185(I)/2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4313, 23.12.2011

Ν. 185(Ι)/2011

Ο περί Αποβλήτων Νόµος του 2011 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 185(Ι) του 2011
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλοΕπίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 312,
22.11.2008, σ. 3.

(α)

«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
19ης Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων
οδηγιών»,

για σκοπούς δηµιουργίας του νοµικού πλαισίου για εναρµόνιση, µε δευτερογενή νοµοθεσία, µε τις πράξεις
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 243,
24.9.1996, σ. 31.

(β)

«οδηγία 96/59/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 1996 για τη διάθεση
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 182,
16.7.1999, σ. 1.

(γ)

«οδηγία του Συµβουλίου 99/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999
περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων»,

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 37,
13.2.2003, σ. 24.

(δ)

«οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού»,

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 266,
26.9.2006, σ. 1.

(ε)

«οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
6ης Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση
της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 174,
1.7.2011, σ. 88.

(στ)

«οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό», και

για σκοπούς εφαρµογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 190,
12.7.2006, σ. 1 L
182, 12.7.2011, σ. 2.

(ζ)

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σηµαίνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων, ώστε να
συµπεριληφθούν ορισµένα µείγµατα αποβλήτων στο παράρτηµα ΙΙΙΑ του εν
λόγω κανονισµού,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Αποβλήτων Νόµοι του 2011 έως 2022.
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120(Ι) του 2016
104(Ι) του 2021
152(I) του 2021
48(Ι) του 2022.
Ερµηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αναγέννηση αποβλήτων ορυκτελαίων» σηµαίνει οποιαδήποτε εργασία
ανακύκλωσης, µε την οποία µπορούν να παραχθούν βασικά έλαια µε τη διύλιση
αποβλήτων ορυκτελαίων και συγκεκριµένα µε την αφαίρεση των προσµίξεων, των
προϊόντων οξείδωσης και των πρόσθετων που περιέχονται στα έλαια αυτά·
«ανάκτηση» σηµαίνει οποιαδήποτε εργασία, της οποίας το κύριο αποτέλεσµα είναι
ότι–

Παράρτηµα Ι.
2 (β) του 104(Ι) του
2021.

(α)

τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιµο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά, τα
οποία υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για την
πραγµατοποίηση συγκεκριµένης λειτουργίας, ή

(β)

τα απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατοποίηση αυτής της
λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονοµίας,

και περιλαµβάνει τις εργασίες ανάκτησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα I·
«ανάκτηση υλικών» σηµαίνει κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την ανάκτηση
ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως
καύσιµα ή άλλα µέσα παραγωγής ενέργειας και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση˙
«ανακύκλωση» σηµαίνει οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης, µε την οποία τα απόβλητα
µετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς και περιλαµβάνει
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την
επενεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή σε
εργασίες επίχωσης·
«απόβλητα έλαια» σηµαίνει τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα
βιοµηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς
προορίζονταν, όπως τα χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα
έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στρόβιλους και τα
υδραυλικά έλαια»·

2 (β) του 104(Ι) του
2021.

«απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων» σηµαίνει τα απόβλητα που προέρχονται
από κατασκευές και από κατεδαφίσεις˙

2 (β) του 104(Ι) του
2021.

«απόβλητα τροφίµων» σηµαίνει όλα τα τρόφιµα, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα˙
«απόβλητο» σηµαίνει κάθε ουσία ή αντικείµενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή
προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·

2 του 55(Ι) του 2014.
71(Ι) του 2012.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986

«αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηµατισµούς» έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης ∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε
Γεωλογικούς Σχηµατισµούς Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει δήµο ή κοινοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου και του περί Κοινοτήτων Νόµου, αντίστοιχα·
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39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
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47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011.

«αρχικός παραγωγός αποβλήτων» σηµαίνει κάθε πρόσωπο, του οποίου οι
δραστηριότητες παράγουν απόβλητα·
56(Ι) του 2003
15(Ι) του 2006
12(Ι) του 2008.

«βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτόν το
άρθρο 2 του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου·

2 του 55(Ι) του 2014.

«γεωλογικός σχηµατισµός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης ∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς
Σχηµατισµούς Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(β) του 104(Ι) του
2021.
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2011
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014
21(Ι) του 2014
100(Ι) του 2015
148(Ι) του 2017
151(Ι) του 2017
152(Ι) του 2017
98(Ι) του 2020
136(Ι) του 2020.

«δηµόσιος λειτουργός» σηµαίνει δηµόσιο υπάλληλο, σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας Νόµο·

2 του 152(Ι) του
2021.

«δηµοτικά απόβλητα» σηµαίνει(α) τα µεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά,
µεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, οργανικά απόβλητα, ξύλο,
προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απορρίµµατα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
ογκώδη απόβλητα, περιλαµβανοµένων στρωµάτων και επίπλων· και
(β) τα µεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές
(εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα), όταν είναι παρόµοια ως προς
τη φύση και σύνθεση µε τα οικιακά απόβλητα:
Νοείται ότι, στα δηµοτικά απόβλητα δεν περιλαµβάνονται απόβλητα παραγωγής,
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γεωργίας, δασοκοµίας, αλιείας, σηπτικών δεξαµενών και απόβλητα από δίκτυα
αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της ιλύος
καθαρισµού λυµάτων, οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από
κατασκευές και κατεδαφίσεις·

Παράρτηµα ΙΙ.

«διάθεση» σηµαίνει κάθε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόµη και στην
περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή
ενέργειας και περιλαµβάνει τις εργασίες διάθεσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ·

2(α) του 104(Ι) του
2021.

«διαχείριση αποβλήτων» σηµαίνει τη συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση
(περιλαµβανοµένης της διαλογής) και διάθεση αποβλήτων, περιλαµβανοµένων της
εποπτείας των εργασιών αυτών και της µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης,
καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έµποροι ή οι µεσίτες˙

2(β) του 104(Ι) του
2021.

«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος˙
«εγκατάσταση» σηµαίνει το χώρο όπου πρόσωπο διενεργεί τις εργασίες διαχείρισης
αποβλήτων·
«έµπορος» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί ως εντολέας για την
αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των εµπόρων που
δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·
«επαναχρησιµοποίηση» σηµαίνει κάθε εργασία, µε την οποία προϊόντα ή συστατικά
στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιµοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον
οποίο σχεδιάστηκαν·
«επεξεργασία» σηµαίνει τις εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης,
περιλαµβάνεται η προετοιµασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση·

Παράρτηµα ΙΙΙ.

στις

οποίες

«επικίνδυνα απόβλητα» σηµαίνει τα απόβλητα που εµφανίζουν µια ή περισσότερες
από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2(β) του 104(Ι) του
2021.

«επίχωση» σηµαίνει τη διαδικασία ανάκτησης, κατά την οποία χρησιµοποιούνται
κατάλληλα µη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς αποκατάστασης σε χώρους όπου
έχουν πραγµατοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους µηχανικής στην αρχιτεκτονική του
τοπίου· τα απόβλητα που χρησιµοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν µη
απόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόµενους σκοπούς και να
περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για την επίτευξη των
σκοπών αυτών˙

2(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 330,
10.12.2013, σ. 1·
L150,
14.6.2018, σ. 155.

«Κανονισµός (ΕΕ) 1257/2013» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) 1257/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2013 για την
ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1013/2006 και
της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Απόφαση (ΕΕ)
2018/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 και
όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 187,
24.5.2017, σ. 1.

«Κανονισµός (ΕΕ) 2017/852» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/852 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον
υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

2(β) του 104(Ι) του
2021.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του
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Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 31,
1.2.2002, σ. 1.
L 245,
29.9.2003, σ. 4.
L 100,
8.4.2006, σ. 3
L 60,
5.3.2008, σ. 17
L 188,
18.7.2009, σ. 14
L 189,
27.6.2014, σ. 1
L 35,
10.2.2017, σ. 10
L 198,
25.7.2019, σ. 241.
L 231,
6.9.2019, σ. 1.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 273,
10.10.2002, σ. 1·
L 237, 8.9.2010, σ. 1.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002» σηµαίνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2010 σχετικά
µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων VII, X και XI και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

2(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 33,
4.2.2006, σ. 1
L 188,
18.7.2009, σ. 14
L 170,
25.6.2019, σ. 115
L 198,
25.7.2019, σ. 241.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 166/2006» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη
σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/1243 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται˙

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σηµαίνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις
µεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις
µεταφορές αποβλήτων, ώστε να συµπεριληφθούν ορισµένα µείγµατα αποβλήτων στο
παράρτηµα ΙΙΙΑ του εν λόγω κανονισµού, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
2(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 396,
30.12.2006, σ. 1
L 136,
29.5.2007, σ. 3
L 304,
22.11.2007, σ. 1

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των
χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και
2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Kανονισµό (ΕΕ) 2021/57 της
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L 141,
31.5.2008, σ. 22
L 268,
09.10.2008, σ. 14
L 353,
31.12.2008, σ. 1
L 36,
5.2.2009, σ. 84
L 46,
17.2.2009, σ. 3
L 164,
26.6.2009, σ. 7
L 86,
1.4.2010, σ. 7
L 133,
31.5.2010, σ. 1
L 44,
18.2.2011, σ. 2
L 49,
24.2.2011, σ. 52
L 58,
3.3.2011, σ. 27
L 69,
16.3.2011, σ. 3
L 69,
16.3.2011, σ. 7
L 101,
15.4.2011, σ. 12
L 134,
21.5.2011, σ. 2
L 136,
24.5.2011, σ. 105
L 37,
10.2.2012, σ. 1
L 41,
15.2.2012, σ. 1
L 128,
16.5.2012, σ. 1
L 252,
19.9.2012, σ. 1
L 252,
19.9.2012, σ. 4
L 253,
20.9.2012, σ. 1
L 253,
20.9.2012, σ. 5
L 43,
14.2.2013, σ. 24
L 108,
18.4.2013, σ. 1
L 158,
10.6.2013, σ. 1
L 162,
14.6.2013, σ. 15
L 162,
14.6.2013, σ. 16
L 169,
21.6.2013, σ. 78
L 328,
7.12.2013, σ. 69
L 90,
26.3.2014, σ. 1
L 93,
28.3.2014, σ. 24
L 136,
9.5.2014, σ. 19
L 244,

Επιτροπής και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
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19.8.2014, σ. 6
L 331,
18.11.2014, σ. 40
L 50,
21.2.2015, σ. 1
L 58,
3.3.2015, σ. 43
L 104,
23.4.2015, σ. 2
L 132,
29.5.2015, σ. 8
L 233,
5.9.2015, σ. 2
L 9,
14.1.2016, σ. 1
L 40,
17.2.2016,
σ. 5·
L 144,
1.6.2016,
σ. 27·
L 165,
23.6.2016,
σ. 4·
L 166,
24.6.2016,
σ. 1·
L 255,
21.9.2016,
σ. 14·
L 337,
13.12.2016, σ. 3·
L 35,
10.2.2017, σ. 6·
L 104,
20.4.2017, σ. 8·
L 150,
14.6.2017, σ. 7·
L 150,
14.6.2017, σ. 14·
L 224,
31.8.2017, σ. 110·
L 6,
11.1.2018, σ. 45·
L 99,
19.4.2018, σ. 3·
L 99,
19.4.2018, σ. 7·
L 102,
23.4.2018, σ. 99·
L 114,
4.5.2018, σ. 4·
L 249,
4.10.2018, σ. 18·
L 256,
12.10.2018, σ. 1·
L 308,
4.12.2018, σ. 1·
L 322,
18.12.2018, σ. 14·
L 154,
12.6.2019, σ. 37·
L 186,
11.7.2019, σ. 1·
L 259,
10.10.2019, σ. 9·
L 35,
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7.2.2020, σ. 1·
L 110,
8.4.2020, σ. 1·
L 141,
5.5.2020, σ. 37·
L 203,
26.6.2020, σ. 28·
L 252,
4.8.2020, σ. 24·
L 423,
15.12.2020, σ. 6·
L 425,
16.12.2020, σ. 3·
L 431,
21.12.2020, σ. 38·
L 24,
26.1.2021, σ. 19.
2 του 32(Ι) του 2014.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε: L 304,
14.11.2008, σελ. 75.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την
απαγόρευση των εξαγωγών µεταλλικού υδραργύρου και ορισµένων ενώσεων και
µειγµάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του µεταλλικού υδραργύρου
(κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

2(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 229,
1.9.2009,
σ. 1·
L 163,
30.6.2010,
σ. 30·
L 277,
21.10.2010,
σ. 4·
L 192,
22.7.2011,
σ. 71·
L 328,
12.12.2017,
σ. 3·
L 310,
6.12.2018,
σ. 22.

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 767/2009» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την
κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής,
82/471/EOK του Συµβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συµβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συµβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου και της απόφασης
2004/217/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Kανονισµό (ΕΕ)
2018/1903 της Επιτροπής και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται˙

2 του 152(Ι) του
2021.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 119,
4.5.2016,
σ. 132.

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2016/679» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
∆εδοµένων·

2 του 48(Ι) του 2022.

«Κανονισµός (ΕΕ) 2017/745» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2017/747 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την
κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ·

2 του 48(Ι) του 2022.

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 609/2013» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιµα
τα οποία προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά και για τα τρόφιµα που
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του
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διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας
92/52/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ,
2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των κανονισµών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.
41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009·
«κάτοχος αποβλήτων» σηµαίνει τον παραγωγό αποβλήτων ή το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που έχει στην κατοχή του απόβλητα·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει
κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ΕΟΧ·
«µεσίτης» σηµαίνει πρόσωπο, το οποίο οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση
αποβλήτων για λογαριασµό τρίτων, περιλαµβανοµένων των µεσιτών που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των εν λόγω αποβλήτων·
«µεταφορά» σηµαίνει το σύνολο των εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα
µέσα συλλογής στις εγκαταστάσεις διάθεσης, µεταφόρτωσης, ανάκτησης ή/και
διάθεσης·
«µεταφόρτωση» σηµαίνει τις εργασίες φόρτωσης των αποβλήτων από τα µέσα
συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς µεγαλύτερης χωρητικότητας, τα οποία µπορούν να
φέρουν µηχανισµό συµπίεσης εφόσον οι φυσικές ή χηµικές ιδιότητες των αποβλήτων
το επιτρέπουν και ο όρος περιλαµβάνει κινητή ή µόνιµη εγκατάσταση µεταφόρτωσης·
«µετέπειτα φροντίδα» σηµαίνει το σύνολο των εργασιών και των ελέγχων για τη
συντήρηση και παρακολούθηση του χώρου διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων που
πρέπει να εκτελούνται µετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης
διάθεσης ή ανάκτησης αποβλήτων προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία του
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας·
2(β) του 104(Ι) του
2021.

«µη επικίνδυνα απόβλητα» σηµαίνει τα απόβλητα που δεν εµπίπτουν στον ορισµό
των επικίνδυνων αποβλήτων˙
«οδηγία 2008/98/ΕΚ» σηµαίνει την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα και την
κατάργηση ορισµένων οδηγιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«οικιακά απόβλητα» σηµαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες,
οικοδοµές ή από µέρος οικοδοµών στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαµονή,
παραµονή και διατροφή, περιλαµβανοµένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που
µπορούν να λιπασµατοποιηθούν, εξαιρουµένων όµως των αποβλήτων που
απορρίπτονται στα αποχετευτικά συστήµατα, των επικίνδυνων αποβλήτων και
απόβλητων που συλλέγονται χωριστά µε σκοπό να ανακυκλωθούν·

2(α) του 104(Ι) του
2021.

«οργανικά απόβλητα» σηµαίνει τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα
απόβλητα τροφίµων και µαγειρείων από σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεµπόριο,
κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα
συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων˙
«παραγωγός αποβλήτων» σηµαίνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή κάθε
πρόσωπο που πραγµατοποιεί εργασίες προ-επεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες εργασίες,
οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών·
«παραγωγός προϊόντος» σηµαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατ’ επάγγελµα
αναπτύσσει, κατασκευάζει, µεταποιεί, επεξεργάζεται ή πωλεί προϊόν ή εισάγει προϊόν
στη ∆ηµοκρατία από Τρίτη χώρα·

2(β) του 104(Ι) του
2021.

«πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού» σηµαίνει τη δέσµη κανόνων που
καθορίζονται προκείµενου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν

Copyright © Leginet Ltd 2002-2022. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 10 of 95

185(I)/2011

οικονοµική ευθύνη ή οικονοµική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου
του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο˙
«προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση» σηµαίνει κάθε εργασία ανάκτησης που
συνιστά έλεγχο, καθαρισµό ή επισκευή, µε την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία
προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιµάζονται, προκειµένου να
επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία·
«πρόληψη» σηµαίνει τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται πριν µια ουσία, υλικό ή προϊόν
καταστούν απόβλητα και τα οποία µειώνουν –
(α)

την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµοποίησης ή παράτασης
της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

(β)

τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, ή

(γ)

την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες·

«συλλογή» σηµαίνει τη συγκέντρωση αποβλήτων, περιλαµβανοµένης της
προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων, µε σκοπό
τη µεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων·
«Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων» ή «ΣΕ∆Α» σηµαίνει την
επιτροπή που ιδρύεται µε βάση το άρθρο 43·
2 του 152(Ι) του
2021.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(I) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(I) του 1995
8(I) του 1996
65(I) του 1996
85(I) του 1996
20(I) του 1997
112(I) του 2001
127(I) του 2001
128(I) του 2001
139(I) του 2001
153(I) του 2001
23(I) του 2002
227(I) του 2002
47(I) του 2003

«Συµβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί
∆ήµων Νόµου και στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόµου, ανάλογα µε την
περίπτωση·
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236(I) του 2004
53(I) του 2005
86(I) του 2005
118(I) του2005
127(I) του 2005
137(I) του 2006
157(I) του 2006
25(I) του 2007
147(I) του 2007
153(I) του 2007
19(I) του 2008
73(I) του 2008
51(I) του 2009
97(I) του 2009
48(I) του 2010
121(I) του 2010
30(I) του 2011
137(I) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015
103(Ι) του 2015
115(Ι) του 2016
128(Ι) του 2016
79(Ι) του 2017
161(Ι) του 2017
25(Ι) του 2018
13(Ι) του 2019
14(Ι) του 2019
15(Ι) του 2019
139(Ι) του 2019
171(Ι) του 2020
99(Ι) του 2021.
86 (Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015
129(Ι) του 2016
162(Ι) του 2017
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22(Ι) του 2018
45(Ι) του 2018
18(Ι) του 2019
19(Ι) του 2019
137(Ι) του 2019
17(Ι) του 2020
172(Ι) του 2020
17(Ι) του 2021.

«Συµφωνία ΕΟΧ» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που
υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το
Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993·
«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2 του 3(Ι) του 2016.

«Υπουργός» σηµαίνει
Περιβάλλοντος·

τον

Υπουργό

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

«φορέας εκµετάλλευσης» σηµαίνει τον κάτοχο άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή, στις
περιπτώσεις του άρθρου 28, το πρόσωπο που εκµεταλλεύεται ή ελέγχει την
επαγγελµατική δραστηριότητα της διαχείρισης αποβλήτων ή στο οποίο έχει
µεταβιβασθεί αποφασιστική οικονοµική αρµοδιότητα όσον αφορά τη λειτουργία
τέτοιας δραστηριότητας.
«χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια» σηµαίνει τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, µε
κωδικούς 20.01.25 και 20.01.26, του καταλόγου αποβλήτων, τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή ή επεξεργασία τροφίµων·
«χωριστή συλλογή» σηµαίνει τη συλλογή όπου µια ροή αποβλήτων διατηρείται
χωριστά, µε βάση τον τύπο και τη φύση τους, για να διευκολυνθεί η ειδική
επεξεργασία.
3 του 104(Ι) του
2021.
Σκοπός.

Πεδίο εφαρµογής.
3 του 55(Ι) του 2014.

3. Ο παρών Νόµος θεσπίζει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας, προλαµβάνοντας ή µειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, της
αρνητικές συνέπειες της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας
τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα
της, κάτι που έχει καθοριστική σηµασία για τη µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία και
για την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.».
4.-(1) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται –
(α)

(i) στα αέρια απόβλητα που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα· και
(ii) στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είτε δεσµεύεται και µεταφέρεται για
αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς
σχηµατισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Αποθήκευσης
∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηµατισµούς Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε εξαιρείται από το πεδίο
εφαρµογής του περί της Αποθήκευσης ∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε
Γεωλογικούς Σχηµατισµούς Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4
αυτού·

(β)

στο έδαφος, περιλαµβανοµένων των εδαφών που έχουν υποστεί ρύπανση, τα
οποία δεν έχουν ακόµα εκσκαφθεί και των κτιρίων που συνδέονται µόνιµα µε
εδάφη·

(γ)

σε έδαφος που δεν έχει υποστεί ρύπανση και άλλα φυσικά υλικά που έχουν
εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι
βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιµοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση,
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για κατασκευές στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή·
(δ)

στα ραδιενεργά απόβλητα·

(ε)

στα αποχαρακτηρισµένα εκρηκτικά·

(στ)

(η)

στα περιττώµατα, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της
παραγράφου (β) του εδαφίου (2), το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά
προερχόµενα από τη γεωργία ή τη δασοκοµία, τα οποία χρησιµοποιούνται
στη γεωργία ή στη δασοκοµία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα µε
διαδικασίες ή µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δε θέτουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·
στην αποτέφρωση ανθρώπινων πτωµάτων.

(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές διέπονται από άλλη νοµοθεσία:
4(α) του 104(Ι) του
2021.

(α)

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24, υγρά απόβλητα·

(β)

ζωικά υποπροϊόντα, περιλαµβανοµένων των µεταποιηµένων προϊόντων που
εµπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, εκτός από
εκείνα που προορίζονται για αποξήρανση µε σκοπό την καύση, αποτέφρωση,
υγειονοµική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κοµποστοποίησης·

(γ)

πτώµατα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, περιλαµβανοµένων
ζώων που θανατώνονται από την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

(δ)

απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας
και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από τις εργασίες εκµετάλλευσης
λατοµείων που εµπίπτουν στον περί ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων της
Εξορυκτικής Βιοµηχανίας Νόµο·

(ε)

ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
767/2009 και δεν είναι, ούτε περιέχουν ζωικά παραπροϊόντα.

82(Ι) του 2009.
4(β) του 104(Ι) του
2021.

(3) Χωρίς επηρεασµό των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλη νοµοθεσία, τα
ιζήµατα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα µε σκοπό τη διαχείριση των
υδάτων και των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πληµµυρών ή την εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών έργων ή το µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και
ξηρασίες, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, εφόσον
αποδειχθεί ότι τα ιζήµατα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.
3 του 48(Ι) του 2022.
32(Ι) του 2002
133(Ι) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006
58(Ι) του 2012
59(Ι) του 2012
125(Ι) του 2012
163(Ι) του 2017
171(Ι) του 2019
105(Ι) του 2021.

(4) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του Μέρους VIΑ του παρόντος Νόµου
µε τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόµου ή µε τις διατάξεις του περί Συσκευασιών
και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου που ρυθµίζουν συγκεκριµένες πτυχές της
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του Μέρους VIA του παρόντος
Νόµου υπερισχύουν και εφαρµόζονται επί των πτυχών αυτών.

3 του 3(Ι) του 2016.
Αρµόδια αρχή.

5.-(1) Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουµένου του
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Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.
3 του 152(Ι) του
2021.

(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), αρµόδια αρχή για(α) την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δηµιουργίας και για
τη διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων·
(β) την εγκαθίδρυση συστήµατος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα
δηµοτικά απόβλητα· και
(γ) την εφαρµογή του συστήµατος «Πληρώνω Όσο Πετώ» για τα δηµοτικά απόβλητα·
είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008

(2) Ο παρών Νόµος δε θίγει τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών τοπικής
διοίκησης που απορρέουν από τον περί ∆ήµων Νόµο και τον περί Κοινοτήτων Νόµο,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σχετικά µε τη διαχείριση
συγκεκριµένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.
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51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015
103(Ι) του 2015.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015.
5 του 104(Ι) του
2021.
Εκχώρηση εξουσιών.

5A.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Υπουργός δύναται, µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να
εξουσιοδοτήσει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την άσκηση εκ
µέρους του οποιασδήποτε εξουσίας ή αρµοδιότητάς της που ασκείται από αυτόν για
τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των εκδιδόµενων
δυνάµει αυτού Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων, είτε ολικώς είτε µερικώς ως προς µέρος
αυτής(α) σε τµήµα ή υπηρεσία Υπουργείου της ∆ηµοκρατίας, ή
(β) σε δηµόσιο λειτουργό και/ ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα, ή
(γ) σε οργανισµό δηµόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε µε νόµο, για σκοπούς δηµοσίου
συµφέροντος, ή
(δ) σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,
αφού προηγουµένως διαβουλευθεί και συνοµολογήσει έγγραφη συµφωνία µε τον
λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τµήµα, την υπηρεσία ή τον οργανισµό προς τον
οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.
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(2) Στην πιο πάνω συµφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριµένη εξουσία η οποία
ανατίθεται στον λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τµήµα, υπηρεσία ή οργανισµό και η
έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη τη χρονικής περιόδου, εντός της οποίας
αυτή ασκείται.
(3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τµήµα, η υπηρεσία ή ο οργανισµός, τηρεί
τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρµόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών του
Υπουργού, όπως και τις επί τούτω οδηγίες του.
(4) Σε περίπτωση που, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λειτουργός,
πρόσωπο, αρχή, τµήµα, υπηρεσία ή οργανισµός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που
ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού Κανονισµοί ή ∆ιατάγµατα αναθέτουν,
αντίστοιχα, σε άλλο λειτουργό, πρόσωπο, αρχή, τµήµα, υπηρεσία ή οργανισµό, ο
παρών Νόµος και οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού Κανονισµοί ή ∆ιατάγµατα
εφαρµόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή καθήκον στον
ασκών αυτήν λειτουργό ή πρόσωπο ή αρχή ή τµήµα ή υπηρεσία ή οργανισµό, ανάλογα
µε την περίπτωση.
(5) Ο Υπουργός δύναται, όταν το κρίνει σκόπιµο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει
ή να τροποποιήσει απόφαση του για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή
αρµοδιοτήτων του η οποία λήφθηκε µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).
Υποπροϊόντα.
6(α) του 104(Ι) του
2021.

6.- (1) Ο Υπουργός λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει ότι µια ουσία ή
ένα αντικείµενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός στόχος της
οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειµένου,
θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α)

είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου,

(β)

η ουσία ή το αντικείµενο είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν απευθείας, χωρίς
άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιοµηχανικής πρακτικής,

(γ)

η ουσία ή το αντικείµενο παράγεται ως αναπόσπαστο µέρος µιας
παραγωγικής διαδικασίας, και

(δ)

η περαιτέρω χρήση είναι σύννοµη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείµενο πληροί
όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριµένη χρήση και δεν πρόκειται
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στη δηµόσια υγεία.

6(β) του 104(Ι) του
2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 312,
22.11.2008,
σ. 3.

