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 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 

851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί απο-

βλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευ-

ασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-

κλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χω-

ροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συνα-

φείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 
2018/851)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ 

ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 3 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

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

Άρθρο 5 Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  - Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα 
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-
στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παρα-
γωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του 
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)
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μέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των 
αποβλήτων που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβανομέ-
νων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης 
για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους 
αποβλήτων.

3. Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή 
την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην 
παρ. 1, σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκα-
ταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων 
μεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημό-
σιας υγείας.

4. Κατά την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 λαμβάνεται 
υπόψη ότι οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας 
δεν συνεπάγονται ότι η Χώρα πρέπει να διαθέτει το πλή-
ρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο 
έδαφός της.

Άρθρο 43

Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων απο-
βλήτων, ιδίως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η 
επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεσή τους, 
διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρ-
θρο 35, συμπεριλαμβανομένης δράσης που να διασφα-
λίζει την ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον 
τελικό προορισμό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυ-
νων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 62 και την παρ. 1 
του άρθρου 66.

2. Από 1ης.7.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρο-
νικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα 
οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων.

3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 ρυθ-
μίζονται με την απόφαση της παρ. 17 του άρθρου 72, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος.

4. Σε ό,τι αφορά στα οχήματα που μεταφέρουν από-
βλητα ελαίων οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
παρ. 2 ρυθμίζονται στο Παράρτημα VIΙΙ του Μέρους Β’

5. Οι υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) της παρ. 5 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Β’ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες 
δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς 
και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 
84/2001 (Α’ 70), υποχρεούνται να παραδίδουν τα παρα-
γόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Από-
βλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012 
κοινής απόφασης σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς 
ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της 
περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής 
απόφασης, κατόπιν σχετικής σύμβασης. Οι εταιρείες 
συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρε-
ούνται να καταχωρούν σε τυποποιημένη ηλεκτρονική 
φόρμα, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 
53, ανά εξάμηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα 

παραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονομικές 
μονάδες της παρούσας για λογαριασμό τους: α) τον όγκο 
των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την 
κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον 
προορισμό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης. 
Με μέριμνα των αρμόδιων φορέων, από τους οποίους 
χορηγείται άδεια λειτουργίας, οι ΥΜ που δεν υπόκεινται 
σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν ΕΑΥΜ, 
υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οι-
κείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, 
κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 44

Απαγόρευση ανάμειξης

επικίνδυνων αποβλήτων

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 1

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη 
επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απα-
γόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επι-
κίνδυνων ουσιών.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, επιτρέπεται η ανάμειξη 
υπό τον όρο ότι:

α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από οργα-
νισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
το άρθρο 52,

β) πληρούνται όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 και 
δεν αυξάνονται οι αρνητικές συνέπειες της διαχείρισης 
των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλ-
λον, και

γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες δια-
θέσιμες τεχνικές.

3. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες περιβαλλοντικές ελε-
γκτικές αρχές του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) δι-
απιστώνουν ότι οποιοσδήποτε οργανισμός ή επιχείρηση 
έχει αναμείξει επικίνδυνα απόβλητα κατά παράβαση του 
παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 επιβάλλουν 
σχέδιο συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της πραγματο-
ποίησης διαχωρισμού, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και 
αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 35.

Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος, επιβάλλεται 
από τις αρμόδιες αρχές της παρούσας, με το σχέδιο συμ-
μόρφωσης, η υποβολή των ανάμεικτων αποβλήτων από 
τον οργανισμό ή την επιχείρηση, προς επεξεργασία σε 
εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 
52 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.

Άρθρο 45

Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή 
αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευά-
ζονται και σημαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα:

α) στον ν. 1741/1987 (Α’ 225) και στις κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών και των συναρμοδίων υπουργών,
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ναυαγοσωστών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις 
εκατό (50%) του προβλεπόμενου. Εφόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέ-
σως επόμενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3) 
ναυαγοσωστών, προσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή.

3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β’ της παρ. 2 δεν προσμετρώνται ο συντονιστής-επόπτης, 
καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 
του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001292307210180*


