185(I)/2011

Ν. 185(Ι)/2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4313, 23.12.2011

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
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185(I)/2011
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
120(Ι) του 2016.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Αποβλήτων Νόµοι του 2011 έως (Αρ. 2)
του 2016.

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
–
(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

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·
(β)

Παράρτηµα Ι.

«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·
«απόβλητο» σηµαίνει κάθε ουσία ή αντικείµενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή
προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει·
«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 του 55(Ι) του
2014.
71(Ι) του 2012.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 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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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
47(Ι) του 2010
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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.
2 του 55(Ι) του
2014.

Παράρτηµα ΙΙ.

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

«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·
«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·
«διαχείριση αποβλήτων» σηµαίνει τη συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση
αποβλήτων, περιλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της
επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνουν οι
έµποροι ή οι µεσίτες·
«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·

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·
«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
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αντικαθίσταται·
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).
«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·
«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·
«οργανικά απόβλητα» σηµαίνει τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων,
τα απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις
οµαδικής 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·
«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

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 5 of 53

185(I)/2011
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·
«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.
Σκοπός.

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

3. Ο παρών Νόµος θεσπίζει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας, εµποδίζοντας ή µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο
της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα αυτής.
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
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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, 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:

82(Ι) του 2009.

(α)

µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (α), 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.

(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 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 Άρθρου
1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.
(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
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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
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.

συγκεκριµένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.

86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
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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.
Υποπροϊόντα.

6.-(1) Μια ουσία ή ένα αντικείµενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής,
πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή αυτού του στοιχείου, µπορεί να
θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν µόνον 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.

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

7.-(1) Απόβλητα, τα οποία έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαµβανόµενης της
ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σε διάταγµα του
Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις –
(α)

η ουσία ή το αντικείµενο χρησιµοποιείται συνήθως 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
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(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) Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), περιλαµβάνουν
οριακές τιµές για τους ρύπους και συνεκτιµούν ενδεχόµενες δυσµενείς περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειµένου.
(3) Απόβλητα, τα οποία πληρούν τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται για, µεταξύ
άλλων, τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το µέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα
προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας σε µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει του Άρθρου 6,
παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως αποχαρακτηρισθέντα.
(4) Απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύµφωνα µε τις διατάξεις των
εδαφίων (1), (2) και (3), παύουν να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς
ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται 32(Ι) του 2002
133(Ι) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006.

(α)

στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµο,

157(Ι) του 2003
5(Ι) του 2011.

(β)

στον περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµο,

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
30.7.2004
13.11.2009.

(γ)

στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµούς,

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
20.3.2009.

(δ)

στους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) Κανονισµούς, και

(ε)

σε άλλη σχετική νοµοθεσία,

όταν πληρούνται οι διατάξεις που αφορούν στην ανάκτηση και ανακύκλωση
οποιασδήποτε από τις πιο πάνω νοµοθεσίες, ανάλογα µε την περίπτωση.

4 του 32(Ι) του
2014.
72(Ι) του 2003
174(Ι) του 2004.
Κατάλογος
αποβλήτων.

(5) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισµένα κριτήρια σε µέτρα που θεσπίζονται
δυνάµει του Άρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός
δύναται να αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριµένο απόβλητο πρέπει να
αποχαρακτηριστεί βάσει της εφαρµοστέας νοµολογίας και κοινοποιεί την απόφασή του
αυτή στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τον περί της ∆ιαδικασίας Πληροφόρησης
Αναφορικά µε Ορισµένους Τεχνικούς Κανόνες Νόµο, εφόσον αυτό απαιτείται από τους
εν λόγω Νόµους.
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
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ή αντικείµενο θεωρείται απόβλητο µόνο εφόσον ανταποκρίνεται στον ορισµό του εν
λόγω όρου που προβλέπεται στο άρθρο 2.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

(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 όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 56.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

(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 όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, στην έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 56.
(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
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.
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Προστασία της
ανθρώπινης
υγείας και του
περιβάλλοντος.

