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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και  

2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» 

 

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με την προτεινόμενη προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 4042/2012 διευρύνεται ο σκοπός του ν. 4042/2012, 

κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον διευρυμένο πλέον 

σκοπό που προβλέπει και η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 που είναι 

η θέσπιση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και 

της ανθρώπινης υγείας μέσω της ορθής και αποδοτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων με στόχο τη μετάβαση σε μια 

κυκλική οικονομία.  
2 Με το άρθρο 2, σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 

1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, προστίθεται νέα περίπτωση 

εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4042/2012.  
3 Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 3, σε 

συμμόρφωση με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/851, προστίθενται νέοι ορισμοί ή αντικαθίστανται 

υφιστάμενοι, κατά τρόπο ώστε να γίνεται πιο ορθολογική 

κατηγοριοποίηση των αποβλήτων και συνακολούθως να 

είναι δυνατή η επίτευξη της πιο ορθολογικής και 

αποδοτικής διαχείρισης αυτών. 

4 Με την προτεινόμενη προσθήκη νέας παραγράφου στο 

άρθρο 29 του ν. 4042/2012, ικανοποιείται η πρόβλεψη της 

παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 για την 

λήψη μέτρων και την παροχή κινήτρων εκ μέρους των 

κρατών-μελών με σκοπό την εφαρμογή της ιεράρχησης των 

αποβλήτων. Συγκεκριμένα λαμβάνονται τα μέτρα του 

άρθρου 43 του παρόντος σχεδίου και παρέχονται τα κίνητρα 

του άρθρου 1α του ν. 25/1975. 

5 Με το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο 1α στον ν. 25/1975 

που προβλέπει τη δυνατότητα διαμόρφωσης  από τους ΟΤΑ 

α’ βαθμού μέρους του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους του 

άρθρου 1 του ν. 25/1975 μέσω της θέσπισης συστήματος 
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«πληρώνω όσο πετάω», ήτοι διαμόρφωσης μέρους του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανάλογα με την ποσότητα 

των απορριπτόμενων αποβλήτων. Το εν λόγω σύστημα 

συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για την αύξηση της 

χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και 

βιοαποβλήτων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851. 

6 Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 

4042/2012 προστίθενται οι προβλέψεις της παρ. 5 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 που τροποποίησε το 

άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, κατά τρόπο ώστε να 

γίνεται αναφορά στις εκτελεστικές πράξεις που θα εκδώσει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό αναλυτικών 

κριτηρίων για την ενιαία εφαρμογή όσων προβλέπει η παρ. 

1, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να 

διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των 

φυσικών πόρων. 

7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 13 

του ν. 4042/2012 και ορίζονται οι περιπτώσεις αποβλήτων 

που παύουν να υπάγονται στην έννοια των αποβλήτων. 

8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 25 

του ν. 4042/2012 και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά 

με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, με στόχο να 

ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη και 

ανακύκλωση αποβλήτων. 

9 Με το άρθρο 9 προστίθεται νέο άρθρο 25α στο ν. 
4042/2012, κατ’ ενσωμάτωση της παρ. 9 του άρθρου 1 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, με το οποίο προβλέπονται οι 
γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψιν όταν θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού. Επίσης, προσδιορίζεται ο ρόλος 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ως φορέα 
διασφάλισης της ύπαρξης τακτικού διαλόγου των 
ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται σε εφαρμογή των 
Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ).  

10 Με το νέο άρθρο 25β του ν. 4042/2012 προβλέπονται η 
θέσπιση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού και για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
καθώς και οι συναφείς λεπτομέρειες, ήτοι ορισμός του 
παραγωγού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποχρέωση 
οργάνωσης και λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης μέχρι την  31η.12.2023 και οι υποχρεώσεις στο 
πλαίσιο αυτών, καθώς και ο προσδιορισμός των 
προβλεπόμενων χρηματικών εισφορών. 