(2) Μια ουσία ή ένα αντικείµενο θεωρείται υποπροϊόν αντί απόβλητο εφόσον πληροί
τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάµει του
Άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

6(γ) του 104(Ι) του
2021.

(3) Όπου δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάµει του Άρθρου 5, παράγραφος 2 της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την
εφαρµογή των όρων που περιλαµβάνονται στο εδάφιο (1) για ειδικές ουσίες ή
αντικείµενα και κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύµφωνα µε τον περί της
∆ιαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά µε Ορισµένους Τεχνικούς Κανόνες Νόµο,
όταν αυτό απαιτείται δυνάµει των διατάξεων του εν λόγω Νόµου.

72(Ι) του 2003
174(Ι) του 2004.
Αποχαρακτηρισµός
αποβλήτων.
7(α) του 104(Ι) του
2021.

7.- (1) Ο Υπουργός λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι απόβλητα που
έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν
πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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7(β) του 104(Ι) του
2021.

(α)

η ουσία ή το αντικείµενο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένους
σκοπούς,

(β)

υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριµένη ουσία ή αντικείµενο,

(γ)

η ουσία ή το αντικείµενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους
συγκεκριµένους σκοπούς και συµµορφώνεται προς τη σχετική νοµοθεσία και
τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

(δ)

η χρήση της ουσίας ή του αντικειµένου δεν πρόκειται να έχει δυσµενή
αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία,

παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2.
(2) ∆ιαγράφηκε µε το 7(γ) του 104(Ι) του 2021.
7(δ) του 104(Ι) του
2021.

(3) Απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές
πράξεις που εκδίδονται δυνάµει του Άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.

7(ε) του 104(Ι) του
2021.

(4)(α) Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάµει του Άρθρου 6,
παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός, µετά από εισήγηση του
∆ιευθυντή, δύναται, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρµογή των
όρων που περιλαµβάνονται στο εδάφιο (1) για ορισµένα είδη αποβλήτων.τα κριτήρια
αυτά λαµβάνουν υπόψη ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της ουσίας ή του
αντικειµένου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και περιλαµβάνουν τα εξής:
(i) Επιτρεπόµενο υλικό εισροής αποβλήτων στη διαδικασία ανάκτησης·
(ii) επιτρεπόµενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας·
(iii) κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισµό αποβλήτων υλικών που
προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες προδιαγραφές
προϊόντος, περιλαµβανοµένων οριακών τιµών για τους ρύπους όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο·
(iv) απαιτήσεις σύµφωνα µε τις οποίες το σύστηµα διαχείρισης πρέπει να αποδεικνύει
τη συµµόρφωσή του προς τα κριτήρια αποχαρακτηρισµού των αποβλήτων,
περιλαµβανοµένων του ποιοτικού ελέγχου και της αυτοπαρακολούθησης, και
διαπίστευση, όπου είναι σκόπιµο· και
(v) απαίτηση για δήλωση συµµόρφωσης.
(β) Ο Υπουργός κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του περί της ∆ιαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά µε Ορισµένους Τεχνικούς
Κανόνες Νόµου, όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω οδηγίας.

7(στ) του 104(Ι) του
2021.

(5)(α) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισµένα κριτήρια σύµφωνα µε το Άρθρο
6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, ο
Υπουργός δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση ή να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα
για να επαληθεύσει ότι ορισµένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα µε
βάση τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και, όπου είναι
αναγκαίο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 2
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και λαµβάνοντας υπόψη τις οριακές τιµές ρυπαντών και κάθε
άλλη πιθανή δυσµενή συνέπεια για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
(β) Ο Υπουργός δηµοσιεύει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε τις κατά
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περίπτωση αποφάσεις και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης.
7(ζ) του 104(Ι) του
2021.

(6)(α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που(i) χρησιµοποιεί για πρώτη φορά υλικό το οποίο έχει παύσει να αποτελεί απόβλητο
και δεν έχει διατεθεί στην αγορά, ή
(ii) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά αφότου αποχαρακτηρίστηκε από
απόβλητο,

119(Ι) του 2020.

εξασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάµει του περί Χηµικών
Ουσιών Νόµου και των Κανονισµών που αναφέρονται στο Προοίµιο αυτού για τις
χηµικές ουσίες και τα προϊόντα.
(β) Προκειµένου να τυγχάνει εφαρµογής ο περί Χηµικών Ουσιών Νόµος και οι
Κανονισµοί που αναφέρονται στο Προοίµιο αυτού για το υλικό που έχει
αποχαρακτηριστεί από απόβλητο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

7(ζ) του 104(Ι) του
2021.

(7) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο µέτρο που αφορά στην εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Κατάλογος
αποβλήτων.

8.-(1) Ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, εκδίδει κατάλογο αποβλήτων περιλαµβανοµένων και των επικίνδυνων
αποβλήτων.
(2) Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσµευτικός όσον αφορά τον προσδιορισµό των
αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα.
(3) Η καταχώρηση ουσίας ή αντικειµένου στον κατάλογο αποβλήτων δε σηµαίνει κατ’
ανάγκη ότι συνιστά απόβλητο κάτω από όποιεσδήποτε συνθήκες αφού η εν λόγω
ουσία ή αντικείµενο θεωρείται απόβλητο µόνο εφόσον ανταποκρίνεται στον ορισµό
του εν λόγω όρου που προβλέπεται στο άρθρο 2.

Παράρτηµα ΙΙΙ.
8(α) του 104(Ι) του
2021.

Παράρτηµα ΙΙΙ.
8(β) του 104(Ι) του
2021.

(4)(α) Η αρµόδια αρχή, µετά από συµβουλευτική γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α, δύναται,
µε γνωστοποίησή της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
να θεωρήσει κάποιο απόβλητο ως επικίνδυνο, ακόµη και αν αυτό δεν περιλαµβάνεται
ως τέτοιο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εµφανίζει µια ή περισσότερες από τις
ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην
Επιτροπή µαζί µε όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.
(5)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), η αρµόδια αρχή, µετά
από συµβουλευτική γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α, δύναται, µε γνωστοποίηση που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να θεωρήσει κάποιο
απόβλητο ως µη επικίνδυνο ακόµη και αν περιλαµβάνεται ως επικίνδυνο στον
κατάλογο αποβλήτων, εφόσον δεν εµφανίζει καµία από τις ιδιότητες που αναφέρονται
στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφασή του αυτή στην
Επιτροπή µαζί µε όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.
(γ) Η αρµόδια αρχή µπορεί να θεωρήσει το εν λόγω απόβλητο ως µη επικίνδυνο µόνο
µετά την αναθεώρηση από την Επιτροπή του καταλόγου που καταρτίζει η Επιτροπή,
σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(6) Σε καµία περίπτωση ο αποχαρακτηρισµός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν µπορεί
να γίνεται µε αραίωση ή ανάµειξη για τη µείωση των αρχικών συγκεντρώσεων
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επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαµηλότερο των οριακών τιµών για το χαρακτηρισµό
των αποβλήτων ως επικίνδυνων.
Ιεράρχηση
αποβλήτων.

9.-(1) Κατά τη διαµόρφωση της πολιτικής για τα απόβλητα και την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου, για σκοπούς πρόληψης της δηµιουργίας και διαχείρισης των
αποβλήτων, ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα
απόβλητα:
(α)

πρόληψη,

(β)

προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση,

(γ)

ανακύκλωση,

(δ)

άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και

(ε)

διάθεση.

(2) Κατά την εφαρµογή της πιο πάνω ιεράρχησης, η αρµόδια αρχή λαµβάνει κάθε
αναγκαίο µέτρο για την προώθηση εναλλακτικών δυνατοτήτων που παράγουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα από περιβαλλοντική άποψη. Λαµβάνοντας υπόψη τις
συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων δύναται να
υπάρξει παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισµένες ειδικές ροές αποβλήτων,
εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ανάλυση του κύκλου ζωής τους.
(3) Κατά τη διαµόρφωση των µέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), η αρµόδια
αρχή λαµβάνει υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της
προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονοµικής
βιωσιµότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και τις συνολικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονοµία και στην
κοινωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 10.
9 του 104(Ι) του
2021.
Παράρτηµα IV.

(4) Ο Υπουργός χρησιµοποιεί οικονοµικά µέσα και άλλα µέτρα, µε σκοπό την παροχή
κινήτρων για την εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως αυτά που
αναφέρονται στο Παράρτηµα IV ή άλλα κατάλληλα µέσα και µέτρα.

Προστασία της
ανθρώπινης υγείας
και του
περιβάλλοντος.
10 του 104(Ι) του
2021.

10.-(1) Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή/και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως -

189(Ι) του 2007.

(α)

χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το
έδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα,

(β)

χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσµές,

(γ)

χωρίς να επηρεάζονται δυσµενώς τα προστατευµένα είδη και οι φυσικοί
οικότοποι, και

(δ)

χωρίς να επηρεάζεται δυσµενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ), του εδαφίου (1), ο όρος «προστατευµένα
είδη και φυσικοί οικότοποι» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την
Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζηµιάς Νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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∆ιευρυµένη ευθύνη
παραγωγού
προϊόντος.

11.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6), προκειµένου να ενισχυθούν η
επαναχρησιµοποίηση, η πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες µορφές ανάκτησης
αποβλήτων, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να καθορίζει µέτρα που να διασφαλίζουν
ότι οι παραγωγοί προϊόντων φέρουν διευρυµένη ευθύνη.
(2) Τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) µπορούν να περιλαµβάνουν την
αποδοχή των επιστρεφόµενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραµένουν µετά
τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων και την
οικονοµική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα µέτρα αυτά µπορεί να
περιλαµβάνεται και η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό πληροφοριών,
σχετικά µε το βαθµό που το εν λόγω προϊόν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να
ανακυκλωθεί.

11(α) του 104(Ι) του
2021.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνουν
τη θέσπιση προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, ισχύουν οι γενικές
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11Α.
(β) Ο Υπουργός, µετά από συµβουλευτική γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή, δύναται να
αποφασίζει ότι οι παραγωγοί προϊόντων που αναλαµβάνουν οικονοµικές ή
οικονοµικές και οργανωτικές αρµοδιότητες για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου
ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο µε δική τους πρωτοβουλία πρέπει να
εφαρµόζουν ορισµένες ή όλες τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις
διατάξεις του Άρθρου 11A.

11(β) του 104(Ι) του
2021.

(3) Ο Υπουργός, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, καθορίζει µέτρα µε σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασµού των
προϊόντων και των συστατικών µερών των προϊόντων, κατά τρόπο ώστε(α) να µειώνεται ο αντίκτυπος τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά
τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και
(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που έχουν
καταστεί απόβλητα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και
10.

11(γ) του 104(Ι) του
2021.

(4)(α) Τα µέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) αποσκοπούν στην
ενθάρρυνση, µεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εµπορίας
προϊόντων και συστατικών µερών προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές
χρήσεις τα οποία περιέχουν ανακυκλωµένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική άποψη
και εύκολα επισκευάσιµα και, αφού καταστούν απόβλητα, είναι κατάλληλα για
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και για ανακύκλωση προκειµένου να
διευκολυνθεί η ορθή εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.
(β) Για τον καθορισµό των εν λόγω µέτρων λαµβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των
προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαµβανοµένων της
ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου έχει εφαρµογή, της δυνατότητας πολλαπλής
ανακύκλωσης.
(5)(α) Κατά την εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4),
λαµβάνεται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και η οικονοµική βιωσιµότητα, καθώς και το
σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και οι κοινωνικές
επιπτώσεις.
(β) Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να επηρεάζει την
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(6) Η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος εφαρµόζεται χωρίς επηρεασµό
της ευθύνης του για τη διαχείριση αποβλήτων και χωρίς επηρεασµό της ειδικής

Copyright © Leginet Ltd 2002-2022. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 21 of 95

185(I)/2011

νοµοθεσίας για συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριµένα προϊόντα.
12 του 104(Ι) του
2021.
Γενικές ελάχιστες
απαιτήσεις όσον
αφορά τα
προγράµµατα
διευρυµένης ευθύνης
του παραγωγού.

11Α.-(1) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του
άρθρου 11 ή δυνάµει άλλης νοµοθεσίας για τη θέσπιση προγραµµάτων διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού-

(α) ρυθµίζουν τη λειτουργία των προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης των παραγωγών
και, τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), καθορίζουν τις προϋποθέσεις
έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω προγραµµάτων από τον Υπουργό˙
(β) καθορίζουν µε σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των οικείων
φορέων, περιλαµβανοµένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην
αγορά, των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού εξ ονόµατος τους, των δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης
αποβλήτων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και, κατά περίπτωση, των φορέων
επαναχρησιµοποίησης και προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας˙
(γ) σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων, καθορίζουν στόχους διαχείρισης των
αποβλήτων, µε σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που
σχετίζονται µε το πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού όπως ορίζονται(i) στις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
32(Ι) του 2002
133(Ι) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006
58(Ι) του 2012
59(Ι) του 2012
125(Ι) του 2012
163(Ι) του 2017
171(Ι) του 2019
105(Ι) του 2021.

(ii) στις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου,

157(Ι) του 2003
5(Ι) του 2011
169(Ι) του 2020.

(iii) στις διατάξεις του περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµους,

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
20.3.2009
9.3.2012
4.3.2016
11.5.2021.

(iv) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισµών, και

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
13.3.2015
20.10.2017
11.5.2021.

(v) στις πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού) Κανονισµών,

και ορίζουν άλλους ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί µε
το πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού˙
(δ) ρυθµίζουν την καθιέρωση συστήµατος υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση
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στοιχείων σχετικά µε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τους παραγωγούς
προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία
σχετικά µε τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα
εν λόγω προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των
αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά µε τους σκοπούς των διατάξεων
της παραγράφου (γ)˙
(ε) διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των παραγωγών προϊόντων, ανεξάρτητα από
την προέλευση ή το µέγεθος τους, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογη κανονιστική
επιβάρυνση στους παραγωγούς, περιλαµβανοµένων των επιχειρήσεων µικρού και
µεσαίου µεγέθους που παράγουν µικρές ποσότητες προϊόντων˙
(στ) θεσπίζουν το πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής, καθώς και την επιβολή
ποινών για παραβιάσεις των προνοιών των Κανονισµών, µε σκοπό να διασφαλίζεται
ότι οι παραγωγοί προϊόντων και οι οργανώσεις που εκπληρώνουν υποχρεώσεις
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού εξ ονόµατος τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαµβανοµένων
µεταξύ άλλων και των πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα χρηµατοδοτικά µέσα
χρησιµοποιούνται µε δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που µετέχουν στην
εφαρµογή των προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού υποβάλλουν
αξιόπιστα στοιχεία˙ και
(ζ) για σκοπούς παρακολούθησης και εξακρίβωσης της συµµόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος σε σχέση µε τα προγράµµατα διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού, καθορίζουν τις απαιτήσεις καταχώρισης σε µητρώο
παραγωγών, ενηµέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληρούν τα
προγράµµατα διευρυµένης ευθύνης και οι παραγωγοί, καθώς και τις απαιτήσεις
καταχώρισης, ενηµέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληροί ένα νοµικό ή
φυσικό πρόσωπο προκειµένου να οριστεί εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στη
∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (7).
(2) Μέσω της άδειας λειτουργίας προγράµµατος διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού
που εκδίδεται δυνάµει των προνοιών των Κανονισµών που αναφέρονται στις διατάξεις
του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός προϊόντων ή
οργανισµός που εκπληρώνει υποχρεώσεις διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού εκ
µέρους των παραγωγών προϊόντων(α) διαθέτει σαφώς καθορισµένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο
προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται στους τοµείς όπου η συλλογή και η
διαχείριση των αποβλήτων είναι περισσότερο επικερδείς˙
(β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιµότητα συστηµάτων συλλογής αποβλήτων στους
τοµείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)˙
(γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονοµικά µέσα ή τα οικονοµικά και οργανωτικά µέσα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού˙
(δ) εφαρµόζει επαρκή µηχανισµό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, όπου είναι
σκόπιµο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση(i) της οικονοµικής του διαχείρισης, περι-λαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3),
και

Επίσηµη
Εφηµερίδα

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) και µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006˙
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της Ε.Ε.: L 190,
12.7.2006,
σ. 1.
(ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά µε την επίτευξη των στόχων
διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (1) και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες επίσης σχετικά µε-

(i) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα µέλη του,
(ii) τις χρηµατοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί προϊόντων ανά
πωλούµενη µονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, και
(iii) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
(3) Μέσω της άδειας λειτουργίας ενός προγράµµατος διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων των Κανονισµών που αναφέρονται
στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι χρηµατοδοτικές
εισφορές που καταβάλλονται από τον παραγωγό του προϊόντος για τη συµµόρφωση
του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα που ο παραγωγός
διαθέτει στην αγορά(i) το κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης µεταφοράς και
επεξεργασίας των αποβλήτων, περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας που απαιτείται για
την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και το κόστος της
επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (1), λαµβανοµένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιµοποίηση, τις
πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους και από µη απαιτηθέντα
τέλη διάθεσης·
(ii) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6)· και
(iii) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1):
Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα προγράµµατα
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµου, των προνοιών των περί
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισµών ή των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού) Κανονισµών·
(β) στην περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού, ρυθµίζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, για επιµέρους προϊόντα ή οµάδες
παρόµοιων προϊόντων, ιδίως λαµβανοµένων υπόψη της ανθεκτικότητας, της
επισκευασιµότητας,
της
δυνατότητας
επαναχρησιµοποίησης
και
της
ανακυκλωσιµότητας καθώς και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, δια τούτου
υιοθετώντας µια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία και, εφόσον έχουν οριστεί, βάσει
εναρµονισµένων κριτηρίων µε στόχο τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό. το κόστος αυτό επιµερίζεται µε διαφάνεια
µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων.
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(4)(α) Όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν η κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων και η οικονοµική βιωσιµότητα του προγράµµατος
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού, ο Υπουργός, µετά από συµβουλευτική
γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή, ο οποίος συµβουλεύεται την ΣΕ∆Α, δύναται να
αποφασίσει απόκλιση από τον επιµερισµό της οικονοµικής ευθύνης που ορίζεται στις
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι(i) στην περίπτωση προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν
συσταθεί για την επίτευξη στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και στόχων
οριζόµενων δυνάµει νοµοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον το
80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·
(ii) στην περίπτωση προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν
συσταθεί στις ή µετά τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης
αποβλήτων οριζόµενων αποκλειστικά δυνάµει εθνικής νοµοθεσίας, τουλάχιστον το
80% του αναγκαίου κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·
(iii) στην περίπτωση προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που έχουν
συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 για την επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων
οριζόµενων αποκλειστικά δυνάµει εθνικής νοµοθεσίας, τουλάχιστον το 50% του
αναγκαίου κόστους βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων·
και ότι, το υπόλοιπο κόστος βαρύνει τους παραγωγούς ή τους διανοµείς που
δηµιούργησαν αρχικά τα απόβλητα.
(β) Η παρέκκλιση δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να µειωθεί το ποσοστό του κόστους που βαρύνει τους παραγωγούς
προϊόντων στο πλαίσιο προγραµµάτων διευρυµένης ευθύνης παραγωγών που έχουν
συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018.
(5) Ο Υπουργός ενηµερώνει τους κατόχους των αποβλήτων στους οποίους
απευθύνονται τα προγράµµατα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11 µέσω του διαδικτύου ή/και µε
δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφηµερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθµούς ή µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή µε άλλα πρόσφορα µέσα σχετικά µε τα
µέτρα πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιµοποίησης και προετοιµασίας
για επαναχρησιµοποίηση, τα συστήµατα επιστροφής και συλλογής αποβλήτων, και
την πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων.
(6) Ο Υπουργός λαµβάνει µέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους
αποβλήτων ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να µεταφέρουν τα απόβλητα
τους σε συστήµατα χωριστής συλλογής, περιλαµβανοµένων οικονοµικών κινήτρων.
(7) Οι παραγωγοί προϊόντων που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος και
διαθέτουν προϊόντα στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας δύναται να ορίζουν φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία ως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο
για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από
πρόγραµµα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζεται δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11.
(8) Ο Υπουργός έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οργανώσεων
που εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυµένης ευθύνης του παραγωγών
εκ µέρους των παραγωγών προϊόντων.
(9) Τα προγράµµατα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίστηκαν πριν από
τις 4 Ιουλίου 2018 οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
το αργότερο µέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.
(10) Η παροχή πληροφοριών δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θίγει
το δικαίωµα προστασίας της εµπιστευτικότητας των εµπορικώς ευαίσθητων
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πληροφοριών σύµφωνα µε την εθνική ή την Ενωσιακή νοµοθεσία.
(11) Ο Υπουργός διασφαλίζει την ύπαρξη τακτικού διαλόγου µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µερών που εµπλέκονται στην εφαρµογή προγραµµάτων διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού, περιλαµβανοµένων των παραγωγών και των διανοµέων, των
ιδιωτικών ή δηµόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση,
των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας, των δικτύων επαναχρησιµοποίησης και
επισκευής και των φορέων προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση.
12 του 104(Ι) του
2021.
Πρόληψη
αποβλήτων.

11Β.-(1) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την πρόληψη της
δηµιουργίας αποβλήτων τα εν λόγω µέτρα, στοχεύουν κατ’ ελάχιστον-

(α) στην προώθηση και στήριξη µοντέλων βιώσιµης παραγωγής και κατανάλωσης·
(β) στην ενθάρρυνση του σχεδιασµού, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων που
διασφαλίζουν αποτελεσµατική χρήση των πόρων και είναι ανθεκτικά (όσον αφορά,
µεταξύ άλλων, τη διάρκεια ζωής τους και την απουσία προγραµµατισµένης
απαρχαίωσης), επισκευάσιµα, επαναχρησιµοποιήσιµα και αναβαθµίσιµα·
(γ) σε προϊόντα που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιµης σηµασίας προκειµένου να µην
µετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα·
(δ) στην ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης των προϊόντων και τη θέσπιση
συστηµάτων για την προώθηση των δραστηριοτήτων επισκευής και
επαναχρησιµοποίησης, µεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισµό, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα, καθώς και για τις
συσκευασίες και τα υλικά και προϊόντα δοµικών κατασκευών·
(ε) στην ενθάρρυνση, ανάλογα µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, της διαθεσιµότητας ανταλλακτικών,
εγχειριδίων οδηγιών, τεχνικών πληροφοριών ή άλλων εργαλείων, εξοπλισµού ή
λογισµικού για την επισκευή και επαναχρησιµοποίηση προϊόντων, χωρίς να τίθενται
σε κίνδυνο η ποιότητα τους και η ασφάλεια στη χρήση τους·
(στ) στη µείωση της παραγωγής αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται µε τη
βιοµηχανική παραγωγή, την εξόρυξη ορυκτών, τη µεταποίηση, τις κατασκευές και τις
κατεδαφίσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές·
(ζ) στη µείωση της δηµιουργίας αποβλήτων τροφίµων κατά την πρωτογενή παραγωγή,
την επεξεργασία και τη µεταποίηση, το λιανικό εµπόριο και άλλες µορφές διανοµής
τροφίµων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά, ως
συµβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για
µείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσµιας σπατάλης τροφίµων σε επίπεδο
λιανικής πώλησης και καταναλωτή, και για µείωση των απωλειών τροφίµων κατά
µήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασµού µέχρι το 2030·
(η) στην ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανοµής τροφίµων για ανθρώπινη
κατανάλωση, µε προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου έναντι της χρήσης ως
ζωοτροφών και στην εκ νέου µεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για
διατροφή·
(θ) στην προώθηση της µείωσης της περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων
σε επικίνδυνες ουσίες, µε την επιφύλαξη εναρµονισµένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης νοµικών απαιτήσεων σχετικά µε τα εν λόγω υλικά και προϊόντα, και στην
εξασφάλιση ότι από τις 5 Ιανουαρίου 2021 κάθε προµηθευτής αντικειµένου όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 σηµείο 33 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 κοινοποιεί
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο
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33 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισµού·
(ι) στη µείωση της παραγωγής αποβλήτων, και ιδίως αποβλήτων που δεν ενδείκνυνται
για προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση ή για ανακύκλωση·
(ια) στον προσδιορισµό των προϊόντων που αποτελούν τις βασικές πηγές
απορριµµάτων, κυρίως στο φυσικό και στο θαλάσσιο περιβάλλον, και στη λήψη
κατάλληλων µέτρων για την πρόληψη και τη µείωση της δηµιουργίας απορριµµάτων
από τα προϊόντα αυτά:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα µέτρα αφορούν περιορισµούς στην αγορά, o
Υπουργός διασφαλίζει ότι οι περιορισµοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν
διακρίσεις·
(ιβ) στην ανάσχεση της δηµιουργίας θαλάσσιων απορριµµάτων, ως συνεισφορά στον
Στόχο Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη και τη σηµαντική
µείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους· και
(ιγ) στην ανάπτυξη και υποστήριξη ενηµερωτικών εκστρατειών για την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και της ρίψης
απορριµµάτων.
(2) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνει
για την πρόληψη των αποβλήτων χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλους
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα
δηµιουργούµενων αποβλήτων.
(3) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνει
για την επαναχρησιµοποίηση µε βάση την κοινή µεθοδολογία την οποία ορίζει η
εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 7 του Άρθρου 9 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αρχής γενοµένης από το πρώτο πλήρες ηµερολογιακό έτος µετά
την έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.
(4) Ο Υπουργός παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνει
για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίµων µέσω της µέτρησης των επιπέδων
αποβλήτων τροφίµων µε βάση τη µεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη
που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 8 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
αρχής γενοµένης από το πρώτο πλήρες ηµερολογιακό έτος µετά την έγκριση της εν
λόγω εκτελεστικής πράξης.
13 του 104(Ι) του
2021.
Ανάκτηση.