189(Ι) του 2007.

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

(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

∆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.
(3) Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, να καθορίζει µέτρα µε σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασµού των
προϊόντων µε τρόπο ώστε –
(α)

να µειώνονται οι συνολικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και η
δηµιουργία αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της χρήσης
τους, και

(β)

να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των εν λόγω προϊόντων
όταν θα αποτελούν πλέον απόβλητα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 10.

(4) Τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) µπορούν να ενθαρρύνουν, µεταξύ
άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εµπορία προϊόντων που να είναι
κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και αφού αυτά
καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και συµβατή µε το
περιβάλλον διάθεση.
(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
Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 12 of 53

185(I)/2011
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 νοµοθεσίας
για συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων και για συγκεκριµένα προϊόντα.
Ανάκτηση.

12.-(1) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε τα απόβλητα να
υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.
(2) Για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται
χωριστά, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής άποψης, και
δεν αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα ή άλλα υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να θεσπίζει κάθε αναγκαίο µέτρο που αφορά
στην ανάκτηση.

Επαναχρησιµοπ
οίηση και
ανακύκλωση.

13.-(1) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για προώθηση της
επαναχρησιµοποίησης προϊόντων και των δραστηριοτήτων προετοιµασίας προς
επαναχρησιµοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δηµιουργία και τη στήριξη δικτύων
επαναχρησιµοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονοµικών µέσων, κριτηρίων
προµηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων µέτρων.
(2) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προώθηση ανακύκλωσης
υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, καθιερώνει χωριστή συλλογή, όπου αυτό
είναι τεχνικώς, περιβαλλοντικώς και οικονοµικώς εφικτό και ενδεδειγµένο, για να
επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), του άρθρου 12, µέχρι το 2015 πρέπει
να καθιερωθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και
το γυαλί.
(4) Μέχρι το 2020 πρέπει να επιτευχθεί (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, και

(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.

(5) Κάθε τρία (3) χρόνια, η αρµόδια αρχή αναφέρει στην έκθεση που υποβάλλεται στην
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 56, τις επιδόσεις της όσον αφορά την επίτευξη των πιο
πάνω στόχων. Εάν οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τους
λόγους της αποτυχίας και τις δράσεις τις οποίες προτίθεται να αναλάβει για να
εκπληρώσει τους στόχους.
(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.
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∆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,

(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.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του περί ∆ήµων Νόµου και του περί Κοινοτήτων
Νόµου, κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ο οποίος
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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 και να µην δηµιουργεί οχληρία σε
οποιοδήποτε πρόσωπο.
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.
(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.
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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:
(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) Τηρουµένων των κριτηρίων που αφορούν τη δυνατότητα τεχνικής και οικονοµικής
εφαρµογής, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναµειχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις
διατάξεις του εδαφίου (1), πραγµατοποιείται διαχωρισµός, εφόσον είναι εφικτό και
αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς το άρθρο 10.
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
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.

Επικίνδυνα
απόβλητα
παραγόµενα από
νοικοκυριά.

20.-(1) Τα άρθρα 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρµόζονται στα αναµειγµένα απόβλητα που
παράγονται στα νοικοκυριά.

(2) Τα άρθρα 19 και 32 δεν εφαρµόζονται στα επιµέρους κλάσµατα επικίνδυνων
αποβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά µέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή,
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διάθεση ή ανάκτηση από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή 33, αντίστοιχα.
∆ιαχείριση
αποβλήτων
ορυκτελαίων.

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 (α)

τα απόβλητα ορυκτέλαια συλλέγονται χωριστά, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς
εφικτό·

(β)

η επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 9
και 10·

(γ)

εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και οικονοµικώς βιώσιµο, τα απόβλητα
ορυκτέλαια µε διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναµειγνύονται µε άλλα
είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάµειξη αυτή εµποδίζει την επεξεργασία
τους.

(2) Για τους σκοπούς της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ορυκτελαίων 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 συµφωνίες.
(3) Ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίσει –

Οργανικά
απόβλητα.