11 Με το άρθρο 11 προστίθεται νέο άρθρο 25Γ στον ν. 
4042/2012 σχετικά με τη δυνατότητα, αλλά και την 
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υποχρέωση για συγκεκριμένους ΟΤΑ α’ βαθμού να 
δημιουργήσουν Κέντρα Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που θα υποδέχονται 
μεταχειρισμένα αντικείμενα με σκοπό την επισκευή και 
επαναχρησιμοποίησή τους, στο πλαίσιο και των 
προβλέψεων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 9 της 
Οδηγίας 2009/98/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851. 

12 Με την προσθήκη του άρθρου 23Α στο ν. 4042/2012 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προβλέψεις της περ. ζ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις 
στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε 
θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. 

13 Με την προσθήκη του άρθρου 44β στο ν. 4042/2012 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προβλέψεις της περ. ζ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα μέτρων 
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. 

14 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις προβλέψεις των περ. δ, ζ και η της παρ. 
1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και διευρύνεται ο ορισμός των πράξεων που 
θεωρούνται ως παράδοση αγαθών, αλλά και ως δώρα, στο 
πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και 
περιβαλλοντικής προστασίας. 

15 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις προβλέψεις των περ. δ, ζ και η της παρ. 
1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και προβλέπεται φοροαπαλλαγή επί των 
δωρεών τροφίμων προς δωρεοδόχους κατά την έννοια της 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000. 

16 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη διάταξη της περ. δ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και 
προστίθενται περιπτώσεις μείωσης του φόρου 
προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται σε υπηρεσίες σχετικά 
με τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία. 

17 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και δίδεται οικονομικό κίνητρο για τη χρήση 
ανακυκλωμένης ύλης. 
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18 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τη διάταξη της περ. θ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και 
λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της μείωσης της 
περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες 
ουσίες.  

19 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται ότι 
τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες προετοιμασίας για 
ανάκτηση. Επίσης, προβλέπονται υπό όρους παρεκκλίσεις 
για τη χωριστή συλλογή και μη ανάμειξη αποβλήτων. 

20 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για τη χωριστή συλλογή 
και ανακύκλωση αποβλήτων. 

21 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση των 
ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων. 

22 Με την προσθήκη νέου άρθρου 26Α στο ν. 4042/2012 
προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση επεξεργασίας οργανικών 
αποβλήτων σε συγκεκριμένες μονάδες εντατικής εκτροφής 
πουλερικών ή χοίρων. 

23 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με την παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και θεσπίζονται μέτρα για την προώθηση 
δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.  

24 Με την προσθήκη του νέου άρθρου 27β στον ν. 4042/2012 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρ. 13 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 που προσθέτει νέο άρθρο 11α 
στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ και προβλέπονται συγκεκριμένοι 
κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των 
στόχων του άρθρου 27 του ν. 4042/2012. 

25 Με την προσθήκη του άρθρου 27Α στον ν. 4042/2012 
καθιερώνεται η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις 
σχολικές μονάδες στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται 
σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

26 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι 
ισχύουσες ρυθμίσεις ως προς τη δημιουργία και λειτουργία 
πράσινων σημείων με σκοπό μεταξύ άλλων την προώθηση 
της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης, της 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. 

27 Με την προσθήκη του άρθρου 27Γ στον ν. 4042/2012 
καθιερώνεται η χωριστή συλλογή και κατηγοριοποίηση των 
μέσων συλλογής αποβλήτων ανά χρώμα και σύμβολο στο 
πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με 
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το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

28 Με την προσθήκη του άρθρου 27Δ στον ν. 4042/2012 
προβλέπεται ρητώς η καταστροφή και διάθεση σε χώρο 
υγειονομικής ταφής συγκεκριμένων προϊόντων ως 
τελευταίο καταφύγιο για τους παραγωγούς αποβλήτων, στο 
πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με 
τα άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και 
απαιτείται από τους υπόχρεους να συμμορφώνονται με την 
ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των 
αποβλήτων. 