12.-(1) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε να διασφαλίζει ότι τα
απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωσης ή άλλες εργασίες ανάκτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9
και 10.
(2) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για
τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, της
ανακύκλωσης και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και
δεν αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα ή µε άλλα υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες.
(3)(α) Ο Υπουργός, µετά από συµβουλευτική γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α, δύναται να
επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του εδαφίου (2), υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:
(i) Η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά
αποτελέσµατα λαµβανοµένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων·
(ii) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών
συλλογής των αποβλήτων·
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(iii) η κοινή συγκέντρωση ορισµένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά
τους να υποβάλλονται σε προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή
άλλες εργασίες ανάκτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 και το αποτέλεσµα
που επιτυγχάνεται µε τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιµης ποιότητας µε εκείνο που
επιτυγχάνεται µε τη χωριστή συλλογή·
(iv) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονοµικό κόστος, σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ειδικά ορεινών ή/και αποµακρυσµένων περιοχών ή/και
αραιοκατοικηµένων περιοχών, λαµβανοµένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις
της συλλογής και επεξεργασίας ανάµικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην
υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της συλλογής και
επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών,
καθώς και από την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού.
(β) Ο Υπουργός επανεξετάζει σε ετήσια βάση τις παρεκκλίσεις δυνάµει των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη τις ορθές πρακτικές στη χωριστή
συλλογή των αποβλήτων και άλλες εξελίξεις στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων.
(4) Τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση και για ανακύκλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)
του άρθρου 13 και του άρθρου 22, δεν αποτεφρώνονται, µε εξαίρεση τα απόβλητα που
προκύπτουν από µεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόµενων αποβλήτων,
για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά
αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9.
(5) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1) και για
τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, ο Υπουργός λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την αποµάκρυνση των επικίνδυνων
ουσιών, των προσµίξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων µε σκοπό την
επεξεργασία τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.
(6) Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα δηµοτικά απόβλητα
και τα οργανικά απόβλητα, µεταξύ άλλων σχετικά µε την υλική και εδαφική κάλυψη
της χωριστής συλλογής και τυχόν παρεκκλίσεις δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου
(3).
14(α)(β) του 104(Ι)
του 2021.
Προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση

13.- (1) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για προώθηση των
δραστηριοτήτων προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη
δηµιουργία και την υποστήριξη δικτύων προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και
επισκευή, διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει µε την ορθή διαχείριση αποβλήτων, την
πρόσβαση τους σε απόβλητα προγραµµάτων ή εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία
µπορούν να υποβληθούν σε προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση αλλά δεν
προορίζονται για προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση από τα εν λόγω
προγράµµατα ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονοµικών µέσων,
κριτηρίων προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων µέτρων.

14(β) του 104(Ι) του
2021.

(2) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης
υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, µε την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3)
του άρθρου 12, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, ο Υπουργός
καθιερώνει χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα µέταλλα, τα πλαστικά και
το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

14(γ) του 104(Ι) του
2021.

(3Α) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προώθηση της επιλεκτικής
κατεδάφισης προκειµένου να καταστούν δυνατά η αποµάκρυνση και ο ασφαλής
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χειρισµός των επικίνδυνων ουσιών, όπως επίσης και προκειµένου να διευκολυνθούν η
επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας µε την επιλεκτική
αφαίρεση υλικών και για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση συστηµάτων διαλογής των
αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα
κλάσµατα (σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά, πέτρα), τα µέταλλα, το γυαλί,
τα πλαστικά και ο γύψος.
14(δ)(i) του 104(Ι)
του 2021.

(4) Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόµου και τη µετάβαση σε µια
ευρωπαϊκή κυκλική οικονοµία µε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, ο
Υπουργός λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των
ακόλουθων στόχων:(α)

όσον αφορά την προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την
ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το µέταλλο, το
πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχοµένως, από άλλη
προέλευση, στο βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα
απόβλητα των νοικοκυριών, η αύξηση των εργασιών αυτών κατ΄ ελάχιστον
στο πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς το συνολικό βάρος,

(β)

όσον αφορά την προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, την
ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαµβανοµένων των
εργασιών υγειονοµικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την
υποκατάσταση άλλων υλικών, µη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων, εξαιρουµένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα
οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, η
αύξηση των εργασιών αυτών κατ’ ελάχιστο στο εβδοµήντα τοις εκατόν
(70%) ως προς το συνολικό βάρος,

14(δ)(iii) του 104(Ι)
του 2021.

(γ)

έως το έτος 2025, η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και η
ανακύκλωση των δηµοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε
ποσοστό 55% κατά βάρος˙

14(δ)(iii) του 104(Ι)
του 2021.

(δ)

έως το έτος 2030, η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και η
ανακύκλωση των δηµοτικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε
ποσοστό 60% κατά βάρος˙ και

14(δ)(iii) του 104(Ι)
του 2021.

(ε)

έως το έτος 2035, η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και η
ανακύκλωση αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

14(δ)(ii) του 104(Ι)
του 2021.

14(ε) του 104(Ι) του
2021.

(5)(α) Ο Υπουργός δύναται να αναβάλει τις προθεσµίες για την επίτευξη των στόχων
που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδάφιου (4) για
έως και πέντε (5) έτη, στην περίπτωση που(i) στη ∆ηµοκρατία έχουν υποβληθεί σε προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση λιγότερο από το 20% ή σε υγειονοµική ταφή περισσότερο από το 60%
των δηµοτικών αποβλήτων της που παρήχθησαν το έτος 2013, σύµφωνα µε τις
απαντήσεις στο κοινό ερωτηµατολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat· και

Παράρτηµα V.

Παράρτηµα V.

(ii) το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) µήνες πριν από τη λήξη της σχετικής
προθεσµίας που ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου
(4), ο Υπουργός ενηµερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει την
προθεσµία και υποβάλλει σχέδιο εφαρµογής σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.
(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή του σχεδίου
εφαρµογής που υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β) του
παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από τον Υπουργό να επανεξετάσει το εν λόγω
σχέδιο επειδή θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτηµα V, ο Υπουργός υποβάλλει αναθεωρηµένο πρόγραµµα εντός τριών (3)
µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος της Επιτροπής.
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(γ) Σε περίπτωση αναβολής της επίτευξης των στόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (α), ο Υπουργός λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αύξηση της
προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και της ανακύκλωσης των δηµοτικών
αποβλήτων(i) τουλάχιστον σε ποσοστό 50% έως το έτος 2025, σε περίπτωση αναβολής της
προθεσµίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (4)·
(ii) τουλάχιστον σε ποσοστό 55% έως το έτος 2030, σε περίπτωση παράτασης της
προθεσµίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της
παραγράφου (δ) του εδαφίου (4)·
(iii) τουλάχιστον σε ποσοστό 60% έως το έτος 2035, σε περίπτωση παράτασης της
προθεσµίας για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στις διατάξεις της
παραγράφου (ε) του εδαφίου (4).
(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο µέτρο που αφορά
στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
15 του 104(Ι) του
2021.
Κανόνες σχετικά
µε τον υπολογισµό
της επίτευξης των
στόχων.

13Α.-(1)(α) Προκειµένου να υπολογιστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται
στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου
(α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός υπολογίζει το βάρος των δηµοτικών
αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιµάστηκαν για επαναχρησιµοποίηση ή
ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος.
(β) Το βάρος των δηµοτικών αποβλήτων που προετοιµάζονται για
επαναχρησιµοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των προϊόντων ή των συστατικών των
προϊόντων που έχουν καταστεί δηµοτικά απόβλητα και υποβάλλονται σε όλες τις
αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισµού και επισκευής µε σκοπό να καταστεί εφικτή
η επαναχρησιµοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή επεξεργασία.
(γ) Το βάρος των δηµοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται υπολογίζεται ως το
βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου
και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την αποµάκρυνση των
υλικών αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείµενο της επακόλουθης
επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης,
υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα υλικά µετατρέπονται σε προϊόντα,
υλικά και ουσίες.
(2)(α) Για τους σκοπούς των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το βάρος
των δηµοτικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται µετράται κατά την εισροή τους στη
διεργασία ανακύκλωσης.
(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) ανωτέρω, η µέτρηση των
ανακυκλωµένων δηµοτικών αποβλήτων µπορεί να γίνει στην εκροή της διεργασίας
διαλογής υπό την προϋπόθεση ότι(i) αυτές οι εισροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανακύκλωση⋅
(ii) το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από περαιτέρω διεργασίες
που προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια δεν ανακυκλώνονται,
δεν περιλαµβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωµένα.
(3)(α) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που εκδίδεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου ποιότητας και
ιχνηλασιµότητας των δηµοτικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των
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όρων που θεσπίζονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και
του εδαφίου (2) και, προκειµένου να εξασφαλίζονται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των
στοιχείων που συλλέγονται σχετικά µε τα ανακυκλωµένα απόβλητα, το σύστηµα
µπορεί να συνίσταται σε ηλεκτρονικά µητρώα που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1Α) του άρθρου 32, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις
απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε µέσα
ποσοστά απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους
διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων,
αντιστοίχως.
(β) Τα µέσα ποσοστά απωλειών χρησιµοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις στις οποίες
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν µε άλλο τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και
υπολογίζονται βάσει των κανόνων υπολογισµού που καθορίζονται στην κατ’
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του Άρθρου 11α
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(4)(α) Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις
διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α)
του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα βιοαποδοµήσιµων δηµοτικών αποβλήτων
που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία µπορεί να λογίζεται ως
ανακυκλωµένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει κοµπόστα, χώνευµα ή άλλο
υλικό µε παρεµφερή ποσότητα ανακυκλωµένου περιεχοµένου σε σχέση µε την εισροή,
το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως ανακυκλωµένο προϊόν, υλικό ή ουσία.
(β) Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται επί του εδάφους, δύναται να υπολογιστεί ως
ανακυκλωµένο µόνο αν αποφέρει όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.
(γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα δηµοτικά οργανικά απόβλητα που υποβάλλονται
σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία δύναται να υπολογιστούν ως ανακυκλωµένα
µόνο αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν
διαχωριστεί στην πηγή.
(5)(α) Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις
διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α)
του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η ποσότητα υλικών αποβλήτων που έχουν
αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσµα προπαρα-σκευαστικής εργασίας και
πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία µπορούν να θεωρούνται ανακυκλωµένα εφόσον
προορίζονται για να µετατραπούν µε επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα,
υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλο
σκοπό.
(β) Τα υλικά από αποχαρακτηρισµένα απόβλητα που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή ως άλλο µέσο παραγωγής ενέργειας ή για
αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής, δεν
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.
(6) Προκειµένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στις
διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α)
του εδαφίου (5) του άρθρου 13, ο Υπουργός µπορεί να λαµβάνει υπόψη την
ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωριστεί µετά την αποτέφρωση των δηµοτικών
αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωµένα µέταλλα πληρούν ορισµένα
κριτήρια ποιότητας τα οποία καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται
δυνάµει της παραγράφου 9 του Άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(7) Απόβλητα που συλλέγονται στη ∆ηµοκρατία και αποστέλλονται σε άλλο κράτος
µέλος µε σκοπό την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση ή την
επίχωση σε αυτό το άλλο κράτος µέλος, συνυπολογίζονται µόνο για την επίτευξη των
στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13.
(8) Απόβλητα που συλλέγονται στη ∆ηµοκρατία και εξάγονται σε τρίτη χώρα για
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προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου
13 µόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) και αν, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η
µεταφορά αποβλήτων συνάδει µε τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισµού και ότι η
επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα υπό
συνθήκες εν γένει ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει ∆ιάταγµα το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στο οποίο να καθορίζει περαιτέρω λεπτοµέρειες για τη
µεθοδολογία υπολογισµού επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των
παραγράφων (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στις διατάξεις του εδαφίου (5) του
άρθρου 13.
∆ιάθεση.

14.-(1) Στις περιπτώσεις όπου δεν πραγµατοποιείται ανάκτηση σύµφωνα µε το εδάφιο
(1), του άρθρου 12, τα απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης
που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να θεσπίζει κάθε αναγκαίο µέτρο που αφορά
στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Υποχρεώσεις
κατόχων αποβλήτων
και αρχικών
παραγωγών
αποβλήτων.
4 του 3(Ι) του 2016.

15.- (1) Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων
υποχρεούται –
(α) Να πραγµατοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων ή
(β) να αναθέτει την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων σε έµπορο ή σε
πρόσωπο που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή
(γ) να εξασφαλίζει, µέσω διακανονισµού µε δηµόσιο οργανισµό ή ιδιώτη που
ασχολείται µε τη συλλογή αποβλήτων, την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω
αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.
(2) Οι µεσίτες και οι έµποροι συνεργάζονται µε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ή µε
πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή/και πρόσωπα που είναι
καταχωρισµένα στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33.
(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συλλέγει και/ή µεταφέρει απόβλητα, παραδίδει αυτά σε
αδειοδοτηµένα, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 24 και 25, πρόσωπα τα οποία
επεξεργάζονται απόβλητα ή σε πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 28.
(4) Όταν τα απόβλητα µεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον
κάτοχο αποβλήτων σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
για προκαταρκτική επεξεργασία, ο εν λόγω αρχικός παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων
δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του για πλήρη ανάκτηση ή διάθεση των εν λόγω
αποβλήτων.
(5)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, το
Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες –
(i)

ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων διατηρεί την ευθύνη για το σύνολο της
αλυσίδας επεξεργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,
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(ii)

µπορεί να υπάρχει επιµερισµός της ευθύνης µεταξύ του αρχικού
παραγωγού αποβλήτων και του κατόχου αποβλήτων και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται,

(iii)

η ευθύνη µεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας µπορεί να
µεταβιβάζεται.

(β) Οι Κανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) µπορούν να καθορίζουν ότι
την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων φέρει πλήρως ή εν µέρει ο παραγωγός
προϊόντος, από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι οι διανοµείς του εν λόγω
προϊόντος µπορούν να µοιράζονται την ευθύνη αυτήν.

16(α) του 104(Ι) του
2021.

(6) Τηρουµένων των διατάξεων του περί ∆ήµων Νόµου και του περί Κοινοτήτων
Νόµου, κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ο οποίος
δεν κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24,
οφείλει ενόσω κατέχει απόβλητο, να µεριµνά ώστε αυτό να µην προκαλεί οποιοδήποτε
κίνδυνο στη δηµόσια υγεία και/ή στο περιβάλλον ή/και να µην δηµιουργεί οχληρία σε
οποιοδήποτε πρόσωπο.

16(β) του 104(Ι) του
2021.

(7) Τηρούµενων των διατάξεων της παραγράφου (1), κάθε κάτοχος επικίνδυνων
αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων εξασφαλίζει, µέσω
διακανονισµού µε δηµόσιο οργανισµό ή ιδιώτη που κατέχει άδεια διαχείρισης
αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24, την ανάκτηση και τη διάθεση
των εν λόγω αποβλήτων.

Αρχή της εγγύτητας
και της αυτάρκειας.

16.-(1) Ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, καθορίζει κάθε αναγκαίο µέτρο, σε συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη
εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιµο, για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου και
κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για την
ανάκτηση σύµµεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά,
περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα
σύµµεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαµβάνοντας υπόψη τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
(2)(α) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για
την προστασία του δικτύου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο Υπουργός, µετά από
συµβουλευτική γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µπορεί να περιορίσει τη µεταφορά προς την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες
ταξινοµηµένους ως ανάκτηση, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η µεταφορά αυτή θα
είχε ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά
τρόπο που δε συνάδει µε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
(β) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή.
(γ) Ο Υπουργός, µετά από συµβουλευτική γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α, δύναται, µε
διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να
περιορίσει τη µεταφορά από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία αποβλήτων για
περιβαλλοντικούς λόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006.
(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «µεταφορά» έχει την έννοια που αποδίδει
στον όρο αυτό το Άρθρο 2, παράγραφος 34 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.
(3) Το δίκτυο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σχεδιάζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο, να καταστεί αυτάρκης στον τοµέα της διάθεσης
και της ανάκτησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να επιτρέπει τόσο στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία όσο και στα λοιπά κράτη µέλη να κινηθούν χωριστά προς το
στόχο αυτό, λαµβανοµένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για
εξειδικευµένες εγκαταστάσεις για ορισµένους τύπους αποβλήτων.
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(4) Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) σε µία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις µε τη
χρησιµοποίηση των καταλληλότερων µεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας
υγείας.
(5) Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η Κυπριακή
∆ηµοκρατία πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσµα των εγκαταστάσεων τελικής
ανάκτησης στο έδαφός της.
Έλεγχος επικίνδυνων
αποβλήτων.

17.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20, ο Υπουργός, µε διάταγµά του που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή, η συλλογή και η µεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων καθώς επίσης η αποθήκευση και η επεξεργασία τους διεξάγονται σε
συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,
προκειµένου να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.
(2) Το διάταγµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνει διατάξεις για την
ιχνηλασιµότητα από το στάδιο της παραγωγής µέχρι και τον τελικό προορισµό των
επικίνδυνων αποβλήτων και τον έλεγχο αυτών.

Απαγόρευση
ανάµειξης
επικίνδυνων
αποβλήτων και
εξαιρέσεις.

18.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20, οι παραγωγοί, συλλέκτες,
µεταφορείς και οι διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται να
αναµειγνύουν τα επικίνδυνα απόβλητα µε άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή
µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η ανάµειξη περιλαµβάνει και την αραίωση
επικίνδυνων ουσιών.
(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρµόδια αρχή δύναται να
επιτρέπει την ανάµειξη κατά περίπτωση υπό τους πιο κάτω όρους:

17 του 104(Ι) του
2021.

(α)

η εργασία ανάµειξης πραγµατοποιείται από πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25,

(β)

οι διατάξεις του άρθρου 10 πληρούνται και δεν αυξάνονται οι αρνητικές
επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον, και

(γ)

η εργασία ανάµειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49, 50 και 51, όταν επικίνδυνα
απόβλητα έχουν αναµιχθεί κατά τρόπο παράνοµο, κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, µεταφορέας ή διαχειριστής
επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι πραγµατοποιείται διαχωρισµός, εφόσον είναι
τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 10.
(β) Όταν ο διαχωρισµός δεν είναι αναγκαίος σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (α) ανωτέρω, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, µεταφορέας ή
διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων διασφαλίζει ότι τα ανάµικτα απόβλητα
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 24 και 25 για την επεξεργασία τέτοιου µείγµατος.

Σήµανση, συλλογή
και µεταφορά
επικίνδυνων
αποβλήτων.

19.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20, κατά τη συλλογή, τη µεταφορά
και την προσωρινή αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
συσκευάζονται και να σηµαίνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή
πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5 του 32(Ι) του 2014.

(2) Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα µεταφέρονται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης και
παρακολούθησης µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο περιέχει τα
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ενδεδειγµένα δεδοµένα που εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΒ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006. Το έντυπο δύναται να υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή.
(3) Το έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) συµπληρώνεται από τον παραγωγό ή
τον κάτοχο επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που µεταφέρει επικίνδυνα
απόβλητα και από το πρόσωπο που προβαίνει στην ανάκτησης ή διάθεση επικίνδυνων
αποβλήτων.
(4) Το συµπληρωµένο έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης µεταφοράς
επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρείται από τον παραγωγό ή κάτοχο των
επικίνδυνων αποβλήτων, από το πρόσωπο που µεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα και
από το πρόσωπο που προβαίνει στη διάθεση ή ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων για
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα που απαιτούνται για την τήρηση του µητρώου
επικίνδυνων αποβλήτων, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), του άρθρου 32.
(5) Οι παραγωγοί ή κάτοχοι επικίνδυνων αποβλήτων, τα πρόσωπα που µεταφέρουν
επικίνδυνα απόβλητα και τα πρόσωπα που επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα,
διαβιβάζουν κατά το µήνα Μάρτιο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό
ζητείται από την αρµόδια αρχή, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης και
παρακολούθησης µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
18 του 104(Ι) του
2021.
Επικίνδυνα απόβλητα
παραγόµενα από
νοικοκυριά.

20.-(1) Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, ο Υπουργός καθιερώνει χωριστή συλλογή για τα
επικίνδυνα κλάσµατα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές δηµοτικών
αποβλήτων.
(2) Οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρµόζονται στα αναµειγµένα
απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
(3) Οι διατάξεις των άρθρων 19 και 32 δεν εφαρµόζονται στα επιµέρους κλάσµατα
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά µέχρις ότου γίνουν δεκτά για
συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισµό ή εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει
καταχωρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή του άρθρου 33,
αντίστοιχα.

∆ιαχείριση
αποβλήτων ελαίων.
19(α) του 104(Ι) του
2021.

21.-(1) Χωρίς επηρεασµό των υποχρεώσεων που συνδέονται µε τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, ο Υπουργός
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι -

19(β) του 104(Ι) του
2021.

(α)

τα απόβλητα έλαια συλλέγονται χωριστά, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν
είναι τεχνικά εφικτή λαµβανοµένων υπόψη των ορθών πρακτικών·

19(β) του 104(Ι) του
2021.

(β)

στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαίων δίνεται προτεραιότητα στην
αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν
ισοδύναµο ή καλύτερο αποτέλεσµα, από περιβαλλοντική άποψη, από ότι η
αναγέννηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10·

19(β) του 104(Ι) του
2021.

(γ)

τα απόβλητα έλαια µε διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναµιγνύονται, ούτε
αναµιγνύονται απόβλητα έλαια µε άλλα είδη αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η
ανάµειξη αυτή εµποδίζει την αναγέννηση τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης µε
ισοδύναµο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσµα από ότι η
αναγέννηση.

(2) Για τους σκοπούς της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων και την ορθή
επεξεργασία τους, το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς, που δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζοντας πρόσθετα µέτρα, όπως
τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, οικονοµικά µέτρα ή εθελοντικές
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συµφωνίες.
(3) Ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίσει –

20 του 104(Ι) του
2021.
Οργανικά απόβλητα.

(α)

απαιτήσεις αναγέννησης των αποβλήτων ελαίων εφόσον αυτό είναι τεχνικώς
εφικτό, και

(β)

στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζονται τα Άρθρα 11 ή 12 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1013/2006, περιορισµούς της µεταφοράς αποβλήτων µεταξύ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των λοιπών κρατών µελών σε εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην
αναγέννηση των αποβλήτων ελαίων.

22.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2023 τα οργανικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και
ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναµιγνύονται µε άλλα
είδη αποβλήτων.
(β) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει την κοινή µε τα οργανικά απόβλητα συλλογή
αποβλήτων µε παρόµοιες ιδιότητες βιοαποδόµησης και κοµποστοποίησης σύµφωνων
µε τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόµενα ισοδύναµα εθνικά πρότυπα για τις
συσκευασίες που µπορούν να ανακτηθούν µέσω κοµποστοποίησης και
βιοαποδόµησης.
(2) Ο Υπουργός λαµβάνει κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9
και 10 προκειµένου(α) να ενθαρρύνει την ανακύκλωση, περιλαµβανοµένων της κοµποστοποίησης και της
χώνευσης, των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας και να οδηγεί σε εξερχόµενο υλικό που πληροί τα
σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·
(β) να ενθαρρύνει την οικιακή κοµποστοποίηση⋅ και
(γ) να προωθήσει τη χρήση υλικών παραγόµενων από οργανικά απόβλητα.

21 του 104(Ι) του
2021.
Απόβλητα
Υδραργύρου.

22Α.-(1) Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου και αποβλήτων ενώσεων υδραργύρου
που προέρχονται από οποιεσδήποτε µεγάλες πηγές που αναφέρονται στις
παραγράφους α), β), γ) και δ) του Άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/852 γίνεται
µε τρόπο που δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε ανάκτηση υδραργύρου.
(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του Άρθρου 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/852
σχετικά µε την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου, για τα απόβλητα
υδραργύρου ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 19.
(3) Οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους βιοµηχανικούς κλάδους που
αναφέρονται στο Άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/852, αποστέλλουν κάθε έτος
µέχρι και τις 31 Μαΐου στον ∆ιευθυντή τα δεδοµένα και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο Άρθρο 12 του εν λόγω Κανονισµού.
(4) Πρόσωπα που αναλαµβάνουν την προσωρινή αποθήκευση, είτε τη µετατροπή και
κατά περίπτωση στερεοποίηση, είτε αναλαµβάνουν τη µόνιµη αποθήκευση
αποβλήτων υδραργύρου που έχουν υποστεί µετατροπή και κατά περίπτωση
στερεοποίηση αποβλήτων υδραργύρου, τηρούν µητρώα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/852.
(5) Οι οδοντίατροι και οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο ∆ιευθυντή δεδοµένα και πιστοποιητικά για την τήρηση των
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υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/852
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον
υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1102/2008.
ΜΕΡΟΣ IV - ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος.
22(α) του 104(Ι) του
2021.

23.- (1) Σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των
αποβλήτων, περιλαµβανοµένου του κόστους της απαιτούµενης υποδοµής και της
λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους
προηγούµενους κατόχους αποβλήτων.
(2) Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων των
προϊόντων αυτών και της χρηµατοδότησης της συλλογής, της επαναχρησιµοποίησης,
της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης, της
ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

22(β) του 104(Ι) του
2021.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 11Α, ανάλογα µε την περίπτωση,
ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει
εν µέρει ή πλήρως τον παραγωγό του προϊόντος από το οποίο προέρχονται τα
απόβλητα και ότι το σχετικό κόστος µπορεί να επιβαρύνει και τους διανοµείς του
προϊόντος και καθορίζει το βαθµό τέτοιας επιβάρυνσης.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε τους οποίους να
ρυθµίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση µε τα απόβλητα που αυτό
παράγει για συγκεκριµένες ροές αποβλήτων και τη διαµόρφωση συλλογικού ή
ατοµικού συστήµατος διαχείρισης.
ΜΕΡΟΣ V – Α∆ΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ

23 του 104(Ι) του
2021.
Άδεια διαχείρισης
αποβλήτων.
Παράρτηµα Ι.
Παράρτηµα ΙΙ.

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο διεξάγει
τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις
δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από τον ∆ιευθυντή.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή σε έντυπο που καθορίζεται σε ∆ιάταγµα
που εκδίδεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε όλα τα απαιτούµενα που
αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, µαζί µε τις πληροφορίες
και τα τέλη που το ∆ιάταγµα δυνατό να προβλέπει.
(β) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α)
µόνο εάν(i) είναι φυσικό πρόσωπο, πολίτης κράτους µέλους και διαµένει σε κράτος µέλος,
(ii) είναι νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, και σε περίπτωση
εταιρείας έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και έχει την
καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24 του 104(Ι) του
2021.
Προϋποθέσεις
και όροι άδειας
διαχείρισης
αποβλήτων.