(α)

απαιτήσεις αναγέννησης των αποβλήτων ορυκτελαίων 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 ορυκτελαίων.

22.-(1) Ο Υπουργός λαµβάνει µέτρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10, ανάλογα µε την
περίπτωση, για την ενθάρρυνση (α)

της χωριστής συλλογής
οργανικών
αποβλήτων,
λιπασµατοποίησης και της ζύµωσης των βιοαποβλήτων,

ενόψει

της

(β)

της επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων κατά τρόπο που να
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,

(γ)

της χρήσης περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόµενων από οργανικά
απόβλητα.

(2) Για σκοπούς αποτελεσµατικότερης εφαρµογής του εδαφίου (1), το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να εκδώσει σχετικούς Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ IV - ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος.

23.-(1) Σύµφωνα µε την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των
αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα κάτοχο
αποβλήτων 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,
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της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, της επεξεργασίας, της ανακύκλωσης, της
ανάκτησης και της διάθεσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.
(3) Ανάλογα µε την περίπτωση, η αρµόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος
διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει και το διανοµέα του προϊόντος, από τον οποίο
προέρχονται τα απόβλητα 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
5 του 3(Ι) του
2016.
Άδεια
διαχείρισης
αποβλήτων.
Παράρτηµα I.
Παράρτηµα ΙΙ.

24. 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 την αρµόδια αρχή.

Προϋποθέσεις
και όροι άδειας
διαχείρισης
αποβλήτων.

25.-(1) Για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 24 απαιτείται η
υποβολή αίτησης προς την αρµόδια αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από –

(α)

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 Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τµηµάτων ή
υπηρεσιών και άδεια οικοδοµής,

(β)

∆ιαγράφηκε µε το 6(α) του 3(Ι) του 2016.

(2) ∆ιαγράφηκε µε το 6(β) του 3(Ι) του 2016.
(3) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται µε διάταγµα του Υπουργού και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(4)(α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Υπουργό, µετά από
συµβουλευτική γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να
υποβληθούν σε επεξεργασία,
τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε κάθε
τύπο επιτρεπόµενης εργασίας,
τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνονται,
τη µέθοδο που πρέπει να χρησιµοποιείται για κάθε είδος εργασίας,
τα µέτρα για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και
σοβαρού κινδύνου,
το απαιτούµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό,
τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι
αναγκαίο, και
τις διατάξεις σχετικά µε το κλείσιµο και τη µέριµνα µετά από την
παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
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(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση µε
ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαµβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πρέπει να
πραγµατοποιείται µε υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
(5) Στην άδεια διαχείρισης αποβλήτων καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια. Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων
µπορεί να ανανεώνεται µε την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια αρχή,
τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της.
(6) Η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων
όταν η προτεινόµενη µέθοδος συλλογής, µεταφοράς ή επεξεργασίας κρίνεται
ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αρµόδια αρχή
αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόµενη µέθοδος επεξεργασίας αντίκειται
στις διατάξεις του άρθρου 10.
(7) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίµου ή
άλλου µέτρου παραγωγής ενέργειας, η αρµόδια αρχή, προτού χορηγήσει την άδεια,
διαβουλεύεται µε τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(8) Πριν από τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων και πριν από την έναρξη
λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγµατοποιείται επί τόπου έλεγχος από την αρµόδια
αρχή ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτήν πρόσωπο, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένο.
(9) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτούντα από την
υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάµει άλλης
νοµοθεσίας.
6(γ) του 3(Ι) του
2016.

(10) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται
δυνάµει άλλης νοµοθεσίας δύναται να συνδυαστεί µε την άδεια που εκδίδεται δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 24 ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, νοουµένου ότι
αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόµενων πληροφοριών και των
εκτελούµενων εργασιών από το φορέα εκµετάλλευσης ή την αρµόδια αρχή.

Εγγυήσεις και
ασφάλιση.
7(α) του 3(Ι) του
2016.