29 Με την προσθήκη του άρθρου 44Ε στο ν. 4042/2012 
προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση πρόβλεψης χώρου στις 
νέες οικοδομές για την συλλογή και αποθήκευση 
αποβλήτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται σε 
συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

30 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο πλαίσιο των 
μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τα άρθρα 9 
και 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, με σκοπό την προώθηση της 
επιλεκτικής κατεδάφισης, προκειμένου να είναι δυνατή η 
απομάκρυνση, καθώς και ο ασφαλής χειρισμός των 
επικίνδυνων ουσιών. 

31 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία 
δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης, σύμφωνα με 
το ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για 
την οποία αρμόδιο ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να 
καθορίσει τα ειδικότερα θέματα για την υλοποίηση των εν 
λόγω Μονάδων και την εν γένει εφαρμογή της ρύθμισης. 

32 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σε συμμόρφωση με την παρ. 
3 του άρθρου 4 και το άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, 
προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος ταφής, 
τους υπόχρεους καταβολής, το ύψος του τέλους ανάλογα με 
τα είδη των αποβλήτων, ο τρόπος υπολογισμού και οι 
λοιπές λεπτομέρειες ενώ παράλληλα ορίζονται και οι 
απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση της εφαρμογής 
του τέλους. 

33 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 15 
του ν. 4042/2012, κατά τρόπο ώστε να συνάδει με το 
λεκτικό του άρθρου 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ώστε να 
προσδιορίζεται με μεγαλύτερη πληρότητα τι 
συμπεριλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων 
κατά την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
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34 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο άρθρο 16Α 
στον ν. 4042/2012 σχετικά με τον έλεγχο των επικίνδυνων 
αποβλήτων, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

35 Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα για τον 
διαχωρισμό των επικίνδυνων αποβλήτων όταν έχουν 
αναμιχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας. 

36 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται η χωριστή 
συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα 
νοικοκυριά σε συμμόρφωση με το άρθρο 20 της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/851. 

37 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν τα απόβλητα έλαια και δη η χωριστή συλλογή 
αυτών, η ανάμειξη και η διαχείρισή τους σε συμμόρφωση 
με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

38 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν τις περιβαλλοντικού χαρακτήρα άδειες των 
εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, εγκαταστάσεων που 
εκτελούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και 
κατατάσσονται στην κατηγορία Α’ του ν. 4014/2011  και 
εγκαταστάσεων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β’ του 
ν. 4014/2011. 

39 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο άρθρο 36Α 
στον ν. 4042/2012 και ρυθμίζονται οι εξαιρέσεις από τις 
απαιτήσεις αδειοδότησης σε συμμόρφωση με το άρθρο 24 
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

40 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο άρθρο 36Β 
στον ν. 4042/2012 και ρυθμίζονται οι όροι για τις εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις αδειοδότησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 36Α του ν. 4042/2012, σε συμμόρφωση με το άρθρο 
25 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

41 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται πρόσθετα 
στοιχεία τα οποία θα καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων. 

42 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο άρθρο 36Γ 
στον ν. 4042/2012 και γίνεται αναφορά στα στοιχειώδη 
τεχνικά πρότυπα τα οποία θα προβλέπονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με το άρθρο 27 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/851. 

43 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 22 
του ν. 4042/2012 και προβλέπονται επιμέρους 
λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, 
το είδος και το περιεχόμενο αυτών σε συμμόρφωση με το 
άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 
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44 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 23 
του ν. 4042/2012 και προβλέπονται επιμέρους 
λεπτομέρειες σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων και ιδίως το περιεχόμενο αυτών σε 
συμμόρφωση με τα άρθρα 29 και 30 της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/851. 

45 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 32 
του ν. 4042/2012, κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζεται 
ρητώς ο τρόπος πρόσβασης του κοινού και στα σχέδια και 
προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. 