25.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), για τη χορήγηση της
άδειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης
προς τον ∆ιευθυντή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από-

(i) πολεοδοµική άδεια, εφόσον η προτεινόµενη διαχείριση των αποβλήτων
προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση
πολεοδοµικής άδειας, τις θετικές απόψεις του ∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και
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Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τµηµάτων ή υπηρεσιών και άδεια
οικοδοµής,
(ii) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου,
(iii) βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τήρηση των υποχρεώσεων του
αιτητή όσον αφορά την πυρασφάλεια και πυρόσβεση στην εγκατάσταση,
(iv) τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε την
αξιολόγηση κινδύνων και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά θα τηρούνται από τον αιτητή.
(β) Ελλιπείς αιτήσεις επιστρέφονται στον αιτητή ταχυδροµικώς, µε προσωπική
συστηµένη επιστολή, χωρίς να εξεταστούν, σφραγισµένες ως ελλιπείς και µε
σηµειώση ως προς τα συγκεκριµένα στοιχεία που ελλείπουν.
(2)(α) Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση ή ανανέωση άδειας, ο
∆ιευθυντής ζητά και λαµβάνει δεόντως υπόψη τις γραπτές απόψεις και θέσεις από τα
µέλη της ΣΕ∆Α καθώς και από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση και την Αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση.
(β) Ο ∆ιευθυντής δύναται να ζητά τις απόψεις και θέσεις και να τις λαµβάνει δεόντως
υπόψη για την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε Υπουργείο, Υπηρεσία, Φορέα ή
Οργανισµό.
(3)(α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον ∆ιευθυντή.
(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:
(i) Τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε
επεξεργασία,
(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε κάθε τύπο
επιτρεπόµενης εργασίας,
(iii) τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνονται,
(iv) τη µέθοδο που πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε είδος εργασίας,
(v) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και
(vi) τις διατάξεις σχετικά µε το κλείσιµο και τη µέριµνα µετά από την παύση
λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση µε
ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαµβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας
πραγµατοποιείται µε υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
(4) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια. η άδεια διαχείρισης αποβλήτων µπορεί να
ανανεώνεται µε την υποβολή σχετικής αίτησης στον ∆ιευθυντή, τουλάχιστον έξι (6)
µήνες πριν από τη λήξη της σε τύπο που καθορίζεται από ∆ιάταγµα του Υπουργού, το
οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και το οποίο
προβλέπει επίσης τις σχετικές πληροφορίες, όρους και τέλη.
(5) Ο ∆ιευθυντής αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόµενη µέθοδος
επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος
ή όταν η προτεινόµενη µέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.
(6) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίµου ή άλλου µέτρου παραγωγής
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ενέργειας, της χορήγησης άδειας από τον ∆ιευθυντή προηγείται η διαβούλευση του
Υπουργού µε τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας και τον Υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(7) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης, πραγµατοποιείται επί τόπου έλεγχος από τον ∆ιευθυντή ή από δεόντως
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι
όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένο.
(8) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την
υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάµει άλλης
νοµοθεσίας.
(9)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται
δυνάµει άλλης νοµοθεσίας, δύναται να συνδυαστεί µε την άδεια διαχείρισης
αποβλήτων που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 24 και του παρόντος
άρθρου, ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, εάν µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττές
επαναλήψεις των παρεχόµενων πληροφοριών και των εκτελούµενων εργασιών από
τον φορέα εκµετάλλευσης ή τον ∆ιευθυντή.
(β) Σε περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάµει άλλης περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας έγινε ρητή και συγκεκριµένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του
παρόντος Νόµου µε την περίληψη σχετικών όρων, τότε η εν λόγω άδεια εγκρίνεται
από τον ∆ιευθυντή ως Ενιαία και ο ∆ιευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω
άδειας ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάµει
του παρόντος Νόµου, παραπέµποντας ρητώς στους σχετικούς όρους.
184(Ι) του 2013
131(Ι) του 2016.

(γ) Εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του περί Βιοµηχανικών
Εκποµπών (Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόµου και έχουν
εξασφαλίσει Άδεια Βιοµηχανικών Εκποµπών δυνάµει του Νόµου αυτού, εξαιρούνται
της υποχρέωσης κατοχής άδειας διαχείρισης αποβλήτων, νοουµένου ότι στην Άδεια
Βιοµηχανικών Εκποµπών περιλαµβάνεται ρητή και συγκεκριµένη πρόνοια
διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόµου µε την περίληψη σχετικών όρων,
και ο ∆ιευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω Άδειας Βιοµηχανικών
Εκποµπών ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων
δυνάµει του παρόντος Νόµου, παραπέµποντας ρητώς στους σχετικούς όρους.
(10) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο ∆ιευθυντής, µεριµνά ώστε να δηµοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται(α) η ηµεροµηνία λήψης της αίτησης˙
(β) ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιµη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις
εργάσιµες µέρες και ώρες˙
(γ) ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει στον ∆ιευθυντή απόψεις ή
εισηγήσεις αναφορικά µε την αιτούµενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή το
περιεχόµενο της αίτησης.

125(Ι) του 2018.

(11) Τηρουµένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων
Έναντι της Επεξεργασίας των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των ∆εδοµένων αυτών Νόµου του και του Κανονισµού που αναφέρεται
στο προοίµιο αυτού, ο ∆ιευθυντής δύναται να δηµοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του
Τµήµατος Περιβάλλοντος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή µέσο, κάθε απόφαση µε την
οποία χορηγείται ή ανανεώνεται ή τροποποιείται ή αναστέλλεται άδεια διαχείρισης
αποβλήτων.
(12) Για σκοπούς χορήγησης άδειας διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του άρθρου
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24 και του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις µονάδες ανακύκλωσης πλοίων,
επιπροσθέτως των διατάξεων των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισµού (ΕΕ)
1257/2013.
Εγγυήσεις και
ασφάλιση.
7(α) του 3(Ι) του
2016.
25(α) του 104(Ι) του
2021.

26.- (1) Πριν την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στο ∆ιευθυντή του
Τµήµατος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών
για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατόν να
προκληθεί από τις δραστηριότητες του καθώς και για τις περιπτώσεις µη ορθολογικής
διαχείρισης αποβλήτων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10.
(2) ∆ιαγράφηκε µε το 25(β) του 104(Ι) του 2021.

7(β) του 3(Ι) του
2016.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή
ασφάλιση στην αρµόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάµει
άλλης νοµοθεσίας, αυτό λαµβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισµό του ύψους
της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1).

25(γ) του 104(Ι) του
2021.

(4)(α) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και/ή
∆ιαταγµάτων ή σε περίπτωση λήψης µέτρων από την ίδια την αρµόδια αρχή για την
εξάλειψη ή µείωση της ρύπανσης ή για κατάσχεση ή αποµάκρυνση ή διαχείριση
οποιωνδήποτε αποβλήτων ή εξοπλισµού ή για αποκατάσταση οποιασδήποτε
περιβαλλοντικής ζηµιάς, η αρµόδια αρχή δύναται να εισπράξει ποσό της εγγυητικής.
(β) Σε τέτοια περίπτωση η αρµόδια αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση της
αξίας της εγγυητικής και σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης αποκατάστασης της
αξίας της εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης δύναται να
αναστείλει την άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή να ανακαλέσει την εξαίρεση
προσώπου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.

Άδεια µε γενικούς
όρους και/ ή ειδικά
µέτρα.

27. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγµα, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στο οποίο καθορίζονται οι γενικοί όροι ή/και τα ειδικά
µέτρα που αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων ή µέρος της διαχείρισής
τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος κάθε σχετικής άδειας διαχείρισης
αποβλήτων.

Εξαιρέσεις από τις
απαιτήσεις
αδειοδότησης και
σχετικοί όροι.

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγµα, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στο οποίο καθορίζει εξαιρέσεις προσώπων από την
υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων για (α)

καθορισµένες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων· το διάταγµα πρέπει να
περιλαµβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά µέτρα που πρέπει να τηρούνται και
προσδιορίζει τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που καλύπτονται
από την εξαίρεση και τη µέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιµοποιείται·

(β)

καθορισµένες εργασίες ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων· το διάταγµα πρέπει
να περιλαµβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά µέτρα που πρέπει να τηρούνται
και τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων που
καλύπτονται από την εξαίρεση, τους τύπους δραστηριοτήτων καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις µορφές ανάκτησης
και, ανάλογα µε την περίπτωση, οριακές τιµές για τις περιεχόµενες στα
επικίνδυνα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιµές εκποµπών·

(γ)

τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής· το
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διάταγµα πρέπει να περιλαµβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά µέτρα που πρέπει
να τηρούνται και προσδιορίζει τόσο τους τύπους και τις ποσότητες των
ακίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, όσο και τη µέθοδο
επεξεργασίας που πρέπει να χρησιµοποιείται.
(2)(α) Οι γενικοί όροι ή/και τα ειδικά µέτρα που καθορίζονται στα διατάγµατα που
εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (1), πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των
αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10.
(β) Στην περίπτωση διατάγµατος που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων της
παραγράφου (γ), του εδαφίου (1), οι εν λόγω γενικοί όροι ή/και ειδικά µέτρα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
(3) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί τα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (1)
στην Επιτροπή.
Υποχρεώσεις
κατόχου άδειας
διαχείρισης
αποβλήτων.

26 του 104(Ι) του
2021.

Αλλαγές στη φύση ή
τη λειτουργία της
εγκατάστασης.
27(α) του 104(Ι) του
2021.

29. Κάθε κάτοχος άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να -

(α)

τηρεί ανελλιπώς και µε συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειάς του·

(β)

παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να
ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή µέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους
όρους της άδειας, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης· και

(γ)

παρέχει σε Επιθεωρητή κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη
διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγµατοληψία και τη
συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα
οποία τους ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο.

30.- (1)(α) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για
οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας
διαχείρισης αποβλήτων ενηµερώνει προηγουµένως γραπτώς τον ∆ιευθυντή και
εξασφαλίζει σχετική έγκριση πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη
λειτουργία της εγκατάστασης.
(β) Σε τέτοια περίπτωση ο ∆ιευθυντής µπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων
της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για
σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος.

27(β) του 104(Ι) του
2021.

(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης, η οποία
δυνατό να επιφέρει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και στο
περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει
σχετική αίτηση στο ∆ιευθυντή, να αναφέρει:
(α)

τα τµήµατα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις,

(β)

οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25,
τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόµενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται µε βάση το εδάφιο (2) εξετάζεται από την
αρµόδια αρχή, η οποία αποφασίζει αν χρειάζεται να τη χειριστεί ως να επρόκειτο για
αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας διαχείρισης
αποβλήτων οπόταν εφαρµόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των άρθρων 24 και
25 ή ως τροποποίηση της άδειας οπόταν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αλλαγή στη φύση ή τη
λειτουργία της» σηµαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή
επέκταση της εγκατάστασης.
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Ανάκληση ή
τροποποίηση της
άδειας.
28(α) του 104(Ι) του
2021.

31.-(1) Ο ∆ιευθυντής, δύναται, όταν κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για την
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, να -

(α)

ανακαλέσει την άδεια,

(β)

συντοµεύσει το χρόνο ισχύος της,

(γ)

προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 25, ή/και

(δ)

τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

28(β) του 104(Ι) του
2021.

(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει δεόντως αιτιολογηµένη ειδοποίηση προσωρινής
αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

Μητρώο αποβλήτων.
29(α) του 104(Ι) του
2021.

32.-(1) (α) Κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24
και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και
τα πρόσωπα που συλλέγουν ή µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελµατική
βάση ή ενεργούν ως έµποροι ή/και µεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούνται
όπως(i)

τηρούν χρονολογικό µητρώο αποβλήτων µε τις ποσότητες, τη φύση, την
προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των
προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης και,
όπου είναι σκόπιµο, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο
µεταφοράς και τη µέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα
απόβλητα·

(ii)

διαθέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της
υποπαραγράφου (i) στην αρµόδια αρχή κατά το µήνα Μάρτιο κάθε
επόµενου έτους µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου ή των µητρώων που
δηµιουργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) καθώς και
κάθε φορά που ζητείται από την αρµόδια αρχή· και

(iii)

χορηγούν στην αρµόδια αρχή ή σε προηγούµενο κάτοχο των επικίνδυνων
αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών
διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες
κατηγορίες αποβλήτων.
29(β) του 104(Ι) του
2021.

(1Α)(α) Η αρµόδια αρχή δηµιουργεί µητρώο ή συντονισµένα µητρώα για την
καταγραφή των πληροφοριών για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στις
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και καλύπτουν ολόκληρη τη
γεωγραφική επικράτεια της ∆ηµοκρατίας.
(β) Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από
τους βιοµηχανικούς φορείς εκµετάλλευσης στο Ευρωπαϊκό µητρώο έκλυσης και
µεταφοράς ρύπων που έχει δηµιουργηθεί δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
166/2006.
(γ) Η αρµόδια αρχή δύναται να δηµιουργεί παρόµοια µητρώα για άλλες κατηγορίες
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αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νοµοθεσία και εκείνες για
τις οποίες επιβάλλονται υποχρεώσεις υποβολής των πληροφοριών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).
(2)(α) Τα στοιχεία του µητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται –
(i)

από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα
αδειοδοτηµένα πρόσωπα, µεσίτες ή εµπόρους που ασχολούνται µε τη
συλλογή και τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε
τουλάχιστον χρόνια, και

(ii)

από τις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη
τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαµβάνουν τις πληροφορίες της υποπαραγράφου (i), της παραγράφου (α), του
εδαφίου (1).
(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω µητρώο
στην αρµόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την
παραγωγή ή/και διαχείριση αποβλήτων.
(3) Το ακριβές περιεχόµενο του µητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του
καθορίζονται µε διάταγµα του Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας.
29(γ) του 104(Ι) του
2021.

8 του 3(Ι) του 2016.
Καταχώριση στο
Αρχείο ∆ιαχειριστών
Αποβλήτων.

(4) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που
οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση των ηλεκτρονικών µέσων που αναφέρονται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (5)
του άρθρου 54, ο κωδικός αριθµός ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, θεωρείται
ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής του πρόσωπου που υποβάλλει τα έντυπα ή
τις πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.
33.(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Ασχολείται µε τη συλλογή ή τη µεταφορά αποβλήτων σε επαγγελµατική βάση ή/και
(β) ασχολείται µε την εµπορία ή µεσιτεία αποβλήτων ή/και
2 του 120(Ι) του
2016.

(γ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των µη επικίνδυνων αποβλήτων του,
περιλαµβανοµένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων
του,
εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη των
εργασιών του.
(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εµπίπτουν στις διατάξεις
του εδαφίου (1).
(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του εδαφίου (1),
υποβάλλει αίτηση στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος για καταχώριση στο
Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων.

30 του 104(Ι) του
2021.

(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων υποβάλλεται σε
έντυπο, που καθορίζεται µε διάταγµα του Υπουργού, το οποίο δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Λευκού
Ποινικού Μητρώου.
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(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο ∆ιαχειριστών
Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση, εξασφαλίζει έγκριση από τον
∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος και καταχωρίζεται σε αυτό.
(5) Η καταχώριση στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο, υπό την
προϋπόθεση ότι το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται τα
ακόλουθα:
(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων·
(β) στοιχεία αναφορικά µε τη διαχείριση αποβλήτων κάθε προηγούµενου έτους,
συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για τους παραγωγούς, παραλήπτες, τις συνολικές
ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύµατα αποβλήτων·
(γ) έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης µεταφοράς αποβλήτων που εκδόθηκαν
κατά το προηγούµενο έτος
Νοείται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής των προβλεποµένων στις παραγράφους (α) έως
(γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται
η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου καταχώριση.
(6) Η καταχώριση στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή
από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται δυνάµει
άλλης οικείας νοµοθεσίας.
(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισµένα στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων,
ενηµερώνουν προηγουµένως γραπτώς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος, σε
περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.
(8) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση
στο Αρχείο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της αίτησης κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του περιβάλλοντος.
(9) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο έχει
καταχωρισθεί στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται στα
διατάγµατα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει
προσωρινά την καταχώριση µε αιτιολογηµένη ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την
καταχώριση από το Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων.
(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα, τα οποία καθορίζουν τις τεχνικής
φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο ∆ιαχειριστών
Αποβλήτων.
(11) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο(α) Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 24· και
(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.
Τερµατισµός
λειτουργίας
εγκατάστασης.

34.-(1)(α) Μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 και
γενικά µετά την παύση της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, κάθε πρόσωπο που
διαχειρίζεται απόβλητα, υποχρεούται να αποκαταστήσει –
(i)

κάθε ζηµιά που ενδεχοµένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη
λειτουργία της εγκατάστασής του, και

(ii)

το φυσικό περιβάλλον µε τη διαµόρφωση και ένταξη του χώρου των
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εγκαταστάσεών του, σύµφωνα µε τους όρους της άδειας διαχείρισης
αποβλήτων.
(β) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των µέτρων αποκατάστασης βαρύνουν
αποκλειστικά το εν λόγω πρόσωπο.

56(Ι) του 2003
15(Ι) του 2006
12(Ι) του 2008.

(2) Εφόσον πρόσωπο που επεξεργάζεται απόβλητα προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες
αποκατάστασης του χώρου µε βάση το εδάφιο (1), ακολουθεί η διαδικασία τερµατισµού
της λειτουργίας του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης
και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου.

ΜΕΡΟΣ VI – ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων.
9(α) του 3(Ι) του
2016.

35.- (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 και 16.

9(β) του 3(Ι) του
2016.

(1Α) Το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισµούς που
ρυθµίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων αναφορικά
µε ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου και του περί Κοινοτήτων Νόµου,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:
Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση
αντίστοιχων ή παρόµοιων µέτρων µε αυτά που περιλαµβάνονται στα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
(2) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων µπορούν να διαµορφωθούν για κάθε ροή
αποβλήτων ή για σύνολο ροών αποβλήτων και να καλύπτουν ολόκληρη ή µέρος της
γεωγραφικής επικράτειας της ∆ηµοκρατίας.
(3) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνουν ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικά υγιούς προετοιµασίας προς
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και
αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα σχέδια θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των
στόχων και των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(4) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση και
λαµβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της περιοχής που
περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α)

τον τύπο, την ποιότητα, την ποσότητα και την πηγή των παραγόµενων στην
επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των
αποβλήτων που είναι πιθανόν να µεταφερθούν από ή προς την Κυπριακή
∆ηµοκρατία και αξιολόγηση της µελλοντικής τάσης εξέλιξης των ροών
αποβλήτων,

31(α) του 104(Ι) του
2021.

(β)

τις υφιστάµενες µεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και
τυχόν ρυθµίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που
περιέχουν σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιµης σηµασίας, ή ροές
αποβλήτων που ρυθµίζονται από ειδική νοµοθεσία,

31(α) του 104(Ι) του
2021.

(γ)

αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιµο υφιστάµενων εγκαταστάσεων
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αποβλήτων και πρόσθετες υποδοµές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16:
Νοείται ότι, η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη διεξαγωγή αξιολόγησης των
επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, µεταξύ άλλων για τις αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης, που απαιτούνται για να αντιµετωπιστούν οι εν λόγω
ανάγκες και η εν λόγω αξιολόγηση περιλαµβάνεται στα σχετικά σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το
σύνολο της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας,
(δ)

επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά µε τον εντοπισµό τοποθεσιών και
τη δυναµικότητα των µελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των µεγάλων
εγκαταστάσεων ανάκτησης, αν χρειαστεί, και

(ε)

τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των
τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαµβάνονται στο
σχεδιασµό ή πολιτικών για απόβλητα που θέτουν συγκεκριµένα προβλήµατα
διαχείρισης.

(5) Στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων δύναται να περιληφθούν, ανάλογα µε την
περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό επίπεδο και την κάλυψη της
περιοχής που περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό, και τα ακόλουθα:
(α)

οργανωτικές πτυχές που συνδέονται µε τη διαχείριση αποβλήτων,
περιλαµβανοµένης της περιγραφής της κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγµατοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων,

(β)

αξιολόγηση της χρησιµότητας και της καταλληλότητας της χρησιµοποίησης
οικονοµικών και άλλων µέσων για την αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων
που σχετίζονται µε τα απόβλητα, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για
διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

(γ)

εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης απευθυνόµενες στο ευρύ κοινό
ή σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών,

31(β)(i) του 104(Ι)
του 2021.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (I):
11.7.2003
28.12.2007
14.3.2014
7.2.2020
11.5.2021.

(γΑ) πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισµού 5 των περί Αποβλήτων (Χώροι
Υγειονοµικής Ταφής) Κανονισµών ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας,

31(β)(i) του 104(Ι)
του 2021.

(γΒ) αξιολόγηση των υφιστάµενων προγραµµάτων συλλογής αποβλήτων,
περιλαµβανοµένων της υλικής και γεωγραφικής κάλυψης της χωριστής
συλλογής, και των µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, ενδεχόµενων
παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του
άρθρου 12 και της ανάγκης για νέα προγράµµατα συλλογής,
(δ)

106(Ι) του 2002
160(Ι) του 2005
76(Ι) του 2006
22(Ι) του 2007
11(Ι) του 2008
53(Ι) του 2008

παλιές τοποθεσίες διάθεσης αποβλήτων που έχουν υποστεί ρύπανση και τα
µέτρα, στα πλαίσια του περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµου, για
την αποκατάστασή τους,
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68(Ι) του 2009
78(Ι) του 2009.
31(β)(ii) του 104(Ι)
του 2021.
31(β)(iii) του 104(Ι)
του 2021.

(ε)

εκτίµηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων,
και

31(β)(iv) του 104(Ι)
του 2021.

(στ)

µέτρα για την καταπολέµηση και την πρόληψη όλων των µορφών δηµιουργίας
απορριµµάτων και για τον καθαρισµό όλων των τύπων απορριµµάτων, και

31(β)(iv) του 104(Ι)
του 2021.

(ζ)

κατάλληλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες και στόχοι, ιδίως όσον αφορά την
ποσότητα παραγόµενων αποβλήτων και τη διαχείριση τους και την ποσότητα
των δηµοτικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση
ενέργειας.

31(γ) του 104(Ι) του
2021.

(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πληρούν(α) τις απαιτήσεις σχεδιασµού για τα απόβλητα που καθορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου,
(β) τους στόχους που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου
13, και
(γ) τις απαιτήσεις που ορίζονται στις πρόνοιες των Κανονισµών 5 και 6 των περί
Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) Κανονισµών,
και, για τους σκοπούς της πρόληψης της παραγωγής απορριµµάτων, τις απαιτήσεις-

18(Ι) του 2011
159(Ι) του 2014.

(αα) των διατάξεων του άρθρου 13 του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόµου, και

13(Ι) του 2004
67(Ι) του 2009
113(Ι) του 2010
122(Ι) του 2012
159(Ι) του 2015
47(Ι) του 2018.

(ββ) των διατάξεων του άρθρου 19 του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων
Νόµου.

(7) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον ανά εξαετία και
τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και απαιτείται, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του Άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του παρόντος Νόµου.
(8) Η αρµόδια αρχή συνεργάζεται µε τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και την
Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων.
31(δ) του 104(Ι) του
2021.

(9) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων,
περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων αυτών, στον µορφότυπο που θεσπίζεται µε τις
εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάµει του Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

Προγράµµατα
πρόληψης
δηµιουργίας
αποβλήτων.
10(α) του 3(Ι) του
2016.
32(α) του 104(Ι) του
2021.

36.- (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει προγράµµατα πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων, στα οποία περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστον τα µέτρα
πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 11Β, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.
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10(β) του 3(Ι) του
2016.

(1Α)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισµούς που
ρυθµίζουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων,
αναφορικά µε ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αρχών
τοπικής διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου και του περί
Κοινοτήτων Νόµου:
Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων καταρτίζονται
στη βάση αντίστοιχων ή παρόµοιων µέτρων των προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας
αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
(β) Τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων δύναται να αποτελούν
µέρος των τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων.
(γ) Στην περίπτωση που τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων
ενσωµατώνονται στα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων, τα µέτρα που
ορίζονται σε αυτά προσδιορίζονται σαφώς.

32(β)(i) του 104(Ι)
του 2021.

(2)(α) Τα προγράµµατα αυτά είτε ενσωµατώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
που απαιτούνται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 35 ή σε άλλα προγράµµατα
περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα µε την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα
προγράµµατα.

32(β)(ii) του 104(Ι)
του 2021.

(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραµµα ενσωµατωθεί στο σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων ή στα εν λόγω άλλα προγράµµατα, οι στόχοι και τα µέτρα για την πρόληψη
της δηµιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

32(γ) του 104(Ι) του
2021.

(3) Στα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων, κατά περίπτωση,
περιγράφεται η συµβολή των µέσων και των µέτρων που απαριθµούνται στο
Παράρτηµα ΙV στην πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιµότητα
των παραδειγµάτων των µέτρων που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI ή άλλων
ενδεδειγµένων µέτρων και περιγράφονται επίσης τα υφιστάµενα µέτρα πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων και η συµβολή τους στην πρόληψη της δηµιουργίας
αποβλήτων. τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης µεταξύ
οικονοµικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε την
παραγωγή αποβλήτων.

Παράρτηµα IV.
Παράρτηµα VI.

32(γ) του 104(Ι) του
2021.

(4) Ο Υπουργός θεσπίζει ειδικά προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων
τροφίµων στο πλαίσιο των προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που
εγκρίνονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1).
(5) Τα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται τουλάχιστον
ανά εξαετία και τροποποιούνται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται,
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Άρθρου 9 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόµου.
(6) Η αρµόδια αρχή συνεργάζεται µε τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και την
Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, για την κατάρτιση των προγραµµάτων πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων.

32(δ) του 104(Ι) του
2021.

(7) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα προγράµµατα πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων αυτών, στον
µορφότυπο που θεσπίζεται µε τις εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται δυνάµει του
Άρθρου 33 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
4 του 48(Ι) του 2022.
ΜΕΡΟΣ VIA
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4 του 48(Ι) του 2022.
Ερµηνεία.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 354,
28.12.2013, σ. 22.

36Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια“αλιευτικές δραστηριότητες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
Άρθρο 4(1)(28) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου,
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“αλιευτικό εργαλείο” σηµαίνει το αντικείµενο ή τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται
στην αλιεία ή στην υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή την εκτροφή
θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και
εκπτύσσεται µε στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων
βιολογικών πόρων·
“απόβλητο αλιευτικών εργαλείων” σηµαίνει το αλιευτικό εργαλείο που εµπίπτει στον
ορισµό του όρου «απόβλητο», περιλαµβανοµένων όλων των ξεχωριστών συστατικών,
ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν µέρος ή ήταν προσαρτηµένα στο αλιευτικό εργαλείο
όταν αυτό απορρίφθηκε, περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων που αυτό
εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη·
“βιοαποδοµήσιµη πλαστική ύλη” σηµαίνει την πλαστική ύλη που µπορεί να υποστεί
φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), βιοµάζα και νερό, και η οποία είναι ανακτήσιµη µέσω λιπασµατοποίησης και
αναερόβιας χώνευσης, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες·
“διάθεση στην αγορά” σηµαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν
κυκλοφορεί στην αγορά της ∆ηµοκρατίας·
“διαθεσιµότητα στην αγορά” σηµαίνει την προµήθεια προϊόντος για διανοµή,
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της ∆ηµοκρατίας στο πλαίσιο εµπορικής
δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 316,
14.11.2012, σ. 12.

112(Ι) του 2021.

