσης οικονομικών και άλλων μέτρων, με σκοπό 
την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

6. Άρθρο 11: Ενδυνάμωση των προνοιών που αφορούν τα μέτρα που υιοθετούνται για ενθάρρυνση 
του σχεδιασμού προϊόντων με τρόπο ώστε να μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων και να 
ενισχύονται οι δυνατότητες ανάκτησης και διάθεσης βάσει της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

7. Νέο άρθρο 11Α: Εισαγωγή νέου άρθρου για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Συγκεκριμένα, 
εισάγονται πρόνοιες για: 

(α) Την έκδοση Διατάγματος για  
 Ρύθμιση της λειτουργίας των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών και 

καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας λειτουργίας των προγραμμάτων  
 Καθορισμό των ρόλων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων 
 Καθορισμό των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων,  
 Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων 
 Διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των παραγωγών προϊόντων,  
 Θέσπιση του πλαισίου παρακολούθησης και επιβολής, και 
 Καθορισμό των απαιτήσεων καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών, ενημέρωσης και 

υποβολής εκθέσεων 

(β) Καθορισμό ελάχιστων υποχρεώσεων μέσω της άδειας λειτουργίας των προγραμμάτων 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, όπως:  



 Κάλυψη προγράμματος (γεωγραφική και σε επίπεδο προιόντων και υλικών) 
 Διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής  
 Διάθεση αναγκαίων οικονομικών και οργανωτικών μέσων 
 Εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου 
 Διάθεση επαρκών πληροφοριών στο κοινό, περιλαμβανομένων των μελών, των 

εισφορών που καταβάλλουν οι παραγωγοί και τις διαδικασίες επιλογής των φορέων 
διαχείρισης αποβλήτων. 

(γ) Διασφάλιση μέσω της άδειας λειτουργίας ότι οι εισφορές 
 Καλύπτουν τα κόστη των εργασιών χωριστής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, 

παροχής πληροφόρησης, συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων (με εξαίρεση 
τα συστήματα που αφορούν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) 

 Ρυθμίζονται για επιμέρους προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως η 
ανθεκτικότητα, η επισκευασιμότητα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης και η παρουσία επικίνδυνων ουσιών και 

 Δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των 
αποβλήτων. 

(δ) Τη δυνατότητα απόκλισης από τον επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης κάλυψης κόστους 
που αναφέρεται πιο πάνω.  

8. Νέο άρθρο 11Β: Εισαγωγή νέου άρθρου με το οποίο καθορίζονται αναλυτικά τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που θεσπίζεται δυνάμει 
του άρθρου 36. 

9. Άρθρο 12: Αντικατάσταση του άρθρου 12 που αφορά την ανάκτηση αποβλήτων, εισάγοντας 
υποχρεώσεις για τη χωριστή συλλογή για σκοπούς διευκόλυνσης και βελτίωσης της ανάκτησης. 

10. Άρθρο 13: Εισαγωγή επιπρόσθετων υποχρεώσεων όσον αφορά την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων: 

(α) Ενίσχυσης των μέτρων που λαμβάνονται γα προώθηση των δραστηριοτήτων 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωση, ειδικά μέσω της ενθάρρυνσης των δικτύων 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.  

(β) Καθιέρωση χωριστής συλλογής για προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας με 
απάλειψη της αναφοράς στην ανάγκη αυτή να είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 
εφικτή και υποχρεωτική καθιέρωση χωριστής συλλογής, εκτός από το χαρτί, τα μέταλλα, τα 
πλαστικά και το γυαλί, από τον Ιανουάριο του 2025 και για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα. 

(γ) Νέα πρόνοια για λήψη μέτρων για προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης με στόχο τον 
ασφαλή χειρισμό των επικίνδυνων ουσιών και διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης, όπως και για καθιέρωση συστημάτων διαλογής ΑΕΚΚ τουλάχιστον για το ξύλο, 
τα ανόργανα υλικά, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και το γύψο.  



(δ) Καθορισμός νέων στόχων για 55% προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035 και καθορισμός διαδικασίας 
εξασφάλισης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη. 