26.- (1) Μετά από θετική γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων και πριν τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στον
∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος
των δαπανών για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό
να προκληθεί από τις δραστηριότητες του.
(2) Το ύψος και η µορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται µε γνωστοποίηση της
αρµόδιας αρχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

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).

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

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγµα, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
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τις απαιτήσεις
αδειοδότησης
και σχετικοί
όροι.

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
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.

Αλλαγές στη
φύση ή τη
λειτουργία της
εγκατάστασης.

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 Υπουργό 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) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για
οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας
διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να ενηµερώσει προηγουµένως γραπτώς την αρµόδια
αρχή. Σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός µπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων
της άδειας εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς προστασίας του
περιβάλλοντος.
(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης, η οποία

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 20 of 53

185(I)/2011
δυνατό να επιφέρει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και στο
περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει
σχετική αίτηση στην αρµόδια αρχή, 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.
Ανάκληση ή
τροποποίηση
της άδειας.

31.-(1) Ο Υπουργός, µετά από σχετική συµβουλευτική γνωµοδότηση της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, 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.

(2) Ο Υπουργός 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.

32.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20, 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 πρόσωπα που συλλέγουν ή
µεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελµατική βάση ή ενεργούν ως έµποροι ή
µεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως (i)

(ii)

(iii)

τηρούν χρονολογικό µητρώο αποβλήτων, στο οποίο σηµειώνονται
η ποσότητα των αποβλήτων, η φύση και η προέλευσή τους και
όπου χρειάζεται ο προορισµός, η συχνότητα συλλογής, το µέσο
µεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας τους·
διαβιβάζουν τις πληροφορίες της παραγράφου (α) στην αρµόδια
αρχή κατά το µήνα Μάρτιο κάθε επόµενου έτους καθώς και κάθε
φορά που αυτό ζητείται από την αρµόδια αρχή·
χορηγούν στην αρµόδια αρχή ή σε προηγούµενο κάτοχο των
επικίνδυνων αποβλήτων αποδεικτικά έγγραφα 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.
(2)(α) Τα στοιχεία του µητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται –
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(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.
8 του 3(Ι) του
2016.
Καταχώριση
στο Αρχείο
∆ιαχειριστών
Αποβλήτων.

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.
(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.
(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
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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
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.
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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,

(β)

τα υφιστάµενα προγράµµατα συλλογής αποβλήτων και τις µεγάλες
εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τις τυχόν ειδικές
ρυθµίσεις για απόβλητα ορυκτέλαια, επικίνδυνα απόβλητα ή ροές αποβλήτων
που ρυθµίζονται από συγκεκριµένη νοµοθεσία,

(γ)

αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράµµατα συλλογής, για το κλείσιµο
υφιστάµενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, για πρόσθετες υποδοµές των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 16 και, εφόσον απαιτείται, για σχετικές επενδύσεις,

(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.
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(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,

(δ)

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, και

(ε)

εκτίµηση του κόστους των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης των
αποβλήτων.

106(Ι) του 2002
160(Ι) του 2005
76(Ι) του 2006
22(Ι) του 2007
11(Ι) του 2008
53(Ι) του 2008
68(Ι) του 2009
78(Ι) του 2009.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
11.7.2003.

(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
σχεδιασµού για τα απόβλητα, όπως καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 5 του περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµου και τη στρατηγική για την
υλοποίηση της µείωσης των βιοαποικοδοµήσιµων αστικών αποβλήτων, τα οποία
προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής που αναφέρεται στον Κανονισµό 5 των
περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) Κανονισµών.

(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.
(9) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων,
περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων αυτών.
Προγράµµατα
πρόληψης
δηµιουργίας
αποβλήτων.
10(α) του 3(Ι)
του 2016.
10(β) του 3(Ι)
του 2016.