“εναρµονισµένο πρότυπο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο
2(1)(γ) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την
τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ,
95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και
2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της
απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“εξ αποστάσεως σύµβαση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις
διατάξεις του άρθρου 15 του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόµου·
“λιµενική εγκατάσταση παραλαβής” σηµαίνει τη σταθερή, πλωτή ή κινητή
εγκατάσταση, η οποία δύναται να παρέχει την υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων
από πλοία·
“οδηγία (ΕΕ) 2019/904” σηµαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά µε τη µείωση των
επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον·
“οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη” σηµαίνει το πλαστικό υλικό το οποίο περιλαµβάνει
πρόσθετα τα οποία, µέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε
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µικρά τµήµατα ή σε χηµική αποσύνθεση·
“παραγωγός” σηµαίνει(α) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο κατασκευάζει, γεµίζει, πωλεί ή εισάγει κατ’ επάγγελµαν,
ανεξάρτητα από τη χρησιµο-ποιούµενη τεχνική πώλησης, περιλαµβανοµένης της εξ
αποστάσεως σύµβασης, και διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης,
γεµισµένα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν
πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες· ή
(β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα το οποίο πωλεί κατ’ επάγγελµαν σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας σε νοικοκυριά ή χρήστες, εξαιρουµένων των
νοικοκυριών, µέσω εξ αποστάσεως συµβάσεων, πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης ή
γεµισµένα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν
πλαστική ύλη, άλλο από το πρόσωπο που διεξάγει τις αλιευτικές δραστηριότητες·
“πλαστική ύλη” σηµαίνει το υλικό που αποτελείται από πολυµερές, όπως η ουσία αυτή
ορίζεται στο Άρθρο 3(5) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο µπορεί να
έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως
κύριο δοµικό συστατικό των τελικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα φυσικά πολυµερή που
δεν έχουν τροποποιηθεί χηµικώς·
“πλαστικό προϊόν µίας χρήσης” σηµαίνει το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου
ή εν µέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει µελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί
στην αγορά, προκειµένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
πολλαπλές διαδροµές ή επιστροφές, µε επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή
επαναχρησιµοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε·
24(Ι) του 2017.

“προϊόντα καπνού” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του
άρθρου 2 του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµου·
“συσκευασία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις των
άρθρων 2 και 2Α του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου·

4 του 48(Ι) του 2022.
Σκοπός του παρόντος
Μέρους.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: C 326,
26.10.2012, σ.1.

36Β.-(1) Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η πρόληψη και η µείωση του αντίκτυπου
ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και
στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της µετάβασης σε κυκλική οικονοµία, µε
καινοτόµα και βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα, προϊόντα και υλικά, συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτό στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) «εσωτερική αγορά» έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 2 του Άρθρου 26 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 του 48(Ι) του 2022.
Πεδίο εφαρµογής.
Παράρτηµα VIA.

36Γ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στα πλαστικά προϊόντα µίας
χρήσης που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Παραρτήµατος VIA, στα προϊόντα που
κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη, καθώς και στα αλιευτικά εργαλεία
που περιέχουν πλαστικές ύλες.

4 του 48(Ι) του 2022.
Μείωση της
κατανάλωσης των
προϊόντων που
προβλέπονται στο
Μέρος Α του
Παραρτήµατος VIA.
Παράρτηµα VIA,

36∆.-(1)(α) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη
σταθερής µείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήµατος VIA, σύµφωνα µε τους
γενικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, και
ειδικότερα για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, µε απώτερο σκοπό την
αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων.
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Μέρος Α.

(β) Τα µέτρα εντάσσονται στα σχέδια ή στα προγράµµατα που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 36ΙΒ κατά την πρώτη επόµενη επικαιροποίηση αυτών, δυνάµει
της οικείας νοµοθεσίας, που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου
36ΙΒ, ή σε κάθε άλλο πρόγραµµα που καταρτίζεται ειδικά για τον εν λόγω σκοπό.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.

(2) Με την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1),
επιτυγχάνεται µετρήσιµη ποσοτική µείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων
µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήµατος VIA
έως το έτος 2026, σε σύγκριση µε την κατανάλωσή τους το έτος 2022.
(3)(α) Τα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαµβάνουν-

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.

(i) εθνικούς στόχους µείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης
που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήµατος VIA·
(ii) µέτρα που εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιµοποιήσιµες εναλλακτικές προτάσεις των
εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης είναι διαθέσιµες στους τελικούς
καταναλωτές στα σηµεία πώλησης αυτών· και
(iii) οικονοµικά µέσα που εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης
δεν παρέχονται δωρεάν στον τελικό καταναλωτή στα σηµεία πώλησης.
(β) Τα µέτρα δύναται να ποικίλλουν ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τις
οποίες προκαλεί, µεταξύ άλλων, η απόρριψη των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας
χρήσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους στο περιβάλλον.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.

(4) Η αρµόδια αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισµούς εµπορίας των πλαστικών
προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήµατος VIA, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
Συσκευασιών Νόµου, µε σκοπό να επιτευχθεί πρόληψη της απόρριψης των εν λόγω
προϊόντων στο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η αντικατάστασή τους από
εναλλακτικά προϊόντα που είναι επαναχρησιµοποιήσιµα ή που δεν περιέχουν πλαστική
ύλη.
(5) Τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι αναλογικά
και δεν εισάγουν διακρίσεις.
(6) Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή(α) τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα οποία
δηµοσιεύονται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· και

72(Ι) του 2003
174(Ι) του 2004.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.

(β) τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Mέρους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του περί της ∆ιαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά µε Ορισµένους
Τεχνικούς Κανόνες Νόµου, σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση απαιτείται
βάσει των διατάξεων του εν λόγω Νόµου.
(7) Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τη διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων
µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήµατος VIA,
καθώς και τα µέτρα µείωσης της κατανάλωσης αυτών που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την
πρόοδο που σηµειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36ΙΓ
και την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάµει του Άρθρου 4 (2) της οδηγίας (ΕΕ)
2019/904, µε σκοπό τη θέσπιση δεσµευτικών ποσοτικών στόχων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση της κατανάλωσης των εν λόγω πλαστικών
προϊόντων.
(8) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε Κανονισµούς, που εκδίδονται το αργότερο µέχρι το
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Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.
4 του 48(Ι) του 2022.
Περιορισµοί της
διάθεσης και της
διαθεσιµότητας στην
αγορά των προϊόντων
που προβλέπονται
στο Μέρος Β του
Παραρτήµατος VIA.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος Β.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Β.

4 του 48(Ι) του 2022.
Απαιτήσεις σχετικά
µε τα προϊόντα που
προβλέπονται στο
Μέρος Γ του
Παραρτήµατος VIA.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος Γ.

τέλος του έτους 2022 και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
καθορίζει τους εθνικούς στόχους µείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων
µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήµατος VIA.
36Ε.-(1) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης
που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήµατος VIA και των
προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη.

(2) Η διαθεσιµότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήµατος VIA, καθώς και των
προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη, είναι επιτρεπτή
έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2022, µε σκοπό την εξάντληση του αποθέµατος των εν λόγω
προϊόντων, νοουµένου ότι αυτά διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 3η Ιουλίου 2021.
36ΣΤ.-(1) Από την 3η Ιουλίου 2024, τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρος Γ του Παραρτήµατος VIA, τα οποία φέρουν
καπάκια και καλύµµατα κατασκευασµένα από πλαστική ύλη, µπορούν να διατίθενται
στην αγορά, εφόσον κατά τη διάρκεια του προβλεπόµενου σταδίου χρήσης τους τα
καπάκια και τα καλύµµατα αυτών παραµένουν προσαρτηµένα στους περιέκτες:

Νοείται ότι, τα µεταλλικά καπάκια και τα καλύµµατα µε πλαστικά παρεµβύσµατα δεν
θεωρούνται κατασκευασµένα από πλαστική ύλη.
(2) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) σε σχέση µε τα
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που αναφέρονται σε αυτό, τεκµαίρεται ότι πληρούνται,
εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα, ή
µέρη αυτών, που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 6της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.
4 του 48(Ι) του 2022.
Περιεκτικότητα
ανακυκλωµένου
υλικού σε προϊόντα
που προβλέπονται
στο Μέρος ΣΤ του
Παραρτήµατος VIA.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

36Ζ.-(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών που προβλέπονται στις
διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήµατος VIA, οι οποίες κατασκευάζονται από
τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») περιέχουν
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) ανακυκλωµένο πλαστικό, υπολογιζόµενο
ως µέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά.

(2) Από την 1η Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών που προβλέπονται στις διατάξεις του
Μέρους ΣΤ του Παραρτήµατος VIA αποτελούνται κατά τουλάχιστον τριάντα τοις
εκατόν (30%) από ανακυκλωµένο πλαστικό, υπολογιζόµενο ως µέσος όρος για όλες τις
φιάλες ποτών που διατίθενται στην αγορά.
(3) Η αρµόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται στις
διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) βάσει των κανόνων που καθορίζονται στις
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάµει του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 5 του Άρθρου 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

4 του 48(Ι) του 2022.
Απαιτήσεις σχετικά
µε τη σήµανση των

36Η.-(1) Τα πλαστικά µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ∆ του
Παραρτήµατος VIA, τα οποία διατίθενται στην αγορά, φέρουν εµφανή, ευανάγνωστη
και ανεξίτηλη σήµανση επί της συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του προϊόντος, που
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πλαστικών που
προβλέπονται στο
Μέρος ∆ του
Παραρτήµατος VIA.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος ∆.

ενηµερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

(α) Για τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου ή για τους
τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριµένο προϊόν,
σύµφωνα µε την ιεράρχηση των αποβλήτων· και
(β) για την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψής αυτών στο περιβάλλον ή για άλλους
ακατάλληλους τρόπους απόρριψης του προϊόντος στο περιβάλλον ως απόβλητου.
(2) Η σήµανση γίνεται σύµφωνα µε τις εναρµονισµένες προδιαγραφές που καθορίζονται
στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάµει του Άρθρου 7(2)
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 και περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ∆.

(α) Η σήµανση των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του Μέρους ∆ του Παραρτήµατος VIA, τοποθετείται στις
συσκευασίες προς πώληση και στις οµαδοποιηµένες συσκευασίες των εν λόγω
προϊόντων και στις περιπτώσεις που περισσότερες της µίας µονάδας προς πώληση
οµαδοποιούνται στο σηµείο αγοράς, κάθε µονάδα προς πώληση φέρει σήµανση επί της
συσκευασίας της:
Νοείται ότι, η σήµανση δεν είναι υποχρεωτική για συσκευασίες µε επιφάνεια µικρότερη
των δέκα τετραγωνικών εκατοστών (10 cm2)·

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ∆.

(β) η σήµανση των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του Μέρους ∆ του Παραρτήµατος VIA, τοποθετείται πάνω στο ίδιο
το προϊόν· και
(γ) λαµβάνονται υπόψη οι υφιστάµενες προαιρετικές προσεγγίσεις και αποδίδεται
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται πληροφορίες που παραπλανούν τους
καταναλωτές.
(3) Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν
επιπροσθέτως των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
Καπνίσµατος) Νόµου.

4 του 48(Ι) του 2022.
∆ιευρυµένη ευθύνη
του Παραγωγού.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

36Θ.-(1)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται
στις διατάξεις του Τµήµατος Ι του Μέρους Ε του Παραρτήµατος VIA, καλύπτουν το
κόστος για τα πιο κάτω θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α του
παρόντος Νόµου και τις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόµο, στο βαθµό που το κόστος αυτό δεν έχει ήδη συµπεριληφθεί:
(i) Το κόστος των µέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 36ΙΑ σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα·
(ii) το κόστος για τη συλλογή των αποβλήτων για εκείνα τα προϊόντα που
απορρίπτονται στα δηµόσια συστήµατα συλλογής, περιλαµβανοµένης της υποδοµής και
της λειτουργίας της, καθώς και την επακόλουθη µεταφορά και επεξεργασία των
αποβλήτων· και
(iii) το κόστος καθαρισµού ως αποτέλεσµα της απόρριψης στο περιβάλλον των εν λόγω
προϊόντων και της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας τους.
(β) H κάλυψη του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) δύναται
να υλοποιηθεί σε συνδυασµό ή συνεργασία µε υφιστάµενα συστήµατα διαχείρισης
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αποβλήτων.
(γ) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να ρυθµίσει τα επιµέρους θέµατα σχετικά µε το
κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης,
το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).
Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

(2)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις
διατάξεις των Τµηµάτων II και ΙΙΙ του Μέρους E του Παραρτήµατος VIA, καλύπτουν
το κόστος τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
(i) Το κόστος των µέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 36ΙΑ σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα·
(ii) το κόστος καθαρισµού των απορριµµάτων που προέρχονται από τα εν λόγω
προϊόντα και της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας αυτών· και
(iii) το κόστος συλλογής δεδοµένων και υποβολής εκθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 56.
(β) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα σχετικά µε το
κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης,
το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

(3)(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις
διατάξεις του Τµήµατος III του Μέρους E του Παραρτήµατος VIA, καλύπτουν
επιπροσθέτως των πιο πάνω, το κόστος της συλλογής των αποβλήτων των προϊόντων
που απορρίπτονται σε δηµόσια συστήµατα συλλογής, περιλαµβανοµένης της υποδοµής
και της λειτουργίας της, και της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας των
αποβλήτων.
(β) Το κόστος δύναται να περιλαµβάνει τη δηµιουργία ειδικής υποδοµής για τη
συλλογή των αποβλήτων αυτών των προϊόντων, όπως υποδοµή µε κατάλληλα δοχεία
απορριµµάτων σε σηµεία της ∆ηµοκρατίας, όπου τείνουν να συσσωρεύονται τέτοιου
είδους απορρίµµατα.
(γ) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να ρυθµίσει τα επιµέρους θέµατα σχετικά µε το
κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης,
το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
(4)(α) Το κόστος που καλύπτεται, βάσει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3),
δεν υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των αναφεροµένων στις εν
λόγω διατάξεις υπηρεσιών µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο και το κόστος αυτό
καθορίζεται µε διαφάνεια µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών.
(β) Το κόστος για τον καθαρισµό των απορριµµάτων περιορίζεται στις δραστηριότητες
που αναλαµβάνονται από τις δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό αυτών.
(γ) Η µεθοδολογία υπολογισµού επιτρέπει τον αναλογικό καθορισµό του κόστους για
την αποµάκρυνση των απορριµµάτων.
(δ) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα σχετικά µε το
κόστος που καλύπτουν οι παραγωγοί των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης,
το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
(5) Για την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους, το Υπουργικό Συµβούλιο,
κατόπιν διαβούλευσης µε την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης, µε απόφασή του, που

Copyright © Leginet Ltd 2002-2022. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 54 of 95

185(I)/2011

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να ορίσει
οικονοµικές συνεισφορές για τον καθαρισµό απορριµµάτων µε τη θέσπιση κατάλληλων
πολυετών προκαθορισµένων ποσών.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

(6)(α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 11 και του εδαφίου (2) του άρθρου
54 και χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των άρθρων 9 και 13 του περί Συσκευασιών και
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς
να ρυθµίζει τη θέσπιση συστηµάτων διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση µε
τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τµήµατος Ι και
των Τµηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, του Μέρους Ε του Παραρτήµατος VIA τα οποία
διατίθενται στην αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α.
(β) Οι Κανονισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) καθορίζουν µε
σαφήνεια και ακρίβεια τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες όλων των εµπλεκόµενων
µερών.
(7)(α) Οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν-

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
8.4.2022.

(i) το κόστος της χωριστής συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν
πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης
στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισµών ή σε άλλα
ισοδύναµα συστήµατα συλλογής που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω
Κανονισµών και το κόστος της επακόλουθης µεταφοράς και επεξεργασίας τους· και
(ii) το κόστος των µέτρων ευαισθητοποίησης που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 36ΙΑ σχετικά µε τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.
(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) συµπληρώνουν τις ισχύουσες διατάξεις για τα
απόβλητα αλιευτικών σκαφών στο εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης σχετικά µε
τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.
(γ) Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τη διάθεση των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν
πλαστική ύλη στην αγορά, καθώς και τη συλλογή των αποβλήτων αλιευτικών
εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36ΙΓ.
(δ) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 11 και του εδαφίου (2) του άρθρου 54,
το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς να ρυθµίζει τη θέσπιση συστηµάτων
διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση µε τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν
πλαστική ύλη τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
11 και 11Α.
(ε) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφασή του, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου του έτους 2023 και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, καθορίζει ετήσιο ελάχιστο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών
εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη µε σκοπό την ανακύκλωση.
(8) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και διαθέτουν προϊόντα στη ∆ηµοκρατία δύνανται να ορίζουν νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία ως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο για τους
σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

(9)(α) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία, οι οποίοι πωλούν
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Ε του
Παραρτήµατος VIA και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν είναι εγκατεστηµένοι, ορίζουν
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος µέλος.
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(β) Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συγκεκριµένων παραγωγών, σύµφωνα µε την
οδηγία (ΕΕ) 2019/904 και την οικεία ισχύουσα νοµοθεσία του άλλου κράτους µέλους
µε την οποία µεταφέρονται οι πρόνοιες της εν λόγω οδηγίας.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.
4 του 48(Ι) του 2022.
Χωριστή συλλογή
για ανακύκλωση.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ µε γνωστοποίηση του
Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, το
αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2024, ενώ για τα συστήµατα διευρυµένης ευθύνης
του παραγωγού που έχουν θεσπιστεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 και σε σχέση µε τα
πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Τµήµατος ΙΙΙ
του Μέρους Ε του Παραρτήµατος VIA το αργότερο µέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.
36Ι.-(1) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να διασφαλίσει τη
χωριστή συλλογή για ανακύκλωση, ως ακολούθως:
(α) Έως το έτος 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήµατος VIA ίσης µε το
εβδοµήντα επτά τοις εκατόν (77%) των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδοµένο έτος, κατά βάρος· και
(β) έως το έτος 2029, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρος ΣΤ του Παραρτήµατος VIA ίσης µε το
ενενήντα τοις εκατόν (90%) των εν λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που
διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδοµένο έτος, κατά βάρος.
(2) Τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους
ΣΤ του Παραρτήµατος VIA και τα οποία διατίθενται στην αγορά, τεκµαίρεται ότι
ισούνται µε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τα προϊόντα αυτά,
περιλαµβανοµένων των απορριµµάτων, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
(3) Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η
αρµόδια αρχή(α) µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου
12 καθιερώνει συστήµατα επιστροφής εγγύησης· ή/και
(β) καθορίζει στόχους χωριστής συλλογής για τα σχετικά προγράµµατα διευρυµένης
ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 36Θ.
(4) Η αρµόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται στις
διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), βάσει των κανόνων που καθορίζονται στις
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάµει του Άρθρου 9(3) της
οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.

4 του 48(Ι) του 2022.
Μέτρα
ευαισθητοποίησης
του κοινού.
Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ζ.

36ΙΑ. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει µέτρα για την ενηµέρωση των καταναλωτών και την
παροχή κινήτρων για τη διαµόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συµπεριφοράς, µε
στόχο να µειωθούν τα απόβλητα των προϊόντων που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος Μέρους και λαµβάνουν µέτρα για πληροφόρηση των καταναλωτών των
πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Ζ του
Παραρτήµατος VIA και των χρηστών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική
ύλη σχετικά µε τα πιο κάτω:
(α) Τη διαθεσιµότητα επαναχρησιµοποιήσιµων εναλλακτικών προϊόντων, συστηµάτων
επαναχρησιµοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω πλαστικά
προϊόντα µίας χρήσης και για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη,
καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10·
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(β) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεπεία της απόρριψης των εν λόγω πλαστικών
προϊόντων µίας χρήσης στο περιβάλλον και των άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης
των αποβλήτων των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που
περιέχουν πλαστική ύλη, ιδίως για το θαλάσσιο περιβάλλον· και
(γ) τις επιπτώσεις συνεπεία του ακατάλληλου τρόπου διάθεσης των αποβλήτων των εν
λόγω πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης στο αποχετευτικό δίκτυο.
4 του 48(Ι) του 2022.
Συντονισµός των
µέτρων.

18(Ι) του 2011
159(Ι) του 2014.
13(Ι) του 2004
67(Ι) του 2009
113(Ι) του 2010
122(Ι) του 2012
159(Ι) του 2015
47(Ι) του 2018.

36ΙΒ.-(1) Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται προς εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Μέρος, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και συνάδουν µε
τα ακόλουθα:
(α) Τα προγράµµατα µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόµου·
(β) τα προγράµµατα µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19
του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου·

(γ) τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράµµατα πρόληψης αποβλήτων που
θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36· και
(δ) τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που θεσπίζονται δυνάµει των περί
Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από
Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισµών.

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004
172(Ι) του 2004
27(Ι) του 2005
163(Ι) του 2006
32(Ι) του 2010
13(Ι) του 2011
60(Ι) του 2011
177(Ι) του 2013
187(Ι) του 2014.

(2) Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται προς εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 36∆ έως 36Θ πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών περί
τροφίµων ευρωπαϊκών πράξεων και την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία,
περιλαµβανοµένων του περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµου, ώστε να
εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίµων.

(3) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει µέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης, όπου αυτό είναι δυνατό,
βιώσιµων εναλλακτικών προϊόντων αντί των πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης για
υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.
4 του 48(Ι) του 2022.
Συστήµατα
πληροφοριών και
υποβολή εκθέσεων.

36ΙΓ.-(1) Η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση η οποία
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

(α) ∆εδοµένα, ανά έτος, σχετικά µε τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που
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Παράρτηµα VIA,
Μέρος Α.

προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήµατος VIA, τα οποία έχουν διατεθεί στην
αγορά της ∆ηµοκρατίας, προκειµένου να καταδειχθεί η µείωση της κατανάλωσης
αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36∆·
(β) πληροφορίες για τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
(1) του άρθρου 36∆·

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

(γ) δεδοµένα, ανά έτος, σχετικά µε τα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του Παραρτήµατος VIA, τα οποία
συλλέχθηκαν χωριστά, προκειµένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων χωριστής
συλλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36Ι·
(δ) δεδοµένα, ανά έτος, για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη τα
οποία διατίθενται στην αγορά και σχετικά µε τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που
συλλέγονται·

Παράρτηµα VIA,
Μέρος ΣΤ.

Παράρτηµα VIA,
Μέρος Ε.

(ε) πληροφορίες σχετικά µε την περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένες ύλες σε φιάλες
ποτών που περιλαµβάνονται στο Μέρος ΣΤ του Παραρτήµατος VIA, προκειµένου να
καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και
(2) του άρθρου 36Ζ·
(στ) δεδοµένα σχετικά µε τα απόβλητα που προκύπτουν µετά τη χρήση των πλαστικών
προϊόντων µίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Τµήµατος III του Μέρους
Ε του Παραρτήµατος VIA, τα οποία έχουν συλλεχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 36.
(2)(α) Τα δεδοµένα και οι σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του
εδαφίου (1) υποβάλλονται από την αρµόδια αρχή στην Επιτροπή ηλεκτρονικά εντός
δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη του έτους υποβολής των στοιχείων για το οποίο
αυτά συλλέχθηκαν και συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.
(β) Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες υποβάλλονται στον µορφότυπο που εκδίδεται µε
εκτελεστικές πράξεις από την Επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 13
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904.
(3) Η πρώτη περίοδος υποβολής των στοιχείων καθορίζεται το ηµερολογιακό έτος
2022, εξαιρουµένων των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων
(ε) και (στ) του εδαφίου (1), για τα οποία η πρώτη περίοδος υποβολής τους καθορίζεται
το ηµερολογιακό έτος 2023.
ΜΕΡΟΣ VIΙ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Ερµηνεία και πεδίο
εφαρµογής για τους
σκοπούς των άρθρων
38, 39, 40, 41 και 42.

37.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 -

«κοινό» σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις,
οργανώσεις ή οµάδες αυτών·
11 του 3(Ι) του 2016.

«Περιβαλλοντική Αρχή» σηµαίνει το Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.»
«σχέδιο ή/και πρόγραµµα» σηµαίνει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται
στο άρθρο 35 ή/και πρόγραµµα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται
στο άρθρο 36.
(2) Τα άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42 εφαρµόζονται στα σχέδια ή/και προγράµµατα,
εξαιρουµένων αυτών που σχεδιάστηκαν προκειµένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά
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σκοπούς εθνικής άµυνας ή για να εφαρµοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Συµµετοχή του
κοινού σε σχέδια
ή/και προγράµµατα.

38.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι µέσω της Περιβαλλοντικής Αρχής παρέχεται
έγκαιρα και αποτελεσµατικά στο κοινό η δυνατότητα να συµµετάσχει στην
προετοιµασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων ή/και προγραµµάτων.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός µε γνωστοποίησή που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες
εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο διαδίκτυο ενηµερώνει το κοινό:
(α)

για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράµµατα ή την
τροποποίησή ή την αναθεώρησή τους·

(β)

ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο
κοινό κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής
Αρχής· και

(γ)

ότι οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή
απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά µε το περιεχόµενο της πρότασης εντός
τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δηµοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε
περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό:
(α)

προτάσεις που αφορούν σχέδιο ή/και πρόγραµµα ή την τροποποίηση ή την
αναθεώρησή τους· και

(β)

απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά µε το θέµα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό µε το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαµβάνει:

∆ηµόσια ακρόαση.

(α)

το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου
διακυβεύονται συµφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα
σχέδιο και/ή πρόγραµµα, και

(β)

µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του
περιβάλλοντος.

39.-(1) Μετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που
υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων, ο Υπουργός µπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δηµόσιας ακρόασης, για
πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σηµαντικών σχεδίων ή/και προγραµµάτων,
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης.
(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το
ενδιαφερόµενο κοινό και άλλα θέµατα σχετικά µε τις δηµόσιες ακροάσεις,
καθορίζονται µε κανονισµούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Λήψη αποφάσεων.

40. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά µε σχέδιο ή/και πρόγραµµα, το Υπουργικό
Συµβούλιο λαµβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 38 και τα αποτελέσµατα της δηµόσιας ακρόασης, που τυχόν
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 39.

Ενηµέρωση.

41. Αφού το Υπουργικό Συµβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά µε σχέδιο ή/και
πρόγραµµα, ενηµερώνει το κοινό, δηµοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης µε
γνωστοποίησή του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε
δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο διαδίκτυο και
γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρηµένες στο Αρχείο που
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τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 42 καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο, που µπορούν να
πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τήρηση Αρχείου.

(α)

περιγραφή του σχεδίου ή/και προγράµµατος όπως αυτό εγκρίθηκε·

(β)

συνοπτική δήλωση σχετικά µε –
(i)

τον τρόπο µε τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν
απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 38
και τα αποτελέσµατα της δηµόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 39·

(ii)

τους λόγους και τις εκτιµήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές
αποφάσεις που λήφθηκαν.

42.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται:
(α)

οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράµµατα περιλαµβανοµένης της
τροποποίησης ή αναθεώρησης τους,

(β)

οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που εκφράζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 38, και

(γ)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και µπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά
τις εργάσιµες µέρες και ώρες.
119(Ι) του 2004.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της
Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου.
ΜΕΡΟΣ VIIΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συµβουλευτική
Επιτροπή
∆ιαχείρισης
Αποβλήτων.

43.-(1) Ιδρύεται επιτροπή µε την ονοµασία «Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΣΕ∆Α) στην οποία συµµετέχουν µε ένα εκπρόσωπο:

(α)

Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος

(β)

το Υπουργείο Εσωτερικών·

12(α) του 3(Ι) του
2016.

(γ)

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

12(α) του 3(Ι) του
2016.

(δ)

το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού

12(α) του 3(Ι) του
2016.

(ε)

το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

12(α) του 3(Ι) του
2016.

(στ)

το Υπουργείο Υγείας·

(ζ)

η Ένωση ∆ήµων Κύπρου·

(η)

η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου·

(θ)

η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και
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(ι)

το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου.