11. Νέο άρθρο 13Α: Προσθήκη νέου άρθρου, με το οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τον 
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων. 

12. Άρθρο 20: Εισαγωγή υποχρέωσης για καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα επικίνδυνα 
κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά από τον Ιανουάριο του 2025. 

13. Άρθρο 22: Υποχρέωση καθιέρωσης χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων από το 
Δεκέμβριο του 2023 και λήψης μέτρων για ενθάρρυνση της ανακύκλωσης, της οικιακής 
κομποστοποίησης και της χρήσης υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα. 

14. Νέο Άρθρο 22Α: Διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων υδράργυρου και τις υποχρεώσεις 
οικονομικών φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων υδράργυρου 
να πληρούν τις υποχρεώσεις του Κανονισμού 2017/852/ΕΚ για τον υδράργυρο. 

15. Άρθρα 24 και 25: Αντικατάσταση των άρθρων 24 και 25 που αφορούν την άδεια διαχείρισης 
αποβλήτων με στόχο τον αναλυτικό καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των 
αιτήσεων που υποβάλλονται και έκδοσης των αδειών διαχείρισης (π.χ. δικαίωμα υποβολής, 
χρονική ισχύς άδειας, διαβουλεύσεις με εμπλεκομένους, παροχή πληροφόρησης μέσω 
διαδικτύου κλπ.). 

16. Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 26 ώστε η πρόνοια για την κατάθεση εγγύησης να καλύπτει 
και περιπτώσεις μη ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και να εισαχθεί πρόνοια για 
είσπραξη του ποσού της εγγύησης σε περιπτώσεις λήψης μέτρων από την αρμόδια αρχή για 
αντιμετώπιση ρύπανσης που προκλήθηκε.  

17. Άρθρο 32: Τροποποίηση του άρθρου 32 που αφορά το μητρώο αποβλήτων, ώστε να 
καθοριστούν αναλυτικότερα τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από πρόσωπα που κατέχουν 
άδεια διαχείρισης αποβλήτων και πρόσωπα που παράγουν, συλλέγουν ή μεταφέρουν 
επικίνδυνα απόβλητα ή ενεργούν ως έμποροι ή μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και 
υποχρέωση για τη δημιουργία μητρώων ή συντονισμένων μητρώων για την καταγραφή 
πληροφοριών.  

18. Άρθρο 35: Τροποποίηση των μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων που εκπονούνται. 

19. Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 36 που αφορά τα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων που εκπονούνται, με την εισαγωγή πρόνοιας ώστε αυτά να περιλαμβάνουν τα μέτρα 
που καθορίζονται στο νέο άρθρο 11Β και στο Παράρτημα VI, όπως και περιγραφή της συμβολής 
των οικονομικών μέσων και μέτρων παροχής κινήτρων που εφαρμόζονται, όπως αυτά 
απαριθμούνται στο νέο Παράρτημα VII. Εισάγεται επίσης πρόνοια για την εκπόνηση 
προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. 

20. Άρθρο 43: Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της ΣΕΔΑ με την αφαίρεση της έκδοσης αδειών 
διαχείρισης αποβλήτων. 



21. Νέο Άρθρο 46Α: Προσθήκη διατάξεων για τη δυνατότητα λήψης άμεσων μέτρων περιορισμού 
της ρύπανσης που διαπιστώνεται κατόπιν επιθεώρησης.  

22. Άρθρα 49 και 50: Διεύρυνση του πεδίου των αδικημάτων και ποινικών ή εξώδικων ρυθμίσεων 
ώστε να καλύπτουν και παραβάσεις σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 
και της ανθρώπινης υγείας από δραστηριότητες που καλύπτονται από το Νόμο 

23. Νέο Άρθρο 51Α: Προσθήκη νέου άρθρου που προβλέπει τη δημοσίευση αποφάσεων επιβολής 
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων.     

24. Άρθρο 54: Προσθήκη δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος για τον καθορισμό ηλεκτρονικών μέσων 
για την υποβολή πληροφοριών. 

