
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου-Πλαίσιου «για τα Απόβλητα» 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δικτυακό τόπο που φτιάχτηκε ειδικά, προκειμένου να 

φιλοξενήσει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου-πλαισίου «για τα 

απόβλητα», ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση 

ορισμένων οδηγιών» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 312/3 της 

22.11.2008). 

Η οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση 

της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, καθώς και στην 

απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Η οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 

εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης 

των αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης πόρων. 

Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο εθνικό μας δίκαιο είναι υποχρεωτική και 

γίνεται με το παρόν σχέδιο νόμου. Η εκπόνηση του προτεινόμενου νόμου-πλαισίου «για τα 

απόβλητα» έχει τους ακόλουθους στόχους: 

• Την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 

(οδηγία 2008/98/ΕΚ). 

• Το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου νομοθετικού πλαισίου που θα 

ρυθμίζει συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, με ξεκάθαρη δομή και 

σύγχρονες, αποτελεσματικές και ορθολογικές διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία, τη διαφάνεια και έλεγχο των διαδικασιών 

αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την κατάργηση ορισμένων προβληματικών (σε 

σχέση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο) στην εφαρμογή τους κανονιστικών πράξεων. 

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων, καθώς και οι προτάσεις από τους 

αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια 

υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη 

Βουλή. 

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Τετάρτη 13 Απριλίου. 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, 

Τίνα Mπιρμπίλη 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 