(2) Ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους µπορεί να συνοδεύεται κατά τις
συνεδρίες της ΣΕ∆Α από ένα ή δύο επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους.
12(β) του 3(Ι) του
2016.

(3) Πρόεδρος της ΣΕ∆Α είναι ο ∆ιευθυντής ή εκπρόσωπος του Τµήµατος
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

12(β) του 3(Ι) του
2016.

(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕ∆Α, η παρουσία (5) πέντε µελών αποτελεί απαρτία.
(5) Οι συνεδρίες της ΣΕ∆Α συγκαλούνται από τον πρόεδρο της. Οποιοδήποτε µέλος της
µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας αφού δηλώσει τους λόγους που την
επιβάλλουν και το θέµα που πρέπει να συζητηθεί. Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από
τον πρόεδρο της ΣΕ∆Α µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία που ζητήθηκε η
σύγκλησή της.
(6) ∆ιαγράφηκε µε το 33(α) του 104(Ι) του 2021.

33(β) του 104(Ι) του
2021.

(7) Η ΣΕ∆Α έχει αρµοδιότητα να συµβουλεύει την αρµόδια αρχή αναφορικά µε(α)

οποιοδήποτε θέµα αφορά την έκδοση Κανονισµών, διαταγµάτων ή γνωστοποιήσεων δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·

(β)

την έγκριση ατοµικών ή συλλογικών συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(γ)

οποιαδήποτε µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για µείωση της παραγωγής
αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους, περιλαµβανοµένων των
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35
και των προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 36.».

(8) Εάν οποιοδήποτε θέµα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της ΣΕ∆Α αφορά θέµα που
αναφέρεται στο εδάφιο (7), ο πρόεδρος της ΣΕ∆Α µεριµνά ώστε η ειδοποίηση για τη
συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να παραληφθεί από τα µέλη της
και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (6), επτά (7) τουλάχιστον µέρες πριν από
τη συνεδρία.
(9) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτοµέρειες σχετικές µε το κάθε θέµα που
θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.
ΜΕΡΟΣ IΧ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρχιεπιθεωρητής και
Επιθεωρητές.

44.-(1)(α) Για σκοπούς αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών η διαταγµάτων και
τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρµόδια αρχή µπορεί, µε γνωστοποίηση
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ορίσει λειτουργό του
υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του
ίδιου υπουργείου ως Επιθεωρητές.

4 του 152(Ι) του
2021.

(β) Το Συµβούλιο δύναται, µε γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να ορίσει δηµοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους του
Συµβουλίου ως Επιθεωρητές, για να ασκούν, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας
αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους,
αναφορικά µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (ζ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 54, όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε γνωστοποίηση.
(2)(α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουµένων των
διατάξεων της παραγράφου (β), η αρµόδια αρχή µπορεί, ύστερα από σχετικές
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γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να
εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δηµόσια
υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από
τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους,
όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.
(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προβαίνουν σε δήλωση των
οικονοµικών τους συµφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα
οικονοµικό ή άλλο συµφέρον στον τοµέα των αποβλήτων που να επηρεάζει την
αµεροληψία τους.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται µε βάση το άρθρο (2), υπόκειται στις
οδηγίες και στον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση µπορεί να
τερµατίζεται σύµφωνα µε τους όρους που διαλαµβάνονται σε αυτή.
(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε βάση το εδάφιο (2), µπορεί να λαµβάνει
αµοιβή ανάλογη µε τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από την αρµόδια
αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών.
(5) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται µε βάση το εδάφιο (2) οφείλουν:
(α)

να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρµόδια αρχή, στο οποίο
αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β)

να ενεργούν εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων που ο παρών Νόµος παρέχει
στην αρµόδια αρχή η οποία τους έχει ορίσει.

Καθήκοντα και
εξουσίες
Επιθεωρητών.

45.-(1) Οι Επιθεωρητές πραγµατοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κάθε
προσώπου που πραγµατοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, κάθε προσώπου που
συλλέγει ή µεταφέρει απόβλητα σε επαγγελµατική βάση, των µεσιτών και εµπόρων,
κάθε προσώπου που παράγει απόβλητα καθώς και των παραγωγών προϊόντων και των
εγκαταστάσεών τους, για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες, περιλαµβανοµένων
των εργασιών αποκατάστασης των χώρων µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους της άδειας διαχείρισης
αποβλήτων και τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

5 του 48(Ι) του 2022.

(1Α) Οι Επιθεωρητές πραγµατοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε πρόσωπα
και επιχειρήσεις για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 36Ε και 36Η, και των
µέτρων που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36∆ του Μέρους VIA
του παρόντος Νόµου.
(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής µπορεί:
(α)

να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή/και µεταφορικά µέσα, στα οποία
διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται
δραστηριότητα ή λαµβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να
αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου· η είσοδος στα
υποστατικά µπορεί να γίνεται ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η
διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι σε αυτά
υφίσταται άµεσος κίνδυνος σοβαρής ρύπανσης ή κίνδυνος στη δηµόσια υγεία·

(β)

να διενεργεί δοκιµές ή µετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των
καθηκόντων του·

(γ)

να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών,
µηχανηµάτων, συσκευών ή εξοπλισµού που βρίσκεται στα υποστατικά και να
προβαίνει σε κινηµατογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ)

να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε
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καταχωρίσεων, αρχείων, µητρώων, βιβλίων ή εγγράφων, τα οποία θεωρεί ότι
περιέχουν πληροφορίες χρήσιµες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε
θέµατος που αφορά την εγκατάσταση·

5(α) του 152(Ι) του
2021.
125(Ι) του 2018.

(ε)

να παραλαµβάνει και να µεταφέρει οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία ή δείγµα
ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήµατος ή
διοικητικής παράβασης ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ)

να αξιώνει από το φορέα εκµετάλλευσης ή τον κάτοχο των υποστατικών ή
αποβλήτων ή τον παραγωγό προϊόντων ή από τους αντιπροσώπους ή
εργοδοτούµενους τους που είναι παρόντες, όπως –
(i)

του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος των
υποστατικών·

(ii)

θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή µέσα για διενέργεια
δοκιµών, µετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες
για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήµατος ή διοικητικής
παράβασης ή/και παράβασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων·

(iii)

του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή
στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιµες
για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ)

να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε µέρος τους, ή οποιαδήποτε
µηχανήµατα, συσκευές, εξοπλισµός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτά,
παραµείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς
ελέγχου, δοκιµής µέτρησης ή εξέτασης, νοουµένου ότι η συµµόρφωση µε την
αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον τερµατισµό ή τη διακοπή οποιασδήποτε
ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης·

(η)

να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση µε
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτά εντός της περιόδου των
τελευταίων τριών µηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που
δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές µε
το σκοπό της έρευνας που διενεργεί·

(θ)

(θ) να ελέγχει, ως έσχατο µέτρο και τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων
Έναντι της Επεξεργασίας των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των ∆εδοµένων αυτών Νόµου, το περιεχόµενο κάδων
ή σακούλων µε σκοπό τον εντοπισµό και την ταυτοποίηση των παραγωγών
και/ή των κατόχων των δηµοτικών αποβλήτων που δεν συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.

(3) Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων
ελέγχουν την προέλευση, τη φύση την ποσότητα και τον προορισµό των συλλεγόµενων
και µεταφερόµενων αποβλήτων.
5(β) του 152(Ι) του
2021.

(3Α) Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διεξάγονται αναφορικά µε την υποχρέωση των
παραγωγών και/ή των κατόχων δηµοτικών αποβλήτων να διαχωρίζουν κατάλληλα στην
πηγή τα δηµοτικά απόβλητα και να τα τοποθετούν για χωριστή συλλογή, σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 54, διενεργούνται από Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται
δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44.
(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής µπορεί να λάβει υπόψη του τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του
κοινοτικού συστήµατος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου κατά τον
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καθορισµό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των επιθεωρήσεων.
(5) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση
λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο, ο οποίος δηµιουργεί κίνδυνο
ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δηµόσια υγεία λόγω ενδεχόµενης
πυρκαγιάς, έκρηξης ή απόρριψης οποιασδήποτε ουσίας ή απόβλητου, τότε έχει εξουσία
να επιδώσει στο φορέα εκµετάλλευσης ή, εάν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης,
ειδοποίηση µε την οποία:
(α)

αναφέρει του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος,

(β)

παρέχει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων εξάλειψης ή µείωσης των
κινδύνων,

(γ)

ορίζει χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα µέτρα, και

(δ)

αξιώνει, όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερµατιστεί µετά τη λήξη της πιο
πάνω περιόδου εφόσον δε ληφθούν τα µέτρα που όρισε και ο κίνδυνος
εξακολουθεί να υφίσταται.
Αξιώνει από το φορέα εκµετάλλευσης, τη µετακίνηση των αποβλήτων σε
αδειοδοτηµένη εγκατάσταση για διαχείριση εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος.

13(α) του 3(Ι) του
2016.

(ε)

13(β) του 3(Ι) του
2016.

(6) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ο κίνδυνος που αναφέρεται
στο εδάφιο (5) είναι άµεσος και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται η άµεση αντιµετώπισή
του, τότε µε την ειδοποίηση που επιδίδει µπορεί να αξιώνει όπως τερµατιστεί αµέσως η
λειτουργία της εγκατάστασης ή οποιασδήποτε διεργασίας σε αυτή και όπως µη
επαναρχίσει εκτός εάν ληφθούν τα µέτρα που αναφέρονται στην ειδοποίηση και
εκλείψουν οι λόγοι που δηµιουργούν τον κίνδυνο.
(7) Εάν κατά την είσοδό του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς
εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία
και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε µπορεί να
συνοδεύεται είτε από αστυνοµικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον
Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή ο αντιπρόσωπος
του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν
λόγω προσώπου.
(8) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί προς ειδοποίηση που
αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) ή παραλείπει να συµµορφωθεί µέσα στο χρόνο που
ορίζεται σε αυτήν είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση
βελτίωσης και
απαγορευτική
ειδοποίηση.

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου
της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο Επιθεωρητής µπορεί να επιδώσει στο φορέα
εκµετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία (α)

αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης
αποβλήτων,

(β)

αναφέρει τον ή τους όρους της άδειας που έχουν παραβιαστεί, και

(γ)

καθορίζει χρονική περίοδο, όχι µικρότερη των είκοσι ενός (21) ηµερών, εντός της
οποίας η παράβαση πρέπει να τερµατιστεί.

(2) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης δεν έχει
συµµορφωθεί µε τα µέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της
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καθορισµένης χρονικής περιόδου, ή αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώµη ότι η
εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει µε τρόπο που ενδέχεται, λόγω
πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκποµπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας, ή λόγω σοβαρής
παραβίασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων να δηµιουργήσει κίνδυνο σοβαρής
βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος, µπορεί να επιδώσει στο φορέα
εκµετάλλευσης, ή αν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο για
την εγκατάσταση, απαγορευτική ειδοποίηση.
(3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση (α)

αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής έχει την πιο πάνω γνώµη,

(β)

αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Επιθεωρητή
δηµιουργούν ή πρόκειται να δηµιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο,

(γ)

δίνει οδηγίες για συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή
µείωση του κινδύνου, και

(δ)

ορίζει –
(i)

χρονική περίοδο µετά την παρέλευση της οποίας ή εγκατάσταση θα παύσει
να λειτουργεί αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δηµιουργούν ή πρόκειται να
δηµιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και αν δεν ληφθούν τα µέτρα
για τα οποία έδωσε οδηγίες σύµφωνα µε την παράγραφο (γ), ή

(ii)

τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν αµέσως, σε περίπτωση που ο
Επιθεωρητής έχει τη γνώµη ότι ο κίνδυνος είναι άµεσος, για να
σταµατήσει το συντοµότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης καθώς
και ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναλειτουργήσει µέχρις ότου
εκλείψουν οι λόγοι που δηµιουργούν ή πρόκειται να δηµιουργήσουν τον
προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα µέτρα για τα οποία έδωσε
οδηγίες σύµφωνα µε την παράγραφο (γ).

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί προς απαγορευτική
ειδοποίηση ή παραλείπει να συµµορφωθεί µέσα στο χρόνο που ορίζεται σε ειδοποίηση
βελτίωσης είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
34 του 104(Ι) του
2021.
Εξουσία άµεσης
παρέµβασης.

46Α.-(1) Χωρίς επηρεασµό των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόµου, όταν, κατά
την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής διαπιστώνει ότι πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή
παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ενηµερώνει τον Αρχιεπιθεωρητή, ο
οποίος, µε ή χωρίς την συνδροµή της Αστυνοµίας, επιδίδει απευθείας απαγορευτική
ειδοποίηση δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46, χωρίς την
προηγούµενη επίδοση ειδοποίησης βελτίωσης, µε την οποία διατάσσει άµεσα µέτρα
περιορισµού ή παύσης της ρύπανσης ή µείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και µέτρα µείωσης ή εξάλειψης της οχληρίας,
περιλαµβανοµένης της άµεσης αναστολής της λειτουργίας και/ή της αποµάκρυνσης
και/ή της διαχείρισης οποιωνδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή εξοπλισµού και/ή
αντικειµένων.
(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί άµεσα µε απαγορευτική
ειδοποίηση δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήµατος και σε
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και
στις δύο αυτές ποινές.
(3) ∆απάνες της αρµόδιας αρχής και/ ή του ∆ιευθυντή και/ ή του Αρχιεπιθεωρητή που
γίνονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λόγω άρνησης ή παράλειψης
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άµεσης συµµόρφωσης προσώπου µε απαγορευτική ειδοποίηση δυνάµει των διατάξεων
του εδαφίου (1), δύναται να εισπράττονται από τον παραβάτη ως αστικό χρέος
οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία.
(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενηµερώνει άµεσα τον ∆ιευθυντή σε περίπτωση µέτρων
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ο ∆ιευθυντής σε τέτοια περίπτωση δύναται
να αποφασίσει την άµεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της καταχώρησης σε Αρχείο ή
Μητρώο, και/ή την άµεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάµει του
παρόντος νόµου άδειας.
Ειδοποίηση
συµµόρφωσης για
ηλεκτρικές στήλες ή
συσσωρευτές.

47.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει ότι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής δεν
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή/και των περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισµών, επιδίδει ειδοποίηση
σε πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή το συσσωρευτή στην αγορά ή/και
στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή των συσσωρευτών, ανάλογα µε την
περίπτωση, µε την οποία του επισηµαίνει την παράβαση και τον καλεί να συµµορφωθεί
µε τις εν λόγω διατάξεις, µέσα σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην ειδοποίηση,
ανάλογα µε τη φύση της παράβασης.
(2) Στην ειδοποίηση συµµόρφωσης περιλαµβάνονται (α)

τα µέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί ο Επιθεωρητής σε περίπτωση που το
πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν συµµορφωθεί·

(β)

τα µέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να
προβεί για να θεωρηθεί ότι συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου
και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και
Συσσωρευτές) Κανονισµών του· και

(γ)

η προθεσµία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε
προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε
µέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης,
περιλαµβανοµένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που προβλέπεται στο
άρθρο 48.
Ειδοποίηση
αναστολής ή
απόσυρσης
ηλεκτρικών στηλών
ή συσσωρευτών από
την αγορά.

48.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ο Επιθεωρητής
αποφασίζει να προχωρήσει µε την αναστολή ή την απόσυρση ηλεκτρικής στήλης ή
συσσωρευτή από την αγορά, επιδίδει στο πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή
το συσσωρευτή στην αγορά ή/και στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή των
συσσωρευτών, ανάλογα µε την περίπτωση (α)

ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τη
διάθεση στην αγορά της ∆ηµοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή
που δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή/και των περί Στερεών και
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισµών για
χρονική περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν και δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες
από την ηµεροµηνία επίδοσής της, ή

(β)

ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή από την αγορά
της ∆ηµοκρατίας.

(2) Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να (α)

περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής,
παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόµενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που
είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και
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(β)

εκτίθενται οι λόγοι, για τους οποίους επιδίδεται και οι λόγοι, για τους οποίους ο
Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου
και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και
Συσσωρευτές) Κανονισµών.

(3) Οι πληροφορίες, τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή
απόσυρσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2)(α) είναι οι ακόλουθες:
(α)

το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών και την
ονοµασίας υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η
κατηγορία,

(β)

το εµπορικό ή βιοµηχανικό όνοµα ή η εµπορική επωνυµία της ηλεκτρικής στήλης
ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και

(γ)

ένδειξη της παρτίδας, στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής ή η
κατηγορία αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, µέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που
επιδίδει δυνάµει του εδαφίου (1), να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται να
τον τηρεί ενήµερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής,
κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής ή απόσυρσης.
(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί προς ειδοποίηση
αναστολής ή απόσυρσης που του επιδίδεται είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση
καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές
ποινές.
ΜΕΡΟΣ Χ – Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αδικήµατα και
ποινές.

49.-(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο -

6(α) του 48(Ι) του
2022.

(i)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 10, των παραγράφων (ια) και (ιβ) του εδαφίου (1)
του άρθρου 11Β, των εδαφίων (1), (2), (3) και (6), του άρθρου 15, των
άρθρων 18, 19, 22Α, 24, 29 και 30, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου
32, των εδαφίων (1), (3) και (7) του άρθρου 33, του εδαφίου (1) του
άρθρου 34, των άρθρων 36∆, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 49,

6(α) του 48(Ι) του
2022.

(ii)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
προνοιών των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του
εδαφίου (1) του άρθρου 11, του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του εδαφίου
(6) του άρθρου 13, του εδαφίου (2) του άρθρου 14, του εδαφίου (5) του
άρθρου 15, του εδαφίου (2) του άρθρου 22, του εδαφίου (4) του άρθρου
23, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της παραγράφου (β) του
εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου (δ)
του εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων
(δ) και (ε) του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ και των εδαφίων (1), (2) και
(3) του άρθρου 54,

6(α) του 48(Ι) του
2022.

(iii)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
προνοιών των διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του
εδαφίου (3) του άρθρου 11, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 16, του
άρθρου 17, των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 21, του άρθρου 27, του
εδαφίου (1) του άρθρου 28, του εδαφίου (3) του άρθρου 32, του άρθρου
33 και των εδαφίων (4), (5) και (6) του άρθρου 54,
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(iv)

αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας διαχείρισης
αποβλήτων, ή/και

(v)

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006,

6 του 32(Ι) του 2014.

(vi)

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, εξαιρουµένου του άρθρου 1 αυτού,

35(β) του 104(Ι) του
2021.

(vii)

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των Άρθρων
10, 11, 12, 13 και 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 852/2017,

35(β) του 104(Ι) του
2021.

(viii)

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των Άρθρων
13 και 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 1257/2013,

6(β) του 48(Ι) του
2022.

(ix)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση
οποιουδήποτε όρου της άδειας λειτουργίας διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού που εκδίδεται δυνάµει των προνοιών των Κανονισµών που
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και των
παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε)
του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ,

6(γ) του 48(Ι) του
2022.

(x)

παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες του
Κανονισµού (ΕΕ) 2020/2151,

είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
6 του 152(Ι) του
2021.

(α1) Νοµικό πρόσωπο, που είναι παραγωγός και/ή κάτοχος δηµοτικών αποβλήτων, το
οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δηµοτικών του αποβλήτων που πρέπει να
διαχωρίζονται στην πηγή ή αναµειγνύει τα απόβλητα αυτά µε άλλα απόβλητα ή δεν
συλλέγει ή δεν µεταφέρει ή δεν παραδίδει τα απόβλητα αυτά σύµφωνα µε τις πρόνοιες
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 54, ή πράττει αυτό κατά παράβασή των προνοιών αυτών, είναι
ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), και σε περίπτωση δεύτερης ή
µεταγενέστερης καταδίκης του, η χρηµατική ποινή δύναται να είναι έως και η διπλάσια
της προηγούµενης επιβληθείσας ποινής.

6 του 152(Ι) του
2021.

(α2) Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δηµοτικών του
αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή το οποίο προβαίνει στην
τοποθέτησή τους για συλλογή ή µεταφορά και παράδοσή τους, κατά παράβαση των
προνοιών των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ)
του εδαφίου (2) του άρθρου 54, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), και σε
περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, η χρηµατική ποινή δύναται να είναι
έως και η διπλάσια της προηγούµενης επιβληθείσας ποινής.

6 του 152(Ι) του
2021.

(α3) (i) Κάτοχοι δηµοτικών αποβλήτων από εµπορικές δραστηριότητες, από
βιοµηχανίες και από ιδρύµατα απαγορεύεται να παραδίδουν τα µεικτά δηµοτικά
απόβλητα που προκύπτουν από τα υποστατικά τους σε αδειοδοτηµένους διαχειριστές
αποβλήτων ή σε κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή και/ή µεταφορά
αυτών, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης από την οικεία αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(ii) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
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(β) Τηρουµένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας ρυθµίζει θέµατα
σχετικά µε απόβλητα, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να τοποθετεί,
εγκαταλείπει, ρίπτει ή αποθηκεύει απόβλητα σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή να
εξουσιοδοτεί ή ανέχεται οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές, εκτός αν –
(i)
(ii)

14(β) του 3(Ι) του
2016.

κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, ή
η τοποθέτηση, εγκατάλειψη, ρίψη ή αποθήκευση γίνεται σε χώρο
ελεγχόµενο από πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων και
µε τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(γ) Πρόσωπο το οποίο(i) Παρεµποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του
ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο ή/και
(ii) παρεµποδίζει οποιοδήποτε αστυνοµικό ή άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον
Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 45, να εισέλθει στα
υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον Επιθεωρητή,
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

14(γ) του 3(Ι) του
2016.

(2) Εάν κατά την διαδικασία εκδίκασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αδικήµατα,
υπάρχει ισχυρισµός ότι η διάπραξή του προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει ρύπανση
του περιβάλλοντος ή κινδύνου στη δηµόσια υγεία, το δικαστήριο µπορεί να εκδίδει
προσωρινό διάταγµα µε το οποίο να απαγορεύει τη συνέχιση ή την επανάληψη της
πράξης ή της παράλειψης, η οποία προκαλεί τη ρύπανση ή τον κίνδυνο ή/και να
επιβάλλει τη µετακίνηση των αποβλήτων που έχουν τοποθετηθεί, εγκαταλειφθεί,
απορριφθεί ή αποθηκευτεί σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να υφίσταται άδεια
διαχείρισης αποβλήτων, µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.
(3) Το εν λόγω διάταγµα εκδίδεται από Πρόεδρο του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου κατόπιν
αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, είτε από µέρους και εξ
ονόµατος της ενδιαφερόµενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991

(4) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιου διατάγµατος διέπονται, τηρουµένων των
αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, το άρθρο 9 του περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και τους σχετικούς περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς.
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149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008
36(Ι) του 2009
129(Ι) του 2009
138(Ι) του 2009
19(Ι) του 2010.
Κεφ.6.
14 του 1960
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.
14(δ) του 3(Ι) του
2016.

(5) Το προσωρινό διάταγµα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) µπορεί να εκδοθεί και µετά
από µονοµερή (ex parte) αίτηση, κατ’ εφαρµογή, τηρουµένων των αναλογιών, του
άρθρου 9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικών Κανονισµών. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης
ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ µέρους του αντίδικου λόγος ώστε να παύσει το
εκδοθέν διάταγµα να παραµένει σε ισχύ, η σχετική προθεσµία που δύναται να τεθεί από
το ∆ικαστήριο δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) µέρες.
(6) Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1),
δεν υπακούει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)
χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(7) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο κάτω αδικήµατα ευθύνεται
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µε τη
συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή –
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(α)

οποιουδήποτε από τα µέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συµβουλίου ή της
επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νοµικού προσώπου, ή

(β)

του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος συµβούλου του
νοµικού προσώπου,

τότε η ποινική δίωξη για το αδίκηµα µπορεί να στραφεί εναντίον του νοµικού
προσώπου και όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα.
Εξώδικη ρύθµιση
αδικηµάτων.
7(α) του 48(Ι) του
2022.

50.-(1) (α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο
διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, 36∆, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και 49 ή των
προνοιών των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 12, 13,
22, του εδαφίου (8) του άρθρου 36∆, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της
παραγράφου (β) του εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου
(δ) του εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε)
του εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ του άρθρου 54 ή προνοιών των διαταγµάτων που
εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδάφιου (1) του άρθρου 28, του
εδάφιου (10) του άρθρου 33 και του εδάφιου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί
σε εξώδικη ρύθµιση του αδικήµατος.
(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθµισης που καθορίζει ο Επιθεωρητής είναι ανάλογο µε τη
σοβαρότητα του αδικήµατος αλλά δεν υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

7(β) του 48(Ι) του
2022.

(γ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε
πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα, κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22Α, 24, 29, 33, 36∆, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ και
49 ή των προνοιών των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 12, 13, 22,
του εδάφιου (8) του άρθρου 36∆, της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2), της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), της παραγράφου (δ) του
εδαφίου (4), του εδαφίου (5), του εδαφίου (6) και των παραγράφων (δ) και (ε) του
εδαφίου (7) του άρθρου 36Θ και του άρθρου 54 ή των προνοιών των διαταγµάτων που
εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδάφιου (1) του άρθρου 28, του
εδάφιου (10) του άρθρου 33 και του εδάφιου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί
σε εξώδικη ρύθµιση του αδικήµατος.

36(α)(ii) του 104(Ι)
του 2021.

(δ) Το ποσό της εξώδικης ρύθµισης που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο µε
την σοβαρότητα του αδικήµατος αλλά δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ
(€20,000).
(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθµισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο
Επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκηµα σχετική
ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το αδίκηµα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς
επίσης και το χρηµατικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

7(α) του 152(Ι) του
2021.

(2Α)(α) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής, που ορίζεται δυνάµει των διατάξεων των
εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44, διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του
εδαφίου (2) του άρθρου 54, επιδίδει γραπτή ειδοποίηση συµµόρφωσης στο εν λόγω
πρόσωπο, απαιτώντας από αυτό να λάβει τα µέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση
συµµόρφωσης εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
αυτής.
(β) Στην περίπτωση των οργανωµένων κτιριακών συγκροτηµάτων µε κεντρική
διαχείριση, η ειδοποίηση συµµόρφωσης επιδίδεται στον παραβάτη, και σε περίπτωση
που αυτός δεν µπορεί να εντοπιστεί στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.
(γ) Στην περίπτωση των κοινόκτητων οικοδοµών που αποτελούνται από πέραν της µιας
µονάδας, η ειδοποίηση συµµόρφωσης επιδίδεται στη διαχειριστική επιτροπή, και στην
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περίπτωση που τέτοια επιτροπή δεν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ή στον
κάτοχο της κάθε µονάδας.
7(α) του 152(Ι) του
2021.

(2Β) Σε περίπτωση που παραβάτης αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε
ειδοποίηση συµµόρφωσης που του επιδίδεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2Α),
ο Επιθεωρητής έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθµιση του εν λόγω αδικήµατος,
και το ποσό που καθορίζει είναι ανάλογο µε τη σοβαρότητα του αδικήµατος αλλά δεν
υπερβαίνει(i) τα διακόσια ευρώ (€200), εάν ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο· και
(ii) τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000), εάν ο παραβάτης είναι νοµικό πρόσωπο.