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, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.
(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
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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.
(2)(α) Τα προγράµµατα αυτά είτε ενσωµατώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
που προβλέπονται στο άρθρο 35 ή σε άλλα προγράµµατα περιβαλλοντικής πολιτικής,
ανάλογα µε την περίπτωση είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράµµατα.
(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραµµα ενσωµατωθεί σε σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων ή σε άλλα προγράµµατα, τα µέτρα για την πρόληψη της δηµιουργίας
αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.

Παράρτηµα VI.

(3) Στα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων τίθενται στόχοι για την
πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, περιγράφονται τα υφιστάµενα µέτρα πρόληψης
και γίνεται αξιολόγηση των παραδειγµάτων των µέτρων που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VΙ ή άλλων ενδεδειγµένων µέτρων. Τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην
αποσύνδεση της σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που συνδέονται µε την παραγωγή αποβλήτων.
(4) Ο Υπουργός, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Περιβάλλοντος, µε
διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει
κατάλληλα και συγκεκριµένα ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια για την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση της προόδου των µέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και δύναται
να θέτει, για τον ίδιο σκοπό, ποιοτικούς στόχους και δείκτες διαφορετικούς από αυτούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(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.
(7) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα προγράµµατα πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων αυτών.
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 -
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«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
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.
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(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
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.
12(α) του 3(Ι)
του 2016.

12(α) του 3(Ι)

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·

(γ)

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 28 of 53

185(I)/2011
του 2016.
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·

(στ)

το Υπουργείο Υγείας·

(ζ)

η Ένωση ∆ήµων Κύπρου·

(η)

η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου·

(θ)

η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων· και

(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) Ο πρόεδρος της ΣΕ∆Α µεριµνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία θα συζητηθεί
θέµα που αφορά πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, καλούνται για να συµµετάσχουν
στη συνεδρία εκπρόσωπος της Επαρχιακής ∆ιοίκησης και εκπρόσωπος της αρχής
τοπικής αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση. Οι
εκπρόσωποι έχουν δικαίωµα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία, χωρίς
όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου.
(7) Η ΣΕ∆Α έχει αρµοδιότητα να συµβουλεύει την αρµόδια αρχή αναφορικά µε (α)

την έκδοση άδειας και τον καθορισµό των όρων στις άδειες που χορηγούνται
µε βάση τον παρόντα Νόµο·

(β)

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

(γ)

την έγκριση ατοµικών ή συλλογικών συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων·

(δ)

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 στο άρθρο 35 και των
προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στο
άρθρο 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.
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(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
Αρχιεπιθεωρητή
ς και
Επιθεωρητές.

44.-(1) 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.
(2)(α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουµένων των διατάξεων
της παραγράφου (β), η αρµόδια αρχή µπορεί, ύστερα από σχετικές 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:

Καθήκοντα και
εξουσίες
Επιθεωρητών.

(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.

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.
(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
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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
καταχωρίσεων, αρχείων, µητρώων, βιβλίων ή εγγράφων, τα οποία θεωρεί ότι
περιέχουν πληροφορίες χρήσιµες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε
θέµατος που αφορά την εγκατάσταση·

(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.

(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.
(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής µπορεί να λάβει υπόψη του τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του
κοινοτικού συστήµατος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου κατά τον
καθορισµό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των επιθεωρήσεων.
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(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:

13(α) του 3(Ι)
του 2016.

13(β) του 3(Ι)
του 2016.

(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.

(ε)

(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
καθορισµένης χρονικής περιόδου, ή αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώµη ότι η εγκατάσταση
λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει µε τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς,
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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.
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.
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(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

(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
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Αδικήµατα και
ποινές.

49.-(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο (i)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
άρθρων 15(1), (2), (3) και (6), 18, 19, 24, 29, 30, 32 (1) και (2),
34(1) και 49(1)(β),

(ii)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 11(1), 12(3),
13(6), 14(2), 15(5), 22(2), 23(4) και 54(1), (2) και (3),

(iii)

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

(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,

(vi)

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

14(α) του 3(Ι)
του 2016.

6 του 32(Ι) του
2014.

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.
(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 –
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)
(ii)

14(β) του 3(Ι)
του 2016.

