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Υποχρεώσεις των παραγωγών αποβλήτων  

 Άρθρο 10, η διαχείριση αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, 
μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση) πρέπει να πραγματοποιείται 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το 
περιβάλλον. 

 

 Άρθρο 15, κάθε κάτοχος και αρχικός παραγωγός αποβλήτων έχει 
υποχρέωση για ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων του σύμφωνα με 
το Άρθρο 10, (α) πραγματοποιώντας ο ίδιος τις εργασίες ανάκτησης 
/διάθεσης, ή (β) με ανάθεση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ή (γ) μέσω 
διακανονισμού με πρόσωπο που είναι κάτοχος Πιστοποιητικού 
Καταχώρισης για συλλογή/μεταφορά στο Αρχείο Διαχειριστών  
Αποβλήτων. 

 



Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων  
 Άρθρο 17, πρέπει να υπάρχει ιχνηλασιμότητα από το στάδιο της παραγωγής των 

αποβλήτων μέχρι και τον τελικό προορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων και τον 
έλεγχο αυτών.  

 Άρθρο 18, 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. 

 Άρθρο 19, κατά τη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους, τα 
επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ε.Ε. Κάθε φορά 
που μεταφέρονται απόβλητα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο Αναγνώρισης 
και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π. 31/2016) 

 Άρθρο 32, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται όπως τηρεί 
χρονολογικό μητρώο αποβλήτων για 5 χρόνια, στο οποίο να 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. 

 

 



Ιχνηλασιμότητα στη διαχείριση αποβλήτων 
 Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016,  πρόσωπο που συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα 

πρέπει να  το έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης συμπληρώνεται από τον 
παραγωγό ή κάτοχο των αποβλήτων, από το πρόσωπο που μεταφέρει απόβλητα 
και από το πρόσωπο που προβαίνει στην ανάκτησης ή διάθεση αποβλήτων 
(Αυτογραφικό τετραπλότυπο) 

      Κίτρινο  Παραγωγός  

      Ροζ        Φ. Ε. της Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων 

      Μπλε     Συλλέκτης/Μεταφορέας 

  Λευκό    Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων έχει 
την ευθύνη να επιστρέφει πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο αντίγραφο 
του Εντύπου, στον Παραγωγό του αποβλήτου εντός 3 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής τους. 

 Άρθρο 19 (4), τα έντυπα πρέπει να τηρούνται 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 5 τουλάχιστον χρόνια. 

 

 

 



Έλεγχοι σε Παραγωγούς αποβλήτων  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με ελέγχους και επιθεωρήσεις 
οφείλει να διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί αποβλήτων: 

 
 Γνωρίζουν και τηρούν στοιχεία για τις ποσότητες, τη φύση 

και την πηγή των αποβλήτων καθώς και για τον τρόπο 
διαχείρισης τους (συλλέκτη/ μεταφορέα, τον τρόπο και τη 
συχνότητα μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και την μέθοδο 
επεξεργασίας των αποβλήτων τους. 

 Στέλνουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες όταν 
ζητηθούν. 

 Είναι σε θέση να αποδεικνύουν γραπτά την ορθή διαχείριση 
των αποβλήτων τους.  



Αριθμός και τύπος Εγκαταστάσεων Διαχείρισης  

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 

Απόβλητα Μηχανέλαια και απόβλητα υγρών καυσίμων 

     (2 εγκαταστάσεις). 

Χημικά και Κλινικά απόβλητα (8 εγκαταστάσεις). 

Ζωικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (15 εγκαταστάσεις). 
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (8 εγκαταστάσεις). 

 

 Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας και εξαγωγής 
Πλαστικά (12 εγκαταστάσεις). 

Χαρτί (11 εγκαταστάσεις). 

Μεταλλικά απόβλητα (15 εγκαταστάσεις). 

Μπαταρίες (15 εγκαταστάσεις). 

Οχήματα τέλους κύκλου ζωής (13 εγκαταστάσεις). 

Τηγανέλαια (8 εγκαταστάσεις). 
Μελάνια /Toners (5 εγκαταστάσεις). 

Δημοτικά Απόβλητα (3 εγκαταστάσεις). 

90 Εγκαταστάσεις 

550 Πιστοποιητικά 

Καταχώρισης 



Ευκαιρίες και Προοπτικές 

 Έχουμε 90 περίπου εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων (περιλαμβανομένων και των ΟΕΔΑ, 

ΧΥΤΑ και των 11 σταθμών παραγωγής βιοαερίου 

από κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα) 

 Το δίκτυο των υποδομών (μονάδων επεξεργασίας ) 

δεν καλύπτει όλα τα ρεύματα αποβλήτων. Τα 

ρεύματα που γίνεται ανάκτηση ή/και διάθεση στην 

Κύπρο είναι τα μηχανέλαια, τα κλινικά/μολυσματικά, 

κλαδέματα, ελαστικά,  ξύλο, γυαλί, ΑΕΚΚ και 

δημοτικά απόβλητα. Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων 

επικινδύνων και μη τυγχάνουν συναποτέφρωσης. 