15(β) του 3(Ι) του
2016.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκηµα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν
τερµατιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης της
εξώδικης ρύθµισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να καθορίζει ποσό εξωδίκου
προστίµου διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε
περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο
Επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον
δικαστηρίου.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδάφιου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο
Επιθεωρητής θεωρεί σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκηµα, δεν τερµατιστεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ ωρών, τότε για κάθε µέρα που η
πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο
αδίκηµα για το οποίο ο Επιθεωρητής πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για
δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.
(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται µε βάση τα εδάφια (1) ή (2) θεωρείται χρηµατική
ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκηµα.
(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει
σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλει στην οποία αναγράφονται και τα
εξής:
(α)

το όνοµα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκηµα,

(β)

συνοπτική αναφορά του αδικήµατος,

(γ)

ο τόπος και η ηµεροµηνία διάπραξης του αδικήµατος, και

(δ)

το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται
στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την περίοδο δεκατεσσάρων (14) ηµερών από
την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεµία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά
µε τη διάπραξη του σχετικού αδικήµατος.
(8) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), µετά την εξώδικη ρύθµιση του
αδικήµατος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο της αρµόδιας αρχής και την
έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω
ποινική διαδικασία σχετικά µε το αδίκηµα και η προσαγωγή στο ∆ικαστήριο της
απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που
αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουµένου.
7(β) του 152(Ι) του
2021.

(8Α) Στην περίπτωση εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων για παράβαση των προνοιών των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου
(2) του άρθρου 54, από Επιθεωρητές των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι
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ορίζονται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 44,
το ποσό της εξώδικης ρύθµισης καταβάλλεται στο ταµείο της οικείας αρχής τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(9) Η εξώδικη ρύθµιση αδικήµατος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύµφωνα µε
τις πιο πάνω διατάξεις δε θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση όµως καταδικαστικής
απόφασης για διάπραξη άλλου παρόµοιου αδικήµατος, το δικαστήριο µπορεί να λάβει
υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιµέτρησης της ποινής.
36(β) του 104(Ι) του
2021.

(10) Σε περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του νέα στοιχεία που να το
δικαιολογούν, ο Αρχιεπιθεωρητής, παρέχοντας γραπτώς την απαραίτητη αιτιολόγηση
και τεκµηρίωση, δύναται να αποσύρει ή να τροποποιήσει την ειδοποίηση εξώδικης
ρύθµισης αδικήµατος.

∆ιοικητικές
κυρώσεις.

51.-(1)(α) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που προκαλεί ρύπανση ή υποβάθµιση του
περιβάλλοντος ή που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και ανεξάρτητα από
την αστική η την ποινική ευθύνη που του καταλογίζεται, επιβάλλεται, ως διοικητική
κύρωση, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, πρόστιµο µέχρι το ποσό των πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ (€500.000).
(β) Σε περίπτωση σοβαρής περιβαλλοντικής ζηµιάς, η αρµόδια αρχή, µετά από έγκριση
του Υπουργικού Συµβουλίου, µπορεί να επιβάλει πρόστιµο µέχρι του ποσού των
τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ (€4.000.000).
(2) Εάν πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα προκαλεί µόλυνση ή ρύπανση ή άλλη
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δηµόσια υγεία, η αρµόδια αρχή µπορεί
να προβεί σε προσωρινή αναστολή και διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης,
µέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποτραπεί η µόλυνση, η ρύπανση ή η
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή ο κίνδυνος στη δηµόσια υγεία. Η αρµόδια αρχή
µπορεί επίσης να προβεί στην οριστική διακοπή της λειτουργίας εγκατάστασης και στην
ανάκληση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εάν το πρόσωπο παραλείπει να
συµµορφωθεί προς τα υποδεικνυόµενα από την αρµόδια αρχή µέτρα ή εάν η λήψη
αποτελεσµατικών µέτρων είναι ανέφικτη.
(3) Εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος, την
έκταση και τη σηµασία της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προκαλείται κίνδυνος
σηµαντικής περιβαλλοντικής ζηµιάς, το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση
της αρµόδιας αρχής, µετά την επιβολή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της
λειτουργίας της εγκατάστασης µπορεί να επιβάλει και πρόστιµο το οποίο δεν
υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) για κάθε µέρα παράβασης της
απαγόρευσης λειτουργίας.
(4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στα
παραπάνω εδάφια του παρόντος άρθρου, αρχίζει µε την κοινοποίηση στον παραβάτη
σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρµόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης
προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του εντός διαστήµατος πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κλήτευσης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε (5) επιπλέον µέρες.
(5) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται όταν περάσει άπρακτη η προς
άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα
πέντε (75) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κλήτευσης ή, σε περίπτωση
που ασκήθηκε προσφυγή, µετά την έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.
(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής του διοικητικού προστίµου, η αρµόδια αρχή
λαµβάνει µέτρα για την είσπραξη του οφειλόµενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόµενο
στη ∆ηµοκρατία.
(7) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νοµικού προσώπου επιφέρει την
επιβολή διοικητικού προστίµου, την ευθύνη για την πράξη ή την παράλειψη και για
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καταβολή του διοικητικού προστίµου, φέρουν, εκτός από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο, τα
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 49.
37 του 104(Ι) του
2021.
∆ηµοσίευση
αποφάσεων.

51A.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει στο
διαδίκτυο ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή µέσο, κάθε απόφαση µε την οποία
επιβάλλεται ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιµο ή
διοικητική κύρωση, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή/και των
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών ή διαταγµάτων.
(β) Η δηµοσίευση περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά µε το είδος και τη
φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται
ειδοποίηση βελτίωσης, απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιµο ή διοικητική
κύρωση αλλά δεν περιλαµβάνει πληροφορίες µε χαρακτήρα βιοµηχανικού ή εµπορικού
απορρήτου.

164(Ι) του 2020.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) «εµπορικό απόρρητο» έχει την έννοια που
αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των
Επιχειρηµατικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εµπορικό Απόρρητο) από
την Παράνοµη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόµου.
(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (α), σε περίπτωση πρώτης
παράβασης ή µη σοβαρής παράβασης όπου ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι η δηµοσίευση της
ταυτότητας του νοµικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση ή των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση είναι
δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά µε την
αναλογικότητα της δηµοσίευσης των δεδοµένων αυτών, ο ∆ιευθυντής(α) αναβάλλει τη δηµοσίευση της απόφασης µέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι
για τη µη δηµοσίευση· ή
(β) δηµοσιεύει την απόφαση σε ανώνυµη βάση, εφόσον η δηµοσίευση πληροί τις
διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας
των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των
∆εδοµένων αυτών Νόµου του 2018 και του Κανονισµού που αναφέρεται στο προοίµιο
αυτού, ή
(γ) δεν δηµοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων (α) και (β) δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα της
δηµοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων σε σχέση µε ειδοποίηση βελτίωσης,
απαγορευτική ειδοποίηση, εξώδικο πρόστιµο ή διοικητική κύρωση που θεωρούνται
ήσσονος σηµασίας.
(3) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής αποφασίσει να δηµοσιεύσει απόφαση µε ανώνυµο
τρόπο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), δύναται να
αναβάλει τη δηµοσίευση των οικείων δεδοµένων για εύλογο χρονικό διάστηµα, όταν
προβλέπεται ότι οι λόγοι που δικαιολογούν την ανώνυµη δηµοσίευση θα παύσουν να
υφίστανται µέσα στο διάστηµα αυτό.
(4) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής προβεί σε δηµοσίευση κατά το παρόν άρθρο,
οφείλει να δηµοσιεύσει και κάθε επακόλουθη διαφοροποίηση των γεγονότων που
δηµοσιοποιήθηκαν µε τη πρώτη δηµοσίευση, όπως την τυχόν ανάκληση της σχετικής
κύρωσης ή µέτρου, την τυχόν προσβολή της κύρωσης ή µέτρου µε προσφυγή ή έφεση
ενώπιον αρµόδιου ∆ικαστηρίου και την έκβαση τέτοιας προσφυγής ή έφεσης,
περιλαµβανοµένης της ακύρωσης της κύρωσης ή µέτρου από το αρµόδιο ∆ικαστήριο.
(5) Ο ∆ιευθυντής εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δηµοσιεύεται, κατά τα
προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο, παραµένει στο διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος
Περιβάλλοντος για διάστηµα ενός έτους µετά τη δηµοσίευσή της. τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δηµοσίευση διατηρούνται στο
διαδίκτυο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
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της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των ∆εδοµένων αυτών
Νόµου και του Κανονισµού που αναφέρεται στο προοίµιο αυτού.
(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων του
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των ∆εδοµένων
αυτών Νόµου και του Κανονισµού που αναφέρεται στο προοίµιο αυτού.
Ιεραρχική προσφυγή.

52.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 51, το επηρεαζόµενο πρόσωπο, µπορεί, εντός είκοσι µία (21) ηµερών, να
ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης της αρµόδιας αρχής στο Υπουργικό
Συµβούλιο.
(2)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή που ασκείται µε
βάση το εδάφιο (1) και, αν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση κρίνει ότι είναι
αναγκαίο ή σκόπιµο, ακούει το επηρεαζόµενο πρόσωπο ή δίνει σε αυτό την ευκαιρία να
υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική του
προσφυγή.
(β) Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και
κοινοποιεί αµέσως την απόφασή του στο επηρεαζόµενο πρόσωπο και στην αρµόδια
αρχή.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να απορρίψει ή να εγκρίνει την ιεραρχική
προσφυγή. Σε περίπτωση που εγκρίνει αυτήν, καθορίζει το ύψος του διοικητικού
προστίµου παρέχοντας την απαραίτητη αιτιολογία.
ΜΕΡΟΣ ΧΙ - ΤΕΛΗ

Τέλη.
16 του 3(Ι) του 2016.

53.- (1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 ή για την εξέταση αίτησης για καταχώριση στο
Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 και για την
έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης
απαιτείται από Κανονισµούς ή/και διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος Νόµου, ο Υπουργός, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίσει:
(α)

Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η
εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή/και
οποιασδήποτε άλλης άδειας ή/και έγκρισης απαιτείται από Κανονισµούς ή/και
διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·

(β)

το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής
µετρήσεων των αποβλήτων για όσο χρονικό διάστηµα παραµένει σε ισχύ η άδεια
διαχείρισης αποβλήτων·

(γ)

το τέλος για έκτακτη επιθεώρηση µετά από υποψία ή/και καταγγελία για ενέργεια
που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου

(δ)

το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση
αίτησης καταχώρισης στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων ή/και το ετήσιο τέλος
καταχώρισης στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης εγκαθιστά εξοπλισµό µέτρησης ή/και
καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραµέτρου που αφορά στα απόβλητα, είτε
οικειοθελώς είτε σύµφωνα µε όρο της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του, η αρµόδια
αρχή µπορεί να επιστρέψει µέρος του ετήσιου τέλους, το οποίο θεωρεί εύλογο.
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ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Έκδοση Κανονισµών
και διαταγµάτων.

54.-(1) Χωρίς επηρεασµό της εξουσίας του Υπουργικού Συµβουλίου για έκδοση
Κανονισµών που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόµο, το Υπουργικό Συµβούλιο
εκδίδει Κανονισµούς που απαιτούνται για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος χρήζει ή
είναι δεκτικό καθορισµού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος
Νόµου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί
αυτοί µπορούν να προβλέπουν για -

2(α) του 6(Ι) του
2012.

(α)

τη ρύθµιση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

(β)

τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,

(γ)

Τους χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων,

(δ)

τη ρύθµιση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων,

(ε)

την αδειοδότηση συλλογικών ή ατοµικών συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων,
ή/ και

(στ)
8 του 152(Ι) του
2021.

(ζ)

τη ρύθµιση των χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων·
τον καθορισµό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη
λήψη µέτρων πρόληψης της δηµιουργίας δηµοτικών αποβλήτων και τη
διαχείριση αυτών:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς αυτούς η εφαρµογή ειδικών µειωµένων χρεώσεων
σε συγκεκριµένες κατηγορίες προσώπων, στη βάση οικονοµικών και/ή
κοινωνικών κριτηρίων, ρυθµίζεται στις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου και/ή
του περί Κοινοτήτων Νόµου, καθώς και στις πρόνοιες των Κανονισµών και/ή
των δηµόσιων γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάµει αυτών:
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς αυτούς, το µέγιστο ετήσιο πάγιο τέλος
που επιβάλλεται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων,
ρυθµίζεται στις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου και/ή του περί Κοινοτήτων
Νόµου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Κανονισµοί αυτοί προβλέπουν την παροχή
οποιασδήποτε µορφής συνδροµή της αρµόδιας αρχής, ως η ίδια κρίνει αναγκαία
βάσει της εκάστοτε περιπτώσεως προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σε
περίπτωση που ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται
ανά υποστατικό σε συγκεκριµένη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης υπερβαίνει το
καθοριζόµενο, στους Κανονισµούς, ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου τέλους
που επιβάλλεται ανά υποστατικό παγκύπρια.

2(β) του 6(Ι) του
2012.

(2Α) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (2) δύνανται να έχουν
αναδροµική ισχύ.
(3) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (2), µπορούν να εξουσιοδοτούν
την αρµόδια αρχή να εκδίδει διατάγµατα, µε τα οποία να ρυθµίζονται τεχνικής και
διοικητικής φύσης θέµατα.
(4) Χωρίς επηρεασµό της εξουσίας του Υπουργού για έκδοση διαταγµάτων που
προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόµο, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα, τα
οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε τα οποία
ρυθµίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέµατα.
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(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα πιο πάνω
διατάγµατα µπορούν να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα θέµατα:
(α)

τον καθορισµό γενικών όρων ή/και ειδικών µέτρων για τη διαχείριση
συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων ή ορισµένων εργασιών διαχείρισης µε
βάση τους οποίους εκδίδεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων χωρίς να είναι
αναγκαία η γνωµοδότηση της ΣΕ∆Α σε κάθε µια περίπτωση ξεχωριστά·

(β)

τον καθορισµό µέτρων και γενικών όρων που πρέπει να τηρούνται από τους
κατόχους αποβλήτων, τους διαχειριστές εγκαταστάσεων ή τους παραγωγούς
προϊόντων·

(γ)

τον καθορισµό λεπτοµερειών των ελέγχων και επιθεωρήσεων σε χώρους
διαχείρισης ή παραγωγής αποβλήτων·

(δ)

την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων,
περιλαµβανοµένης και της πληροφόρησης και συµµετοχής του κοινού στη
διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων αυτών·

(ε)

την κατάρτιση προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων·

(στ)

την πληροφόρηση και συµµετοχή του κοινού σε σχέδια διευθέτησης ή
αποκατάστασης υφιστάµενων εγκαταστάσεων ή προσώπων που διαχειρίζονται
απόβλητα·

(ζ)

τον καθορισµό του τύπου, του περιεχοµένου και της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων ή άλλων εντύπων ή/και του µητρώου αποβλήτων·

(η)

την κατάταξη ή/και τον χαρακτηρισµό προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα
ή/και των εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες·

(θ)

την εξειδίκευση τεχνικών λεπτοµερειών και προδιαγραφών για εγκαταστάσεις
διαχείρισης αποβλήτων·

(ι)

τον καθορισµό κριτηρίων αποδοχής συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων σε
συγκεκριµένες εγκαταστάσεις ή πρόσωπα που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ια)

τον καθορισµό µεθόδων µέτρησης αναφοράς και τεχνικών προτύπων·

(ιβ)

τον καθορισµό ειδικών µέτρων για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας προσώπων
που θα ασχολούνται µε τη διαχείριση συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων·

38 του 104(Ι) του
2021.

(ιγ)

τον καθορισµό ηλεκτρονικών µέσων για την υποβολή ή αποστολή ή παραλαβή
οποιωνδήποτε εντύπων ή πληροφοριών ή αιτήσεων ή ειδοποιήσεων ή εκθέσεων
καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωµής προβλέπεται στον παρόντα
Νόµο ή στους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς ή ∆ιατάγµατα· και

38 του 104(Ι) του
2021.

(ιδ)

τη διαδικασία έγκρισης εξαγωγών από τη ∆ηµοκρατία σε τρίτη χώρα ή/και
εισαγωγών αποβλήτων από τρίτη χώρα στη ∆ηµοκρατία.

(6) Όταν ο Κυπριακός Οργανισµός Προτύπων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρµόδιος
για την τυποποίηση εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων τα
οποία αναφέρονται ή αφορούν σε απόβλητα, η αρµόδια αρχή µπορεί, µε σχετικό
διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να επιβάλλει
την υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων αυτών.
Τροποποιήσεις
Παραρτηµάτων.

55. Τα Παραρτήµατα του παρόντος Νόµου τροποποιούνται µε διάταγµα του Υπουργού
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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39 του 104(Ι) του
2021.
Υποβολή έκθεσης
προς την Επιτροπή.

56.-(1)(α) Η αρµόδια αρχή υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα δεδοµένα που
αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 13 για κάθε
ηµερολογιακό έτος.
(β) Τα δεδοµένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποβάλλονται ηλεκτρονικά:
(i) στον µορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάµει της
παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και
(ii) εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδοµένα, αρχής γενοµένης από το πρώτο πλήρες ηµερολογιακό έτος
µετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον µορφότυπο που αναφέρεται
στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω.
(γ) Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρµόδια αρχή
χρησιµοποιεί τον µορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της
Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, περί καθορισµού ερωτηµατολογίου για τις εκθέσεις
των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα απόβλητα.
(δ) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της
παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρµόδια αρχή αναφέρει την
ποσότητα των αποβλήτων που χρησιµοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες
εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που
προετοιµάστηκαν για επαναχρησιµοποίηση ή ανακυ-κλώθηκαν. η αρµόδια αρχή
αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως επίχωση.
(ε) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των
παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4) και του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η
αρµόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιµάστηκαν για
επαναχρησιµοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.
(2)(α) Η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδοµένα που αφορούν την
εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 11Β σε ετήσια βάση.
(β) Τα δεδοµένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά:
(i) Στον µορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάµει της
παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και
(ii) εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδοµένα, αρχής γενοµένης από το πρώτο πλήρες ηµερολογιακό έτος
µετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον µορφότυπο για την
υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(3)(α) Η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδοµένα για τα ορυκτέλαια ή τα
συνθετικά λιπαντικά ή τα βιοµηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα
απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά για κάθε
ηµερολογιακό έτος.
(β) Τα δεδοµένα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται(i) στον µορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάµει της
παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ˙ και
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(ii) εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδοµένα, αρχής γενοµένης από το πρώτο πλήρες ηµερολογιακό έτος
µετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον µορφότυπο για την
υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(4)(α) Τα δεδοµένα που υποβάλλονται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά
µε τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (8) του
άρθρου 13Α, περιλαµβανοµένων λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τα µέσα
ποσοστά απωλειών, όπου εφαρµόζεται.
(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) υποβάλλονται
στον µορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη
που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 7 του Άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙV – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και
επιφυλάξεις.

57.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου, οι περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων Νόµοι του 2002 έως 2011 καταργούνται.
(2) Κανονισµοί, διατάγµατα, γνωστοποιήσεις, διορισµοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις,
πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που έγιναν µε βάση τον δυνάµει του εδαφίου (1)
καταργηθέντα Νόµο, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθµό που δεν συγκρούονται µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου, µέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν.
(3) Άδειες που εκδόθηκαν µε βάση τον δυνάµει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόµο,
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου λήξουν, ανακληθούν, τροποποιηθούν ή
ανασταλούν προσωρινά δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 31 ή ανανεωθούν δυνάµει
των διατάξεων του εδαφίου (5), του άρθρου 25.

17 του 3(Ι) του 2016.
Μεταβατική διάταξη.

3(Ι) του 2016.

3(Ι) του 2016.

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 24 και µέρος των εργασιών τους εµπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της άδειας διαχείρισης που κατέχουν.
(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για συλλογήµεταφορά ή/και εµπορία-µεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2016,
καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων και η άδεια
διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία της λήξης της.
(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων για
εργασίες που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η αξιολόγησή τους δεν έχει
ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2016, αξιολογούνται ως αιτήσεις για καταχώριση στο
Αρχείο ∆ιαχειριστών Αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρα 2 και 24)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
R 1 Xρήση κυρίως ως καύσιµο ή ως άλλο µέσο παραγωγής ενέργειας (*)
R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

4(α) του 104(Ι) του
2021.

R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες
(περιλαµβανοµένων των εργασιών κοµποστοποίησης και άλλων διεργασιών
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µετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) (**)
4(α) του 104(Ι) του
2021.
4(α) του 104(Ι) του
2021.

R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων (**Α)
R5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (***)
R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη δέσµευση των ρύπων
R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες
R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιµοποιήσεις πετρελαίου
R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή
οικολογικές βελτιώσεις
R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες υπό R 1 µέχρι και R 10
R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες υπό R 1
µέχρι και R 11(****)
R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής τους σε κάποια από τις εργασίες
υπό R 1 µέχρι και R 12, εξαιρουµένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναµονή
συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων(*****)
(*) Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία
στερεών αστικών αποβλήτων µόνο εφόσον η ενεργειακή του απόδοση ισούται ή
υπερβαίνει:
- το 0,60 για εν λειτουργία εγκαταστάσεις που αδειοδοτήθηκαν δυνάµει του
καταργηθέντος Νόµου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που αδειδοτήθηκαν δυνάµει του καταργηθέντος Νόµου
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
Ενεργειακή απόδοση = [ Ep-(Ef+Ei))/(0,97*(Ew+Ef)]
Όπου:
Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό µορφή θερµότητας ή ηλεκτρισµού.
Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό µορφή ηλεκτρισµού µε 2,6 και την
θερµότητα που παράγεται για εµποτική χρήση µε 1.1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια µε την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστηµα από καύσιµα που
συµβάλλουν στην παραγωγή ατµού (GJ/έτος).
Εw είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασµένα απόβλητα και
υπολογίζεται µε χρήση της καθαρής θερµογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Εw και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας
πυθµένα και ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρµόζεται σύµφωνα µε το έγγραφο αναφοράς σχετικά µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές στον τοµέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

4 του 120(Ι) του 2016. Η τιµή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί µε ένα (1)

διορθωτικό συντελεστή κλίµατος (CCF), όπως εµφαίνεται κατωτέρω:
1 CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα
. κοινοτική νοµοθεσία πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2015:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350·
2 CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 31η Αυγούστου 2015 και για τις
. εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1 µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2029:
CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350
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(Η προκύπτουσα τιµή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία.)
Ως τιµή των βαθµοηµερών θέρµανσης (HDD) λαµβάνεται ο µέσος όρος των ετήσιων
τιµών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόµενος για
περίοδο είκοσι (20) συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF.
Για τον υπολογισµό της τιµής των HDD εφαρµόζεται η ακόλουθη µέθοδος που έχει
καθιερωθεί από την Eurostat: η τιµή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm
είναι µικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρµανσης) και είναι µηδενική εάν η
Tm είναι µεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η µέση εξωτερική θερµοκρασία
(Tmin + Tmax/2) για περίοδο d ηµερών. Οι υπολογισµοί εκτελούνται σε καθηµερινή
βάση (d = 1) και αθροίζονται σε ένα (1) έτος.
40(β) του
104(Ι) του
2021.

(**) Περιλαµβάνεται η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση
µε χρήση των ενώσεων ως χηµικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό µορφή
επίχωσης.

40(γ)του
104(Ι) του
2021.

(**Α) Περιλαµβάνεται η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση.

40(δτου 104(Ι)
του 2021.

(***) Περιλαµβάνονται η προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση ανόργανων
υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό µορφή επίχωσης και η εξυγίανση του
εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους.
(****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, µπορεί να περιλαµβάνει
προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, περιλαµβανόµενης της προεπεξεργασίας,
όπως, µεταξύ άλλων, την αποσυναρµολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συµπαγοποίηση,
την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισµα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισµό, την
ανάδευση ή την ανάµειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες υπό
R 1 µέχρι και R 11.
(*****) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύµφωνα µε τον
ορισµό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 2 και 24)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους, όπως χώρους υγειονοµικής ταφής
D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, όπως βιοαποδόµηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος
στο έδαφος
D 3 Έγχυση σε βάθος, όπως έγχυση αντλήσιµων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή
σε φυσικά γεωλογικά ρήγµατα
D 4 Τελµάτωση, όπως έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες
κλπ.)
D 5 Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής, όπως τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές
κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυµµένες και στεγανοποιηµένες τόσο µεταξύ τους όσο και σε
σχέση µε το περιβάλλον
D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώµα, εκτός από θάλασσα/ ωκεανό
D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ ωκεανό, περιλαµβανοµένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό
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D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σηµείο του παρόντος
Παραρτήµατος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή µείγµατα που διατίθενται µε
κάποια από τις εργασίες υπό D 1 µέχρι και D 12
D 9 Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σηµείο του παρόντος
Παραρτήµατος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή µείγµατα που διατίθενται µε κάποια
από τις εργασίες υπό D 1 µέχρι και D 12, όπως εξάτµιση, ξήρανση και αποτέφρωση
D10 Αποτέφρωση στην ξηρά
D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα
D12 Μόνιµη αποθήκευση, όπως τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο
D13 Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 µέχρι
και D 12 (*)
D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες υπό D 1 µέχρι και D
13
D15 Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής σε µια από τις εργασίες υπό D 1 µέχρι και D 14,
εξαιρουµένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναµονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής
των αποβλήτων (**)
(*) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, µπορεί να περιλαµβάνει προκαταρκτικές
εργασίες πριν από τη διάθεση, περιλαµβανοµένης της προεπεξεργασίας, όπως, µεταξύ άλλων,
τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συµπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το
ξέφτισµα, την ανασυσκευασία ή το διαχωρισµό πριν από την προώθησή τους για οποιοδήποτε
από τις εργασίες υπό D1 µέχρι και D12.
(**) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση, σύµφωνα µε τον
ορισµό του όρου «συλλογή» στο άρθρο 2.