25. Άρθρο 56: Καθορισμός υποχρεώσεων υποβολής δεδομένων στην ΕΕ. 

26. Νέα Παραρτήματα: Προσθήκη νέου Παραρτήματος VII που περιλαμβάνει παραδείγματα 
οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων και νέου Παραρτήματος VIII για το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται 
στην ΕΕ σε περίπτωση αιτήματος για παράταση τη εκπλήρωσης των στόχων.  

Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους 
του 2002 έως 2017: Βασικές Τροποποιήσεις  

1. Άρθρο 2: Τροποποίηση υφιστάμενων ορισμών, προσθήκη  νέων ορισμών και διαγραφή όρων. Οι 
τροποποιήσεις γίνονται για ευθυγράμμιση με τους ορισμούς του περί Αποβλήτων Νόμου για τα 
απόβλητα,  για ενιαία εναρμόνιση και εφαρμογή  σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. 

2. Άρθρο 4: Τροποποίηση του σκοπού του Νόμου ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία της 
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 

3. Άρθρο 5, εδάφιο 2: 

 Διεύρυνση προγραμμάτων διαχείρισης των συσκευασιών ώστε τα προγράμματα πρόληψης 
και τα μέτρα που λαμβάνονται να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

 Παροχή κίνητρων μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στα 
επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα που θα λαμβάνονται για την πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων συσκευασίας 

 Συμμετοχή επιπλέον φορέων όπως οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, σε παρεμφερείς δράσεις που σχεδιάζονται για την πρόληψη. 

 Χρήση οικονομικών μέτρων και άλλων μέτρων για τα προγράμματα πρόληψης με σκοπό την 
επίτευξη παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

4. Άρθρο 5, εδάφιο 4: Εισαγωγή νέας πρόνοιας για την ενθάρρυνση της αύξησης του ποσοστού 
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και των συστημάτων 
επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών με λήψη νέων μέτρων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν θέσπιση 
προγραμμάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, θέσπιση ποσοτικών στόχων, 
συνυπολογισμός  επαναχρησιμοποίησης  για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και 



διαφοροποίηση χρηματοδοτικών συνεισφορών  για τις επαναχρησιμοποιήσιμες μέσω των 
συστημάτων ευθύνης παραγωγού. 

5. Άρθρο 6: Καθορισμός νέων υψηλότερων ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης και διαδικασίας 
εξασφάλισης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη. 
 

6. Νέο Άρθρο 6Β: Καθορισμός κανόνων για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων. Οι 
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση (πρωτογενείς) που διατίθενται στην αγορά 
για πρώτη φορά και οι ξύλινες συσκευασίες που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση 
συνυπολογίζονται στον στόχο ανακύκλωσης. 
 

7. Άρθρο 11: Τροποποίηση υποχρεωτικής ειδικής σήμανσης που δηλώνει ότι η συσκευασία 
υπόκειται σε σύστημα διαχείρισης σε εθελοντική. 

 

8. Άρθρο 13: Διορθώσεις στις πρόνοιες που προβλέπονται για τα συστήματα επιστροφής, συλλογής 
και ανάκτησης καθώς και καθορισμός καθιέρωσης προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού για όλες τις συσκευασίες μέχρι τις 31/12/2024. Λήψη μέτρων για την προώθηση 
ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας αποβλήτων συσκευασίας βάση προτύπων. 
 

9. Άρθρο 14: Αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής  (βάσεις δεδομένων) στα οποία 
καταχωρούνται στοιχεία από οικονομικούς φορείς. 

 

10. Άρθρο 15: Απλοποίηση τρόπου υποβολής απαιτούμενων στοιχείων από τους οικονομικούς 
φορείς. 

11. Άρθρο 20: Αντικατάσταση του άρθρου 20 για την υποβολή ποσοτικών στοιχείων για την 
ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας και των στοιχείων που αφορούν τις 
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. 
 