Ευκαιρίες και Προοπτικές (2) 

 Στις πλείστες εγκαταστάσεις γίνεται διαλογή, 

απορρύπανση, προετοιμασία για εξαγωγή (μέταλλα, 

ΟΤΚΖ, χαρτί, πλαστικό, τηγανέλαια κ.α.) 

 Εξάγουμε μεγάλες ποσότητες αποβλήτων κυρίως 

μέταλλα, χαρτί καθώς και πλαστικό, μπαταρίες κτλ. 

(έσοδα, πόροι που χάνονται). 

 Υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς 

άδεια και κάποιοι οι οποίοι διεξάγουν εργασίες 

διαχείρισης χωρίς άδεια και λαμβάνονται τα μέτρα που 

προβλέπονται στη νομοθεσία (π.χ. εξώδικα, ποινική 

δίωξη). 

 



 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Υπουργείου 

είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου 

δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης (ανάκτησης και 

διάθεσης) αποβλήτων στα πλαίσια της αυτάρκειας και της 

εγγύτητας 

 Χωρίς εγκαταστάσεις διαχείρισης τα απόβλητα θα 

απορρίπτονταν ανεπεξέργαστα στα νερά και στο έδαφος.  

 Τα απόβλητα αποτελούν πόρους και θα πρέπει να τα 

εκμεταλλευτούμε για αντικατάσταση πόρων ή καυσίμων 

  

 



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2) 

 Η διαχείριση αποβλήτων (συλλογή/ μεταφορά, 

εμπορία/μεσιτεία, ανάκτηση, επεξεργασία, διάθεση) 

αποτελεί σημαντικό τομέα της πράσινης οικονομίας 

και προσφέρει θέσεις εργασίας. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και η έρευνα στο τομέα 

πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων έχει πολλά 

περιθώρια ανάπτυξης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 

ευρωπαϊκά κονδύλια στα πλαίσια της κυκλικής 

οικονομίας.     



 
 
 

Σύστημα Αδειοδότησης 
 



 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών 

στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των 

ακόλουθων ρευμάτων αποβλήτων:  
 Οικιακά Απόβλητα 

 Μη επικίνδυνα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

 Απόβλητα κήπων, πάρκων και νεκροταφείων 

 Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

 Απόβλητα ρούχων ή υφασμάτων 

 

  Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου  

ΜΙΑ  ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΡΧΗ 



 Κατάργηση υποχρέωσης για εξασφάλιση Άδειας 

Διαχείρισης Αποβλήτων. Υποχρέωση για 

καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.                             

 Ισχύει για πρόσωπα που ασχολούνται με: 

I. Συλλογή ή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση  

II. Εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων  

III. Επεξεργασία των αποβλήτων τους, περιλαμβανομένης 

και της ανάκτησης ή διάθεσης στον χώρο παραγωγής 

των αποβλήτων. 

Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων       Πιστοποιητικό Καταχώρησης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου 

αδειοδότησης  



Άδειες Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Επεξεργασία 
Αποβλήτων 

Επεξεργασία 
Αποβλήτων στο 

χώρο 
παραγωγής 

Συλλογή – 
Μεταφορά 
Αποβλήτων 

Εμπορία – 
Μεσιτεία 
Αποβλήτων 

Άδειες Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Επεξεργασία 
Αποβλήτων 

Καταχώριση σε Αρχείο Διαχειριστών 
Αποβλήτων  

Συλλογή – Μεταφορά Αποβλήτων 

Εμπορία – Μεσιτεία Αποβλήτων 

Επεξεργασία Αποβλήτων στο χώρο 
παραγωγής 



 Η Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων μπορεί να συνδυάζεται με 
άλλες περιβαλλοντικές άδειες (Άδεια Βιομηχανικών 
Εκπομπών ή Άδεια Απόρριψης)  που χορηγούνται στα 
πλαίσια άλλων νόμων.  

 Για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν και στον περί 
Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο μπορεί να γίνεται 
συνυπολογισμός της εγγυητικής που απαιτείται.  

 Έμφαση στις ετήσιες εκθέσεις, αρχεία και έντυπα (έλεγχος 
και παρακολούθηση) και όχι σε επιτροπές, εγγυητικές, 
διπλές άδειες κάθε 5 χρόνια (μείωση διοικητικού φόρτου 
στις επιχειρήσεις και το δημόσιο). 