5 του 120(Ι) του 2016.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Άρθρα 2 και 8)
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
HP 1 “Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά µε χηµική αντίδραση να
παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερµοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα
ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαµβάνονται τα
πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων
και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.
Όταν ένα απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 1,
εφόσον είναι σκόπιµο και αναλογικό, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών.
Αν η παρουσία µιας (1) ουσίας, ενός (1) µείγµατος ή ενός (1) είδους
υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό ταξινοµείται ως
επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 1.
Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
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αποβλήτων για την ταξινόµηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα
µε την HP 1:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Ασταθή Εκρηκτικά
Εκρηκτικό 1,1
Εκρηκτικό 1,2
Εκρηκτικό 1,3
Εκρηκτικό 1,4
Αυτοαντιδρώντα Α
Οργανικό Υπεροξείδιο Α
Αυτοαντιδρώντα Β
Οργανικό Υπεροξείδιο Β

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
Η 200
Η 201
Η 202
Η 203
Η 204
Η 240
Η 241

HP 2 “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά µε την παροχή
οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συµβάλουν στην καύση άλλων υλικών.
Όταν ένα απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, τα απόβλητα αξιολογούνται για HP 2,
εφόσον είναι σκόπιµο και αναλογικό, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών.
Εάν η παρουσία µιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι
οξειδωτικό, αυτό ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 2.
Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 2:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Οξειδωτικό Αέριο 1
Οξειδωτικό Υγρό 1
Οξειδωτικό Στερεό 1
Οξειδωτικό Υγρό 2, Οξειδωτικό Υγρό 3
Οξειδωτικό Στερεό 2, Οξειδωτικό Στερεό 3

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
Η 270
Η 271
Η 272

HP 3 “Εύφλεκτο”:
— εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σηµείο ανάφλεξης
όχι πάνω από εξήντα βαθµούς Κελσίου (60 °C) ή απόβλητα πετρελαίου
εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρµανσης
που έχουν σηµείο ανάφλεξης µικρότερο των πενήντα πέντε βαθµών Κελσίου
(> 55 °C) και µεγαλύτερο ή ίσο των εβδοµήντα πέντε βαθµών Κελσίου (≤
75 °C)·
— εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά
απόβλητα που, ακόµα και σε µικρές ποσότητες, µπορούν να αναφλεγούν
εντός πέντε (5) λεπτών από την επαφή µε αέρα·
— εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άµεσα δυνατό
να καούν ή µπορούν να προκαλέσουν ή να συµβάλουν σε ανάφλεξη λόγω
τριβής·
— εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιµα στον
αέρα σε θερµοκρασία είκοσι βαθµών Κελσίου (20 °C) και σταθερή πίεση
101,3 kPa·
— απόβλητα που αντιδρούν µε το νερό: απόβλητα που, σε επαφή µε το
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νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·
— άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύµατα, εύφλεκτα
αυτοθερµαινόµενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα
αυτοαντιδρώντα απόβλητα.
Όταν ένα απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται,
εφόσον είναι σκόπιµο και αναλογικό, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών.
Εάν η παρουσία µιας (1) ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι
εύφλεκτο, αυτό ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 3.
Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων για την ταξινόµηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα
µε την HP 3:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Εύφλεκτο Αέριο 1
Εύφλεκτο Αέριο 2
Αερόλυµα 1
Αερόλυµα 2
Εύφλεκτο Υγρό 1
Εύφλεκτο Υγρό 2
Εύφλεκτο Υγρό 3
Εύφλεκτο Στερεό 1
Εύφλεκτο Στερεό 2
Αυτοαντιδρώντα Γ∆
Αυτοαντιδρώντα ΕΣΤ
Οργανικό Υπεροξείδιο Γ∆
Οργανικό Υπεροξείδιο ΕΣΤ
Πυροφορικό Υγρό 1
Πυροφορικό Στερεό 1
Αυτοθερµαινόµενα 1
Αυτοθερµαινόµενα 2
Αντιδρά µε το νερό 1
Αντιδρά µε το νερό 2
Αντιδρά µε το νερό 3

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H228
H242

H250
H251
H252
H260
H261

HP 4 “Ερεθιστικό — ερεθισµός του δέρµατος και οφθαλµική βλάβη”:
απόβλητα, η εφαρµογή των οποίων µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του
δέρµατος ή οφθαλµική βλάβη.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες σε
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιµή, οι οποίες ταξινοµούνται
σε έναν (1) από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η
συγκέντρωση είναι ίση ή µεγαλύτερη από ένα (1) ή περισσότερα από τα
παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο
σύµφωνα µε την HP 4:
Η οριακή τιµή για εξέταση σε αξιολόγηση για ∆ιαβρ. δέρµ. 1Α (Η314),
Ερεθ. δέρµ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι
1%.
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Αν το άθροισµα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι
ταξινοµηµένες ως ∆ιαβ. δέρµ. 1A (H314) είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 1%, το
απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 4.
Αν το άθροισµα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι
ταξινοµηµένες ως H318 είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10%, το απόβλητο
ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 4.
Αν το άθροισµα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι
ταξινοµηµένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 20%, το
απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 4.
Να σηµειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινοµηµένες ως H314
(∆ιάβρ. δέρµ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα µεγαλύτερη ή ίση του 5%
ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε την HP 8. Η HP 4 δεν
εφαρµόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινοµηµένα στην HP 8.
HP 5 “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ Τοξικότητα από
αναρρόφηση”: απόβλητα που µπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειληµµένη έκθεση, ή
που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται σε έναν (1) από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας
επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή
µεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του Πίνακα 4, το απόβλητο
ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που
ταξινοµούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, µια µεµονωµένη ουσία
πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από το όριο
συγκέντρωσης προκειµένου το απόβλητο να ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο
σύµφωνα µε την HP 5.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισµα αυτών των ουσιών
είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο
ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 5, µόνον εφόσον το
συνολικό κινηµατικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s.(1)
Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 5:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

ΕΤΟΣ SE 1
ΕΤΟΣ SE 2
ΕΤΟΣ SE 3
ΕΤΟΣ RE 1
ΕΤΟΣ RE 2
Τοξικό Λόγω αναρρόφησης 1

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H 370
H 371
H 335
H 372
H 373
H 304

Όριο
συγκέντρωσ
ης
1%
10%
20%
1%
10%
10%

HP 6 “Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που µπορούν να προκαλέσουν οξείες
τοξικές επιδράσεις µέσω πρόσληψης από το στόµα ή το δέρµα, ή διά της
εισπνοής.
Εάν το άθροισµα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε
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ένα (1) απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες σε κωδικό τάξης και
κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας
που αναφέρονται στον Πίνακα 5, είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το κατώτατο
όριο που αναφέρεται στον εν λόγω Πίνακα, το απόβλητο ταξινοµείται ως
επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 6. Όταν σε ένα (1) απόβλητο υπάρχουν
περισσότερες από µία (1) ουσίες που ταξινοµούνται ως ουσίες οξείας
τοξικότητας, το άθροισµα των συγκεντρώσεων απαιτείται µόνο για ουσίες
εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.
Οι ακόλουθες οριακές τιµές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της
αξιολόγησης:
— Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331):
0,1%·
— Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1%.
Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 6:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Οξεία Τοξικότητα 1 (διά του στόµατος)
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά του στόµατος)
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά του στόµατος)
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά του στόµατος)
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά του δέρµατος)
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά του δέρµατος)
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά του δέρµατος)
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά του δέρµατος)
Οξεία Τοξικότητα 1 (διά της εισπνοής)
Οξεία Τοξικότητα 2 (διά της εισπνοής)
Οξεία Τοξικότητα 3 (διά της εισπνοής)
Οξεία Τοξικότητα 4 (διά της εισπνοής)

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H 300
H 300
H 301
H 302
H 310
H 310
H 311
Η 312
Η 330
Η 330
Η 331
Η 332

Όριο
συγκέντρωσ
ης

Κωδικός

Όριο

0,1%
0,25%
5%
25%
0,25%
2,5%
15%
55%
0,1%
0,5%
3,5 %
22,5 %

HP 7 “Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη
συχνότητα εµφάνισης καρκίνου.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ουσία που ταξινοµείται σε έναν (1)
από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή
µεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο
σύµφωνα µε την HP 7. Όταν περισσότερες της µίας (1) ουσίες που
ταξινοµούνται ως καρκινογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, µια (1)
µεµονωµένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή
µεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειµένου το απόβλητο να
ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 7.
Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 7:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας
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Καρκινογόνο 1Α
Καρκινογόνο 1Β
Καρκινογόνο 2

(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H 350

συγκέντρωσ
ης

H 351

1,0%

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H 360

Όριο
συγκέντρωσ
ης

H 361

3,0%

0,1%

HP 8 “∆ιαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρµογή των οποίων µπορεί να
προκαλέσει διάβρωση του δέρµατος.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που
ταξινοµούνται ως ∆ιάβρ. ∆έρµ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισµα των
συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 5%, το απόβλητο
ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 8.
Η οριακή τιµή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για
∆ιαβρ. ∆έρµ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0%.
HP 9 “Μολυσµατικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς
µικροοργανισµούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε
άλλους ζώντες οργανισµούς.
Ο χαρακτηρισµός του HP 9 εκτιµάται από τους κανόνες που καθορίζονται
στα έγγραφα αναφοράς ή στη νοµοθεσία στα κράτη µέλη.
HP 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσµενείς
επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιµότητα σε ενήλικους
άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ουσία που ταξινοµείται σε έναν (1)
από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή
µεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο
σύµφωνα µε την HP 10. Όταν περισσότερες της µίας (1) ουσίες που
ταξινοµούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα (1)
απόβλητο, µια (1) µεµονωµένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε
συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειµένου το
απόβλητο να ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 10.
Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την ΗΡ 10:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Αναπαραγωγή 1Α
Αναπαραγωγή 1Β
Αναπαραγωγή 2

0,3%

HP 11 “Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που µπορεί να προκαλέσουν
µετάλλαξη, δηλαδή µόνιµη µεταβολή στην ποσότητα ή τη δοµή του
γενετικού υλικού ενός (1) κυττάρου.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ουσία που ταξινοµείται σε έναν (1)
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από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή
µεγαλύτερη από ένα (1) από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο
σύµφωνα µε την HP 11. Όταν περισσότερες της µίας (1) ουσίες που
ταξινοµούνται ως µεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα (1) απόβλητο, µια (1)
µεµονωµένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή
µεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης προκειµένου το απόβλητο να
ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 11.
Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και
κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των
αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόµηση των
αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 11:
Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας

Μεταλλαξιογόνο 1Α
Μεταλλαξιογόνο 1Β
Μεταλλαξιογόνο 2

Κωδικός
(κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας
H 340

Όριο
συγκέντρωσ
ης

H 341

1,0%

0,1%

HP 12 “Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια
οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή µε το νερό ή µε ένα (1)
οξύ.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µια (1) ουσία που εµπίπτει σε µία (1) από
τις ακόλουθες συµπληρωµατικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029,
EUH 031 και EUH 032, ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 12
σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών ή κατευθυντήριες γραµµές.
HP 13 “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν µία (1) ή
περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές
επιδράσεις στο δέρµα ή στα αναπνευστικά όργανα.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µια (1) ουσία που έχει ταξινοµηθεί ως
ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί µε έναν (1) από τους κωδικούς
δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση µίας (1)
µεµονωµένης ουσίας είναι ίση ή µεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης
10%, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 13.
HP 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να
παρουσιάσουν άµεσο ή µελλοντικό κίνδυνο για έναν (1) ή περισσότερους
τοµείς του περιβάλλοντος.
HP 15 “Απόβλητο ικανό να επιδείξει µια επικίνδυνη ιδιότητα που
αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άµεσα εµφανής στο αρχικό απόβλητο”.
Όταν ένα (1) απόβλητο περιέχει µία (1) ή περισσότερες ουσίες που έχουν
χαρακτηριστεί µε µία (1) από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις
συµπληρωµατικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9, το απόβλητο ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 15,
εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας µορφής ώστε σε καµία περίπτωση να
µην εµφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.
Πίνακας 9: ∆ηλώσεις επικινδυνότητας και συµπληρωµατικές δηλώσεις
επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων µε σκοπό την ταξινόµηση
των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύµφωνα µε την HP 15:
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∆ήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας / Συµπληρωµατική (-ές)
δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει µαζική έκρηξη
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση
Μπορεί να σχηµατίσει υπεροξείδια
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερµανθεί υπό περιορισµό

Η205
EUH001
EUH019
EUH044

Επιπλέον, η αρµόδια αρχή µπορεί να χαρακτηρίσει ένα (1) απόβλητο ως
επικίνδυνο σύµφωνα µε την HP 15 µε βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η
αξιολόγηση των στραγγισµάτων.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 353,
31.12.2008, σ. 1·
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 197,
25.7.2015, σ. 10.

Σηµείωση:
Ο χαρακτηρισµός της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 γίνεται µε βάση τα κριτήρια που
καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των
οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) 2015/1221 της
Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων, µε σκοπό την προσαρµογή του
στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
Μέθοδοι δοκιµών:
Χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι που περιγράφονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 440/2008
του Συµβουλίου (2) και σε άλλα συναφή σηµειώµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN) ή άλλες διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι δοκιµών και
κατευθυντήριες γραµµές.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 142,
31.5.2008, σ. 1·

(1) Το κινηµατικό ιξώδες προσδιορίζεται µόνο για υγρά.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για
καθορισµό των µεθόδων δοκιµής κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/266 της Επιτροπής, της 7ης
∆εκεµβρίου 2015, για την τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική
πρόοδο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισµό των µεθόδων δοκιµής κατ'
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 54,
1.3.2016, σ.1.

41 του 104(Ι) του 2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Άρθρο 9(4) και 36(3)]
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9(4) (1)
1. Τέλη και περιορισµοί για την υγειονοµική ταφή και αποτέφρωση των αποβλήτων, που παρέχουν
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κίνητρα για την πρόληψη και την ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονοµική ταφή ως τη λιγότερο
προτιµώµενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.
2. Προγράµµατα “πληρώνω όσο πετάω”, που χρεώνουν της παραγωγούς αποβλήτων µε βάση την
πραγµατική ποσότητα των παραγόµενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για διαχωρισµό στην πηγή
των ανακυκλώσιµων αποβλήτων και για τη µείωση των µεικτών αποβλήτων.
3. Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίµων.
4. Προγράµµατα διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους τύπους αποβλήτων, και µέτρα για
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της οικονοµικής αποδοτικότητας και της διακυβέρνησής της.
5. Προγράµµατα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα µέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσµατική
συλλογή χρησιµοποιηµένων προϊόντων και υλικών.
6. Ορθός σχεδιασµός των επενδύσεων σε υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων, µεταξύ άλλων µέσω των
ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Βιώσιµες δηµόσιες συµβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και τη
χρήση ανακυκλωµένων προϊόντων και υλικών.
8. Σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύµφωνες µε την ιεράρχηση των αποβλήτων.
9. Χρήση φορολογικών µέτρων ή άλλων µέσων για την προώθηση της αποδοχής προϊόντων και υλικών
που έχουν προετοιµαστεί για επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση.
10. Υποστήριξη της έρευνας και καινοτοµίας σε προηγµένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και
ανακατασκευής.
11. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων.
12. Οικονοµικά κίνητρα για της τοπικές και της περιφερειακές αρχές, ιδίως για την προώθηση της
πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την ευρύτερη χρήση προγραµµάτων χωριστής συλλογής, µε
παράλληλη αποφυγή της υποστήριξης για υγειονοµική ταφή και αποτέφρωση.
13. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη χωριστή συλλογή, την πρόληψη της
δηµιουργίας αποβλήτων και τη µείωση των απορριµµάτων, και ενσωµάτωση των θεµάτων αυτών στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
14. Συστήµατα συντονισµού, µεταξύ άλλων µε ψηφιακά µέσα, µεταξύ όλων των αρµόδιων δηµόσιων
αρχών που συµµετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων.
15. Προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ όλων των συµφεροντούχων όσον αφορά τη
διαχείριση των αποβλήτων, και ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών συµφωνιών και την υποβολή
στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά µε τα απόβλητα.
(1) Τα εν λόγω µέσα και µέτρα µπορούν να παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της δηµιουργίας
αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία βαθµίδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, και στο Παράρτηµα VΙ
παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριµένων παραδειγµάτων µέτρων πρόληψης της δηµιουργίας
αποβλήτων.
41 του 104(Ι) του 2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
[Άρθρο 13(5)]
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13(5)
Το σχέδιο εφαρµογής που πρέπει να υποβάλλεται σύµφωνα µε της διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόµενων ποσοστών ανακύκλωσης,
υγειονοµικής ταφής και της επεξεργασίας δηµοτικών αποβλήτων και των ροών που τα απαρτίζουν.
2. Αξιολόγηση της εφαρµογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραµµάτων για την
πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 35 και 36.
3. Της λόγους για της οποίους το κράτος µέλος κρίνει ότι ενδέχεται να µην είναι σε θέση να επιτύχει τον
σχετικό στόχο που καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 εντός της οριζόµενης σε αυτό
προθεσµίας, και εκτίµηση της παράτασης που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
4. Τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται της διατάξεις του εδαφίου (4) και της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, τα οποία έχουν εφαρµογή στο κράτος µέλος κατά τη
χρονική παράταση, περιλαµβανοµένων κατάλληλων οικονοµικών µέσων και άλλων µέτρων για την παροχή
κινήτρων για την εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων της καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (1)
του άρθρου 9 και στο Παράρτηµα IV.
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5. Χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µέτρων που προσδιορίζονται στο σηµείο 4, καθορισµό του
οργάνου που είναι αρµόδιο για την υλοποίησή της, καθώς και εκτίµηση της συµβολής της στην επίτευξη
των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης.
6. Πληροφορίες για τη χρηµατοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων σύµφωνα µε την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει».
7. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του
σχεδιασµού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Άρθρο 36(3)
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά µε την παραγωγή αποβλήτων
1. Χρήση µέτρων σχεδιασµού ή άλλα οικονοµικά µέσα που προάγουν την αποτελεσµατική χρήση των
πόρων.
2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και
τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα καθώς και διανοµή και χρήση των αποτελεσµάτων της εν
λόγω έρευνας και ανάπτυξης.
3. Ανάπτυξη αποτελεσµατικών και χρήσιµων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται µε
την παραγωγή αποβλήτων, µε στόχο τη συµβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα
επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι δράσεις που
αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλίες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και µέτρα σε εθνικό επίπεδο.
Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασµού, παραγωγής κα διανοµής
4. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασµού (συστηµατική ενσωµάτωση περιβαλλοντικών µεληµάτων στο
σχεδιασµό προϊόντων, µε στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλο
τον κύκλο της ζωής του).
5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων, προκειµένου να
διευκολυνθεί η εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών από τη βιοµηχανία.
6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρµόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων
πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου και του
περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου.
7. Ένταξη µέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στον περί
της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµο. Ανάλογα µε την περίπτωση, στα µέτρα
αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.
8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις µε οικονοµικά,
συµβουλευτικά ή άλλα µέσα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις
που αφορούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργούν µέσω καθιερωµένων δικτύων επιχειρήσεων.
9. Προσφυγή σε εθελοντικές συµφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τοµεακές
διαπραγµατεύσεις, έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιοµηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά
τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις
συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.
10. Προαγωγή αξιόπιστων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιλαµβανοµένου του EMAS και
του ISO 14001.
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Μέτρα που µπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης
11. Οικονοµικά µέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προµήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωµής από
τους καταναλωτές για συγκεκριµένα αντικείµενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα µπορούσαν αλλιώς να
διατίθενται δωρεάν.
12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ
κοινό ή σε ειδικές οµάδες καταναλωτών.
13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σηµάτων.
14. Συµφωνίες µε τη βιοµηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται
στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Πολιτικών Προϊόντων ή µε λιανοπωλητές, για τη διάθεση
πληροφοριών σχετικά µε την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και µε προϊόντα που έχουν λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
15. Ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δηµιουργίας
αποβλήτων σε δηµοπρασίες και συµβάσεις, στο πλαίσιο δηµοσίων και εταιρικών προµηθειών, σύµφωνα
µε το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές ∆ηµόσιες Προµήθειες, που δηµοσίευσε η Επιτροπή στις 29
Οκτωβρίου 2004.
16. Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή
των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως µέσω της χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονοµικών µέτρων, µέτρων
εφοδιαστικής ή άλλων µέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευµένα δίκτυα επισκευής και
επαναχρησιµοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.

8 του 48(Ι) του 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIA
(Άρθρα 36Γ, 36∆, 36Ε, 36ΣΤ, 36Ζ, 36Η, 36Θ, 36Ι, 36ΙΑ και 36ΙΓ)
ΜΕΡΟΣ Α
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης για τα οποία προβλέπεται µείωση της κατανάλωσης
αυτών στις διατάξεις του άρθρου 36∆
1. Κυπελάκια, περιλαµβανοµένων των καλυµµάτων και των καπακιών τους.
2. Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των
οποίων τοποθετούνται τρόφιµα τα οποία(α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση, είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήµατος·
(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο· και
(γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιµασία, όπως µαγείρεµα, βράσιµο
ή ζέσταµα·
περιλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή
άλλα γεύµατα έτοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα.
ΜΕΡΟΣ Β
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης που οι περιορισµοί διάθεσης αυτών στην αγορά
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36Ε
1. Μπατονέτες, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/745.
2. Μαχαιροπίρουνα [πιρούνια, µαχαίρια, κουτάλια, «ξυλάκια» (chopsticks) φαγητού].
3. Πιάτα.
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4. Καλαµάκια, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/745.
5. Αναδευτήρες ποτών.
6. Ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν µπαλόνια, εξαιρουµένων των ράβδων
(sticks) που στηρίζουν µπαλόνια για βιοµηχανικές ή άλλες επαγγελµατικές χρήσεις και
εφαρµογές που δεν διανέµονται στους καταναλωτές, περιλαµβανοµένων των µηχανισµών
για τέτοιες ράβδους (sticks).
7. Περιέκτες τροφίµων κατασκευασµένοι από διογκωµένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία
όπως κουτιά, µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιµα τα οποία(α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήµατος·
(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο· και
(γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιµασία, όπως µαγείρεµα, βράσιµο
ή ζέσταµα·
περιλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή
άλλα γεύµατα έτοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα·
8. Περιέκτες ποτών από διογκωµένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύµµατά τους.
9. Κυπελάκια από διογκωµένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύµµατά τους.
ΜΕΡΟΣ Γ
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, οι απαιτήσεις των οποίων προβλέπονται στις του άρθρου
36ΣΤ
Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που
χρησιµοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαµβανοµένων των καπακιών και των
καλυµµάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαµβανοµένων των
καπακιών και των καλυµµάτων τους, εξαιρουµένων(1) των γυάλινων ή µεταλλικών περιεκτών ποτών που φέρουν πλαστικά καπάκια και
καλύµµατα· και
(2) των περιεκτών ποτών που προορίζονται και χρησιµοποιούνται για τρόφιµα σε υγρή
µορφή για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, σύµφωνα µε το Άρθρο 2(ζ) του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 609/2013.
ΜΕΡΟΣ ∆
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, οι απαιτήσεις σήµανσης των οποίων προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 36Η
1. Σερβιέτες υγιεινής, ταµπόν και εφαρµογείς ταµπόν.
2. Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και
οικιακής χρήσης.
3. Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εµπόριο για χρήση σε
συνδυασµό µε προϊόντα καπνού.
4. Κυπελάκια.
ΜΕΡΟΣ Ε
Ι. Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, σχετικά µε τα οποία η διευρυµένη ευθύνη του
παραγωγού προβλέπεται
στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 36Θ
1. Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των
οποίων τοποθετούνται τρόφιµα τα οποία(α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήµατος·
(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο· και
(γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιµασία, όπως µαγείρεµα, βράσιµο
ή ζέσταµα,
περιλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή
άλλα γεύµατα έτοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα·
2. Πακέτα και περιτυλίγµατα από εύκαµπτο υλικό που περιέχουν τρόφιµα τα οποία
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προορίζονται για άµεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγµα χωρίς καµία
περαιτέρω προετοιµασία αυτών.
3. Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που
χρησιµοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαµβανοµένων των καπακιών και των
καλυµµάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών, περιλαµβανοµένων των
καπακιών και των καλυµµάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή µεταλλικοί περιέκτες ποτών που
έχουν καπάκια και καλύµµατα από πλαστικό.
4. Κυπελάκια, περιλαµβανοµένων των καλυµµάτων και των καπακιών τους.
5. Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 2 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου.
ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, για τα οποία η διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού
προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36Θ
1. Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και
οικιακής χρήσης·
2. Μπαλόνια, εξαιρουµένων των µπαλογιών για βιοµηχανικές ή άλλες επαγγελµατικές
χρήσεις και εφαρµογές που δεν διανέµονται στους καταναλωτές.
ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, για τα οποία διευρυµένη ευθύνη του
παραγωγού προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 36Θ
Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εµπόριο για χρήση σε
συνδυασµό µε προϊόντα καπνού.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, των οποίων η χωριστή συλλογή προβλέπεται στο άρθρο
36Ι και η περιεκτικότητα ανακυκλωµένου υλικού σε προϊόντα στις διατάξεις του άρθρου
36Ζ
Φιάλες ποτών µε χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, περιλαµβανοµένων των καπακιών
και των καλυµµάτων τους, εξαιρουµένων(α) των γυάλινων ή µεταλλικών περιεκτών ποτών που φέρουν καπάκια και καλύµµατα από
πλαστικό·
(β) των φιαλών ποτών που προορίζονται και χρησιµοποιούνται για τρόφιµα σε υγρή µορφή
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2(ζ) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
609/2013
ΜΕΡΟΣ Ζ
Πλαστικά προϊόντα µίας χρήσης, για τα οποία προβλέπεται αύξηση της ευαισθητοποίησης
στις διατάξεις του άρθρου 36ΙΑ
1. Περιέκτες τροφίµων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, µε ή χωρίς κάλυµµα, εντός των
οποίων τοποθετούνται τρόφιµα τα οποία(α) προορίζονται για άµεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήµατος·
(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο· και
(γ) είναι έτοιµα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιµασία, όπως µαγείρεµα, βράσιµο
ή ζέσταµα,
περιλαµβανοµένων των περιεκτών που χρησιµοποιούνται για γεύµατα ταχυφαγείων ή
άλλα γεύµατα έτοιµα προς άµεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και
πακέτα και περιτυλίγµατα που περιέχουν τρόφιµα·
2. Πακέτα και περιτυλίγµατα από εύκαµπτο υλικό που περιέχουν τρόφιµα τα οποία
προορίζονται για άµεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγµα χωρίς καµία
περαιτέρω προετοιµασία.
3. Περιέκτες ποτών µε χωρητικότητα έως και τρία (3) λίτρα, δηλαδή δοχεία που
χρησιµοποιούνται για υγρά όπως φιάλες ποτών, περιλαµβανοµένων των καπακιών και των
καλυµµάτων τους καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών περιλαµβανοµένων των
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καπακιών και των καλυµµάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή µεταλλικοί περιέκτες ποτών που
έχουν καπάκια και καλύµµατα από πλαστικό.
4. Κυπελάκια και τα καπάκια και καλύµµατά τους.
5. Προϊόντα καπνού µε φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εµπόριο για χρήση σε
συνδυασµό µε προϊόντα καπνού.
6. Υγρά µαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγµένα µαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και
οικιακής χρήσης.
7. Μπαλόνια, εξαιρουµένων των µπαλονιών για βιοµηχανικές ή άλλες επαγγελµατικές
χρήσεις και εφαρµογές που δεν διανέµονται στους καταναλωτές.
8. Λεπτές πλαστικές σακούλες µεταφοράς, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 2 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου
9. Σερβιέτες υγιεινής και ταµπόν και εφαρµογείς ταµπόν.
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