12. Παράρτημα ΙΙΙ: Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ για τις βασικές απαιτήσεις που αφορούν τον 
σχεδιασμό, κατασκευή και διάθεση των συσκευασιών σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων καθώς και την προσθήκη προνοιών για τις ανακτήσιμες συσκευασίες υπό μορφή 
λιπασματοποίησης και τις βιοαποδομήσιμες. 

 

13. Παράρτημα V: Αντικατάσταση Παραρτήματος V με νέους πίνακες για την υποβολή στοιχείων από 
τους οικονομικούς φορείς. 

Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) 
Κανονισμούς του 2003 έως 2019: Βασικές Τροποποιήσεις    

1. Κανονισμός 2: Αντικατάσταση όρων και εισαγωγή νέων ορισμών. Οι τροποποιήσεις γίνονται για 
ευθυγράμμιση με τους ορισμούς του περί Αποβλήτων Νόμου για τα απόβλητα, για σκοπούς 
ενιαίας εναρμόνισης και εφαρμογής σε όλη της επικράτεια της ΕΕ. 

2. Κανονισμός 3: Αντικατάσταση του σκοπού του Νόμου ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία της 
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Επικέντρωση 



στη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και τήρηση αυστηρών 
λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τους χώρους υγειονομικής ταφής   για την πρόληψη 
και μείωση αρνητικών συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον. 

3. Κανονισμός 4: Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της διαχείρισης των 
αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες όταν αυτά εμπίπτουν σε πεδίο εφαρμογής 
άλλων οδηγιών.   

4. Κανονισμός 5: Διασφάλιση  μείωσης ποσότητας δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 
χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας δημοτικών 
αποβλήτων που παράγονται έως το 2035.  και καθορισμός διαδικασίας εξασφάλισης παράτασης 
της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη, σύμφωνα με προϋποθέσεις και  υποβολή 
σχεδίου εφαρμογής. 

5. Νέος Κανονισμός 5Α: Προσθήκη νέου Κανονισμού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τον 
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων. 

6. Κανονισμός 6: Διασφάλιση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τα αποδεκτά απόβλητα σε χώρο 
υγειονομικής ταφής, δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του περί Αποβλήτων 
Νόμου σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και των στόχων για την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 

7. Κανονισμός 9: Προσθήκη γενικής πρόνοιας στις κατηγορίες αποβλήτων μη αποδεκτών σε χώρο 
υγειονομικής ταφής, των απόβλητων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από 
μεταγενέστερη επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων από τα οποία η υγειονομική 
ταφή παράγει καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Επιπλέον υπάρχει  προσθήκη 
συγκεκριμένης πρόνοιας για εξασφάλιση ότι από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα 
για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα, δεν 
γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η 
υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον. 

8. Κανονισμός 16: Διαγραφή του Κανονισμού 16 που αφορούσε υποχρεώσεις για άλλους χώρους 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων. 

9. Κανονισμός 22: Αντικατάσταση Κανονισμού 22 για τον τρόπο υποβολής εκθέσεων προς ΕΕ και 
την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 

10. Νέος Κανονισμός 21Α: Προσθήκη νέου Κανονισμού 21Α για τη χρήση οικονομικών μέσων και 
άλλων μέτρων παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. 

11. Παράρτημα ΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ που αφορά κριτήρια και διαδικασίες 
αποδοχής των αποβλήτων με τη διαγραφή της παραγράφου που αφορά τη δειγματοληψία 
αποβλήτων. 



12. Παράρτημα ΙΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ που αφορά τις διαδικασίες ελέγχου και 
παρακολούθησης κατά τις φάσεις λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας με την διαγραφή μη 
χρήσιμων πληροφοριών για τη συλλογή μετεωρολογικών στοιχείων.  

13. Παράρτημα IV: Προσθήκη νέου Παραρτήματος IV που αφορά το σχέδιο εφαρμογής σε 
περίπτωση παράτασης επίτευξης των στόχων. 

Προσχέδια νομοσχεδίων που τροποποιούν τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς και τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές) Κανονισμούς 

Οι τροποποιήσεις αφορούν τον τρόπο υποβολής στοιχείων στην ΕΕ.  

 

 

 