46 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 34 
του ν. 4042/2012 ως προς την αρμόδια διεύθυνση που 
υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

47 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 19 
του ν. 4042/2012 ως προς τα πρόσωπα στα οποία μπορούν 
να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις. 

48 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 20 
του ν. 4042/2012 ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να 
τηρούνται στο σχετικό μητρώο. 

49 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 37 
του ν. 4042/2012 και προβλέπεται μία σειρά κυρώσεων για 
παραβάσεις του παρόντος νόμου. 

50 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 21 
του ν. 4042/2012, ώστε να ρυθμίζονται τα ζητήματα 
υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

51 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 44 
του ν. 4042/2012, ώστε να ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και 
οι συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

52 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο άρθρο 44γ 
στο ν. 4042/2012 και προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά 
με την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών σε 
συμμόρφωση με τα άρθρα 8α και 12 της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 
2018/851. 

53 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθενται στις νέες 
αρμοδιότητες στους ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τους ΟΤΑ 
σχετικά με την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των 
αποβλήτων. 

54 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το 
Παράρτημα II των Παραρτημάτων της Ενότητας Β του ν. 
4042/2012 και προστίθενται επιπλέον παραρτήματα το ν. 
4042/2012. 

55 Στο άρθρο 55 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες με το 
Κεφάλαιο Α’ του σχεδίου νόμου διατάξεις.  
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56 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι στους υφιστάμενους 

σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2939/2001 (Α’ 179), 

προστίθεται επιπλέον σκοπός υπ’ αρ. περ. η’, ήτοι η 

θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν, κατά πρώτη 

προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην 

επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση 

και σε άλλες μορφές ανάκτησης των αποβλήτων 

συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής 

διάθεσης των απορριμμάτων αυτών προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι πρόληψης και μείωσης των 

επιπτώσεων των αποβλήτων συσκευασίας στο περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και διασφάλισης της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και αποφυγής 

εμποδίων στο εμπόριο και στρεβλώσεων και περιορισμών 

του ανταγωνισμού. 

57 Με το άρθρο 57, σε συμμόρφωση με το άρθρο 1, παρ. 2, 
περ. γ, της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 δίνονται ορισμοί για την 
«επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία», τη «σύνθετη 
συσκευασία», ενώ διευκρινίζεται ότι η διατύπωση 
«πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού» έχει την 
έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012. 

58 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις 
στο άρθρο 4Α του ν. 2939/2001 με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΣΣΕΔ και των ΑΣΕΔ. 

59 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις 
στο άρθρο 4Β του ν. 2939/2001, σε σχέση με τις γενικές 
διατάξεις για τη λειτουργία των ΣΣΕΔ και των ΑΣΕΔ και 
κυρίως των διατάξεων των σχετικών με την έκδοση 
απόφασης έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ. 