 

Άλλες πρόνοιες του τροποποιητικού νόμου 



Υποβολή αίτησης 
για Άδεια και 

καταβολή τέλους 
εξέτασης αίτησης  

Αξιολόγηση 
αίτησης από 

αρμόδιο 
λειτουργό 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 

Διαχείρισης 
Αποβλήτων  

Υποβολή 
Εγγυητικής 

ή 
Ασφάλειας 

Άδεια 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 
για μέχρι  5 

χρόνια  

 Τήρηση  
ανελλιπώς  όλων 
των όρων της 
Άδειας 

 Παρακολούθηση 
δραστηριοτήτων 
της 
εγκατάστασης 

 Ετήσια έκθεση 
 Παρέχει 

διευκόλυνση 
στους 
επιθεωρητές   

Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων 



 
Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων 

Όροι Άδειας αφορούν: 
 Τις ποσότητες και τους τύπους των 
αποβλήτων που μπορούν να επεξεργαστούν 
 Τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις για κάθε 
εγκατάσταση 
 Τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που 
πρέπει να παίρνονται 
 Τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθείται για 
κάθε εργασία. 
 Μέτρα αντιμετώπισης περιπτώσεων 
έκτακτης ανάγκης 
 Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου 
 Το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό 
 Κλείσιμο και μέριμνα μετά την παύση 
λειτουργίας  
• Υποβολή ετήσιας έκθεσης 

Προαπαιτούμενα: 
Πολεοδομική Άδεια 
και Άδεια οικοδομής 



Πιστοποιητικό 
Καταχώρισης  

(ισχύς μέχρι 31 
Μαρτίου κάθε 

έτους) 

Κατά την διάρκεια 
του έτους 

- Υποχρεώσεις 
Κατόχου 

Πιστοποιητικού 

- Έντυπα 
Αναγνώρισης και 
Παρακολούθησης 

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 
κάθε έτους 

- Καταβολή ετήσιου 
τέλους καταχώρισης 

- Υποβολή ετήσιας 
έκθεσης 

- Παράδοση 
συμπληρωμένων εντύπων 

αναγνώρισης και 
παρακολούθησης 

Καταβολή τέλους 
καταχώρισης 

 

Υποβολή αίτησης 
για καταχώριση και 
καταβολή τέλους 
εξέτασης αίτησης  

Αξιολόγηση 
αίτησης από 

αρμόδιο 
λειτουργό 

Καταχώρηση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων 



 Η καταχώριση ισχύει επ’ αόριστο, υπό την 

προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 

κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

 Ετήσιο τέλος καταχώρισης 

 Ετήσια έκθεση  

 Έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς 

αποβλήτων 

 

Μη υποβολή των πιο πάνω        Αυτόματη Διαγραφή  

          από το Αρχείο 
 

 

 

 

 

 

Διαδικασίες καταχώρισης στο Αρχείο 

Διαχειριστών Αποβλήτων  



 Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης           
(Κ.Δ.Π. 31/2016)  

 Έντυπο αίτησης για 

I. Συλλογή - μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση  

II. Εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων  

III. Επεξεργασία των αποβλήτων τους, περιλαμβανομένης και 

της ανάκτησης ή διάθεσης στον χώρο παραγωγής των 

αποβλήτων  

 Υποχρεώσεις προσώπων για τις 3 κατηγορίες  

 Τέλη για (α) εξέταση αίτησης (β) καταχώρησης και    

(γ) ετήσιο τέλος καταχώρισης   

Διατάγματα Υπουργού 



Ετοιμασία νέου νομικού πλαισίου για περαιτέρω 
βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης 

 Κατάργηση της υποχρέωσης κατοχής Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων 

όταν η εγκατάσταση κατέχει Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών και 

Άδειας Απόρριψης όταν κατέχει Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων.      

  ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

 Αντικατάσταση της εξέτασης στη ΣΕΔΑ με διαβουλεύσεις με όλους 

τους εμπλεκόμενους στο στάδιο υποβολής της αίτησης για άδεια.  

 Διάρκεια ισχύος της Άδειας 8- 10 χρόνια με δικαίωμα τροποποίησης 

όταν χρειάζεται. 

 Υπογραφή Αδειών από το Διευθυντή του Τμήματος και όχι από τον 

Υπουργό. 

 Αύξηση των τελών εξέτασης της αίτησης για κάλυψη του διοικητικού 

κόστους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 

Στη διάθεση σας για ερωτήσεις και 
διευκρινήσεις 


