
1 

 

Υ.Γ.Α.Α.Π.:12.03.46 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020  

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε το 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» και 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να το 

καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 

2. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, προς 

επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, της 

χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων και μείωση των μεικτών 

αποβλήτων προς υγειονομική ταφή, απαιτείται η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης για τον 

καθορισμό των υποχρεώσεων και ευθυνών των Τοπικών Αρχών για διαχείριση των δημοτικών 

τους αποβλήτων σε σχέση με τις απαιτήσεις του περί Αποβλήτων Νόμου και της σχετικής 

Οδηγίας για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851).  

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 

απόβλητα, απαιτείται η λήψη μέτρων για την καθιέρωση χωριστής συλλογής των δημοτικών 

αποβλήτων τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η 

Ιανουαρίου 2025, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα επικίνδυνα κλάσματα των 

αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, καθώς και τη χωριστή συλλογή των οργανικών 

αποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

4. Προκειμένου να επιτευχθούν τα πιο πάνω, κρίθηκε σκόπιμο όπως ετοιμαστούν σχετικοί 

Κανονισμοί δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου, με σκοπό τον καθορισμό των υποχρεώσεων 

των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. 

Παράλληλα με τους Κανονισμούς, ετοιμάστηκε και σχετική τροποποίηση του περί Αποβλήτων 

Νόμου, ώστε να δοθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση έκδοσης τους. Η ετοιμασία του νομοσχεδίου 

για τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, καθώς και των υπό αναφορά Κανονισμών έχει 

ολοκληρωθεί (διαβούλευση με εμπλεκόμενους, νομοτεχνικός έλεγχος).  

5. Στη βάση σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Εισαγγελέα, προωθήθηκε στο Υπουργικό 

Συμβούλιο για έγκριση πρώτιστα το νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, 

ενώ σχετική Πρόταση για έγκριση των πιο πάνω Κανονισμών θα υποβληθεί με την ψήφισή του 

νομοσχεδίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων σε Νόμο και δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο του περί Αποβλήτων Νόμου 

αφορούν κυρίως: 

i. Την τροποποίηση του άρθρου 54 ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση Κανονισμών για 

ρύθμιση της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από τις τοπικές αρχές, 
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ii. την εισαγωγή ορισμού για τα δημοτικά απόβλητα, 

iii. την εισαγωγή προνοιών για το διορισμό επιθεωρητών από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

για σκοπούς ελέγχου των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους Κανονισμούς και τη 

διεξαγωγή επιθεωρήσεων, και 

iv. την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις παραβάσεων. 

6. Το αναφερόμενο Νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την 

Απόφαση του ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020, μαζί με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση 

υπογραμμένη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τη σχετική Εισηγητική Έκθεση και το 

Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντίκτυπου, δεόντως συμπληρωμένο, επισυνάπτεται και κατατίθεται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε Νόμο. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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