60 Με τις προτεινόμενες διατάξεις, σε συμμόρφωση με το 
άρθρο 1, παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, 
λαμβάνονται εθνικά μέτρα για την προώθηση της πρόληψης 
και της επαναχρησιμοποίησης. Συγκεκριμένα με την παρ. 1 
θεσπίζεται υποχρέωση των παραγωγών συσκευασίας για 
ετήσια δήλωση προς τον Ε.Ο.ΑΝ. των 
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διαθέτουν στην 
αγορά. Με την παρ. 2 καθορίζεται ο τύπος της απαραίτητης 
πιστοποίησης που πρέπει να λαμβάνουν οι εν λόγω 
συσκευασίες. Με την παρ. 3 θεσπίζεται προθεσμία 
επίτευξης ποσοτικού στόχου ύψους 3% κατά βάρος, των 
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση, που 
διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και 
επαναχρησιμοποιούνται, ως μέρος ενός συστήματος για την 
επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών για ένα δεδομένο 
έτος. Με την παρ. 4 ορίζεται ο Ε.Ο.ΑΝ.  ως αρμόδιος για την 
υποβολή εισήγησης προς  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας, σχετικά με τον καθορισμό με απόφασή του 
ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά κάθε έτος για 
κάθε υλικό συσκευασίας. Με την παρ. 5 καθορίζεται ότι 
Στους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001 
(Α’ 179),  λαμβάνεται υπόψη το μέσο μερίδιο, κατά τα τρία 
προηγούμενα έτη, των επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν στην αγορά για 
πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος ενός 
συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των 
συσκευασιών, ενώ ορίζεται ως ανώτατη τιμή του μεριδίου 
αυτού οι πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Με την παρ. 6 
διευκρινίζεται ότι κατά τον υπολογισμό των στόχων της περ. 
α’, της υποπερ. ββ’ της περ. β’, της περ. γ’ και της υποπερ. 
δβ΄της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001 
(Α’ 179),  λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ξύλινων 
συσκευασιών που επισκευάζονται για 
επαναχρησιμοποίηση. Με την παρ. 7 θεσπίζονται 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου και των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης. Με την 
παρ. 8 εξειδικεύεται ο τρόπος προσδιορισμού της 
χρηματικής εισφοράς της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4Β 
του ν. 2939/2001 (Α’ 179) και ορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια 
που λαμβάνονται υπ’όψιν. Με την παρ. 9 ορίζεται ότι με 
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ καθορίζονται οι επιμέρους 
κατηγορίες υλικών και το ποσοστό διαφοροποίησης των 
χρηματικών εισφορών ανά επιμέρους κατηγορία, 
προσδιορίζεται ο χρόνος έκδοσης αυτής και ρυθμίζεται η 
σχετική υποχρέωση των φορέων ΣΣΕΔ συσκευασιών οι 
οποίοι έχουν λάβει έγκριση ή ανανέωση έγκρισης 
οργάνωσης και λειτουργίας ΣΣΕΔ ή εκκρεμεί αίτημα που 
έχουν υποβάλει προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. Με την παρ. 10 
εξειδικεύεται η ρύθμιση για τις πλαστικές συσκευασίες οι 
επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά 
διαφοροποίησης και ρυθμίζεται η σχετική υποχρέωση των 
φορέων ΣΣΕΔ συσκευασιών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση ή 
ανανέωση έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ ή 
εκκρεμεί αίτημα που έχουν υποβάλει προς έγκριση στον 
ΕΟΑΝ. Με την παρ. 11 ορίζεται ότι με την απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ της παρ. 9 διαμορφώνονται τα ποσά των 
ανταποδοτικών τελών των ΑΣΕΔ με σκοπό την παροχή 
κινήτρων για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 
επίπτωσης της συσκευασίας βάσει κλίμακας, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη τα κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια της παρ. 8. 
Με την παρ. 12 διευκρινίζεται ότι για τις 
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες καταβάλλεται 
χρηματική εισφορά μόνο την πρώτη φορά που διατίθενται 
στην αγορά 

61 Με τις προτεινόμενες διατάξεις, σε συμμόρφωση με το 
άρθρο 1, παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, λαμβάνονται 
εθνικά μέτρα για την προώθηση της πρόληψης της 
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παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας και την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
συσκευασιών. Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 θεσπίζεται 
υποχρέωση από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές 
σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες (ή 
βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς να περιέχουν τουλάχιστον τριάντα 
τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό υπολογιζόμενο 
ως μέσος όρος για όλες τις σακούλες που διατίθενται στην 
αγορά. Με την παρ. 2 θεσπίζεται υποχρέωση ως προς τα 
προϊόντα της παρ. 1, να φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί των ίδιων των 
προϊόντων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες. Με 
την παρ. 3 θεσπίζεται υποχρέωση συμμόρφωσης των 
παραγωγών των εν λόγω προϊόντων, καθώς και των 
φυσικών και νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες 
ανακύκλωσης, με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της 
ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και 
ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών. Με την 
παρ. 4 θεσπίζεται απαγόρευση  από την 1η Ιανουαρίου 2023 
προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να 
προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο πλαστικές 
σακούλες με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες (ή 
βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς που δεν περιέχουν τουλάχιστον 
τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό. Με την 
ίδια παρ. 4 διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν 
καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η 
διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

