
   

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 ΦΕΚ Α 129/23.7.2021 
 

Με τον νόμο 4819/2021 θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη 

διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. 

Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας που αποσκοπούν στην πρόληψη της 

παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της 

παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της 

ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της 

χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με 

στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) 

 

Άρθρο 11 

2. α) Ως παραγωγός των προϊόντων της παρ. 1 νοείται: αα) κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, 

αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή 

εισάγει τα είδη της παρ. 1 ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 

τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 

σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

2251/1994 (Α’ 191), και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά 

για πρώτη φορά,  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 

Άρθρο 27 

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Παρ. 1 του άρθρου 11 της 

Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της 

παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851). 

1. Από 1ης.9.2022 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική 

μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

με την επιφύλαξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56, διαθέτει 

κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή 

συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση: 

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 

συσκευασιών και 

απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο  

οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις 

για τα πλαστικά 

προϊόντα και  την 

προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χω 

ροταξικές πολεοδομικές, 

ενεργειακές και 

συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις. 

 

 



   

 

 

 

α) έντυπου χαρτιού και αποβλήτων συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86, 

β) αποβλήτων τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων από τον οικείο δήμο, 

γ) φορητών ηλεκτρικών στηλών 

2. Από 1ης.1.2022, οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, με σκοπό 

την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα 

οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους 

συλλέκτες. 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 86 

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης (Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

....  

2.α) Οι φορείς της παρούσας υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων 

συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, εντός των χώρων 

λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας. Ειδικότερα 

υπόχρεοι να εφαρμόσουν τα αναφερόμενα στην παρούσα είναι: 

αα) Οι φορείς λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 

εμπορικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 27, 

πανεπιστημίων, νοσοκομείων και κλινικών, αεροδρομίων, λιμανιών, κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών, 

επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, 

αβ) τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της 

παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), με 

δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω 

υγειονομική διάταξη. 

β) Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που 

διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων 

συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο. 

γ) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 84, σε 

δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές 

εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες κατάλληλου  



   

 

 

μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου και γωνιές ανακύκλωσης. 

δ) Η χωριστή συλλογή των περ. α’, β’ και γ’ πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή γωνιές ανακύκλωσης 

ή άλλα μέσα κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του, 

και κατάλληλου χρωματισμού. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων των 

κάδων ή περιεκτών για κάθε υλικό που συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζονται το άρθρο 

26 και το Παράρτημα V του Μέρους Β’. 

Οι κοινόχρηστοι κάδοι ανακύκλωσης δεν καλύπτουν την ανωτέρω υποχρέωση. 

ε) Οι φορείς των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το αργότερο έως την 5η Ιανουαρίου 2022 

τις ανωτέρω απαιτήσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

υποχρεούνται να εξασφαλίσουν διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων 

συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασιών του άρθρου 89, το κόστος, δε, της εναλλακτικής διαχείρισής τους βαρύνει τα 

οικεία Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Χρωματική κωδικοποίηση περιεκτών για τη χωριστή συλλογή αντικειμένων και αποβλήτων με σκοπό την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

Βιοαπόβλητα καφέ κάδος 

Χαρτί/χαρτόνι κίτρινος κάδος 

Γυαλί γαλάζιος κάδος 

Πλαστικά πορτοκαλί κάδος 

Μέταλλα κόκκινος κάδος 

Μικτά απόβλητα συσκευασίας μπλέ κάδος 

Σύμμεικτά αστικά στερεά απόβλητα  πράσινος ή γκρι κάδος 

Η παραπάνω χρωματική κωδικοποίηση αφορά Ο.Τ.Α. α βαθμού και φορείς Συλλογικών Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και όχι όλους τους φορείς του παρόντος νόμου. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

▪ http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-

32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS

_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQUDJwhrHFlDTTbZElHXwqZ2Fc7DVbWtiRAAdafn42vu 

▪ https://www.eoan.gr/wp-

ontent/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%91.pdf 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQUDJwhrHFlDTTbZElHXwqZ2Fc7DVbWtiRAAdafn42vu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQUDJwhrHFlDTTbZElHXwqZ2Fc7DVbWtiRAAdafn42vu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQUDJwhrHFlDTTbZElHXwqZ2Fc7DVbWtiRAAdafn42vu
https://www.eoan.gr/wp-ontent/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%91.pdf
https://www.eoan.gr/wp-ontent/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%91.pdf
https://www.eoan.gr/wp-ontent/uploads/EOAN_ENHMEROTIKO/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%91.pdf