(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.
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(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
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.

(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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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 –
(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.
2 του 31(Ι) του
2015.
15(α) του 3(Ι)
του 2016.
3 του 120(Ι) του
2016.

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 15, 24, 29 και 33 ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 54 ή
των διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 27, του εδαφίου
(1) του άρθρου 28 και του εδαφίου (10) του άρθρου 33, 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).
(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.
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
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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.
(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.
∆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

Copyright © Leginet Ltd 2002-2016. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 38 of 53

185(I)/2011
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
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.
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:
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(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.
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)
2(β) του 6(Ι) του
2012.

τη ρύθµιση των χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων.

(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
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων·

(ι)

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

και

προδιαγραφών

για

(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.

(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

Έκθεση προς
την Επιτροπή.

56.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, κάθε τρία (3) χρόνια, έκθεση σε
ηλεκτρονική µορφή, για τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Νόµου. Η έκθεση υποβάλλεται εντός εννέα µηνών από το τέλος της
τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.
(2) Η έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για -
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(α)

τη διαχείριση των αποβλήτων ορυκτελαίων,

(β)

την επιτευχθείσα πρόοδο κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων, και

(γ)

την εφαρµογή τυχόν διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 11.

(3) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε
ορίζει η Επιτροπή.
7 του 32(Ι) του
2014.

(4)(α) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σε ηλεκτρονική µορφή, µε
πληροφορίες για την προσωρινή αποθήκευση µεταλλικού υδραργύρου κάθε φορά που
αυτό πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1102/2008.
(β) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που εκάστοτε
ορίζει η Επιτροπή.
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
R 3 Ανακύκλωση /ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες,
περιλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού
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µετασχηµατισµού(**)
R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων
R 5 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 Η τιµή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί µε ένα (1)
2016. 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
(Η προκύπτουσα τιµή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία.)
Ως τιµή των βαθµοηµερών θέρµανσης (HDD) λαµβάνεται ο µέσος όρος των ετήσιων
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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.

(**) Περιλαµβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιµοποιούν τα
συστατικά ως χηµικές ουσίες.
(***) Περιλαµβάνει τον καθαρισµό του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους και
την ανακύκλωση ανόργανων οικοδοµικών υλικών.
(****) 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
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
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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 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
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Αυτοαντιδρώντα Α
Οργανικό Υπεροξείδιο Α
Αυτοαντιδρώντα Β
Οργανικό Υπεροξείδιο Β

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 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
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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

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%.
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
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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
συγκέντρωσης
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 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)
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Κωδικός (κωδικοί)
δήλωσης επικινδυνότητας
H 300
H 300
H 301
H 302
H 310
H 310
H 311

Όριο
συγκέντρωσης
0,1%
0,25%
5%
25%
0,25%
2,5%
15%
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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)

Η 312
Η 330
Η 330
Η 331
Η 332

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
Καρκινογόνο 1Α
Καρκινογόνο 1Β
Καρκινογόνο 2

Κωδικός (κωδικοί)
δήλωσης επικινδυνότητας

Όριο
συγκέντρωσης

H 350

0,1%

H 351

1,0%

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.
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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

Κωδικός (κωδικοί)
δήλωσης
επικινδυνότητας

Όριο
συγκέντρωσης

H 360

0,3%

H 361

3,0%

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) 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

Όριο
συγκέντρωσης

H 340

0,1%

H 341

1,0%

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,
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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:
∆ήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας / Συµπληρωµατική (-ές)
δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να
Η205
προκύψει µαζική έκρηξη
Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση
EUH001
Μπορεί να σχηµατίσει υπεροξείδια
EUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερµανθεί υπό
EUH044
περιορισµό
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,
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1.3.2016, σ.1.

∆ιαγράφηκε µε το 18 του 3(Ι) του 2016.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

∆ιαγράφηκε µε το 18 του 3(Ι) του 2016.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

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.
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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
περιλαµβανοµένου του EMAS και του ISO 14001.

περιβαλλοντικής

διαχείρισης,

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.
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