62 Με τη διάταξη του άρθρου 62, σε συμμόρφωση με το άρθρο 
1, παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, αντικαθίσταται η παρ. 
1 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001 και τίθενται 
συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των 
απόβλητων  συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση για 
το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και κατόπιν για το 
διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Επιπροσθέτως 
αντικαθίσταται η παρ. 5 και προστίθενται παρ. 6 έως 9 στο 
άρθρο 10 του ν. 2939/2001. Με τις εν λόγω διατάξεις 
θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ 
αποβλήτων συσκευασίας για επίτευξη κατ’ ελάχιστον των 
ποσοτικών στόχων της παρ. 1, με αναγωγή στις ποσότητες 
συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά, 
ενώ ορίζεται ότι Ο Ε.Ο.ΑΝ., στην απόφαση έγκρισης μπορεί 
να ορίζει υψηλότερους στόχους προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη του εθνικού στόχου. 
Επιπροσθέτως καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που 
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αναφέρονται στις υποπερ. βα έως και βστ της περ. β’ και 
στις υποπερ. δα έως και δστ της περ. δ’ της παρ. 1, μπορούν 
να μετατεθούν έως και για πέντε έτη. Τέλος ρυθμίζονται 
λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΕΟΑΝ. 

63 Με τη διάταξη του άρθρου 63, σε συμμόρφωση με το άρθρο 
1, παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, προστίθεται άρθρο 
10Α στον ν. 2939/2001, με το οποίο θεσπίζονται 
συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της 
επίτευξης των στόχων. 

64 Με τη διάταξη του άρθρου 64, σε συμμόρφωση με το άρθρο 

1, παρ. 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, προστίθεται άρθρο 

10Β στον ν. 2939/2001 , με το οποίο θεσπίζονται συστήματα 

επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης, η προθεσμία 

λειτουργίας τους, καθώς και η υποχρέωση ενσωμάτωσης 

τους σε τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο που 

υποβάλλεται στον ΕΟΑΝ με σκοπό α) την επιστροφή και/ή 

την συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών και/ή 

αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή, από άλλον 

τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των αποβλήτων, προκειμένου 

αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες 

εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, 

β) την επαναχρησιμοποίηση ή  ανάκτηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των 

συλλεγόμενων συσκευασιών και/ή αποβλήτων 

συσκευασίας, και 

γ) την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των 
αποβλήτων συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων και των 
αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών μέσω της χωριστής 
συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα 
πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

65 Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΣΕΔ και του 

ελέγχου τους από τον ΕΟΑΝ τροποποιείται η παρ. 7 του 

άρθρου 19Α του ν. 2939/2001. 

66 Σε συνέχεια των αλλαγών που προτείνονται στη λειτουργία 

των ΣΕΔ και τον έλεγχο από τον ΕΟΑΝ, με τις διατάξεις του 

άρθρου 66 επέρχονται τροποποιήσεις και στο κεφάλαιο των 

κυρώσεων.   

67 Με τη διάταξη του άρθρου 67, διαγράφονται οι παρ. 2 και 

3. του άρθρου 12 του ν. 2939/2001. 

68 Με το άρθρο 68 τροποποιείται το παράρτημα του ν. 

2939/2001 αναφορικά με το περιεχόμενο των φακέλων για 

την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
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συσκευασιών και προστίθεται νέο παράρτημα αναφορικά 

με τη διαβάθμιση των εισφορών πλαστικών συσκευασιών.  

69 Στο άρθρο 69 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες με το 

Κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόμου διατάξεις.  

70 Στο άρθρο 70 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 


