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Στόχοι Ενότητας 2 

1. Κατανόηση των σχετικών οδηγιών και 

κανονισμών της ΕΕ για τα απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 

των άλλων υποχρεώσεων 

2. Κατανόηση και εφαρμογή του νομικού 

πλαισίου στην Κύπρο 

3. Κατανόηση της επερχόμενης 

νομοθεσίας και τι σημαίνει αυτό για την 

Κύπρο στο μέλλον. 



Αρχές και πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα 



Αρχές και πεδίο εφαρμογής του 

περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια σειρά 
περιβαλλοντικών νομοθεσιών, που στηρίζουν τη λειτουργία 
μιας ενιαίας αγορά 
• Εμποδίζοντας τα κράτη μέλη (ΚΜ) από το να υποσκάπτουν το 

ένα το άλλο σε περιβαλλοντικά πρότυπα 
• Για παράδειγμα, καθιστώντας φτηνή την απόσυρση αποβλήτων ή την 

απόρριψη λυμάτων στα ύδατα 

• Αυξάνοντας σταδιακά τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει 
να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη 

• Οι οδηγίες της ΕΕ πρέπει να υιοθετηθούν στην εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών 
• Οι οδηγίες θέτουν τους ποσοτικούς / ποιοτικούς στόχους  τους 

οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν 

• Τα κράτη μέλη αποφασίζουν πώς θα πρέπει να πληρούνται οι 
απαιτήσεις 

• Η ευελιξία αυτή είναι γνωστή ως η αρχή της «επικουρικότητας» 
(subsidiarity principle) 

 



Συνθήκη της Λισαβόνας 

(Lisbon Treaty) 

• Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια διεθνής συμφωνία που τροποποιεί τις 
δύο συμβάσεις που αποτελούν τη συνταγματική βάση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ).  

• Υπεγράφη από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 
1η Δεκεμβρίου 2009. 

• Η προσέγγιση της ΕΕ  στη διαχείριση των αποβλήτων αντανακλά το 
άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 
«Συνθήκη της Λισαβόνας») 

• «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει 
στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων: 

• τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 

• προστασία της ανθρώπινης υγείας, 

• συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

• προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση περιφερειακών ή παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, και συγκεκριμένα την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. 

• Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος έχει ως στόχο 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των καταστάσεων 
στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης (precautionary principle) και της προληπτικής 
δράσης, στ’ ότι οι περιβαλλοντικές ζημιές πρέπει να αποκαθίστανται κατά 
προτεραιότητα στη πηγή, και στ’ ότι ο ρυπαίνων πληρώνει.» 

 



Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση 

των αποβλήτων 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθετήσει ένα ευρύ φάσμα 
ζητημάτων που αφορούν τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων: 
• Των αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ), με έμφαση στα αστικά 

απόβλητα 

• Των συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών (Οδηγία 1994/62/ΕΚ) 

• Της υγειονομική ταφή των αποβλήτων (Οδηγία 1999/31/ΕΚ) 

• Των αποβλήτων μπαταριών και συσσωρευτών (Οδηγία 2006/66/ΕΚ) 

• Των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία 
2012/19/ΕΕ) 

• Των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Οδηγία 2000/53/ΕΚ)  

• Των βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης) (Οδηγία 2010/75/ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας αποβλήτων  

• Άλλων αποβλήτων, όπως  
• Λύματα και  

• Λυματολάσπη  



Κυπριακό κανονιστικό πλαίσιο 

• Η κύρια νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων στην Κύπρο είναι ο Νόμος για τα απόβλητα 
N.185(Ι)/2011  

• Άλλοι σημαντικοί εθνικοί νόμοι και κανονισμοί για τη διαχείριση 
των αποβλήτων είναι: 
• Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος N.32(Ι)/2002 

• Οι κανονισμοί περί Υγειονομικής Ταφής: 
• Περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Χώροι υγειονομικής ταφής) Κ.Δ.Π. 

562/2003 

• Περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Χώροι υγειονομικής ταφής) 
(Τροποποιητικοί) Κ.Δ.Π. 618/2007 

• Περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Χώροι υγειονομικής ταφής) 
(Τροποποιητικοί) Κ.Δ.Π. 147/2014 

• Περί καθορισμού κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής και αποβλήτων στους 
χώρους υγειονομικής ταφής (Κ.Δ.Π. 282/2007) 

• Οι κανονισμοί περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (ηλεκτρικές 
στήλες ή συσσωρευτές) [Κ.Δ.Π. 125/2009 και Κ.Δ.Π. 79/2012 
(Τροποποιητικοί)] 

• Οι κανονισμοί περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) [Κ.Δ.Π. 668/2004, Κ.Δ.Π. 
378/2009 (Τροποποιητικοί), Κ.Δ.Π. 73/2015 (Τροποποιητικοί)] 



Μεταφορά: Σχέδια και Προγράμματα 

• Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων  

• Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 
2015-2021 

• Τρία άλλα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 
(για απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων, 
απόβλητα ελαστικών και βιομηχανικά / άλλα 
απόβλητα) 2016-2022 

• Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων  

• Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων 2015-2021 

 



Εφαρμογή νομοθεσιών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

• Ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των 

αποβλήτων στην Κύπρο είναι το Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

• Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας που αφορά: 

• τη διαχείριση των αποβλήτων 

• την αδειοδότηση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

(π.χ. χωματερές, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων για απόβλητα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων και για κλαδέματα) 

• την εκπόνηση και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών 

διαχείρισης αποβλήτων (σχέδια και προγράμματα) 



Αρχές που διέπουν τη διαχείριση των 

αποβλήτων στην ΕΕ/Κυπριακή νομοθεσία  



Πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα ορίζει τα εξής: 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να «λαμβάνουν 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 το συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην 

ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία» κατά τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 

• Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στα εργαλεία και 

στις έννοιες των Ευρωπαϊκών νόμων για τα 

απόβλητα, που συμβάλλουν στην προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 



Βασικές αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων 

• Ορισμός των αποβλήτων 

• Αρχή της προφύλαξης (precautionary 
principle) 

• Ιεράρχηση των αποβλήτων (waste hierarchy) 

• Αρχή της προληπτικής δράσης (prevention 
principle) 

• Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays 
principle) 

• Αρχή διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 
(extended producer responsibility) 

 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Άρθρο 2: Ορισμός των αποβλήτων 

• «Απόβλητο» θεωρείται οποιαδήποτε 

ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός 

του απορρίπτει ή προτίθεται ή 

υποχρεούται να απορρίψει 

 



Η αρχή της προφύλαξης 

• Η ΕΕ υιοθετεί την «αρχή της προφύλαξης» σε ότι 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Η αρχή αυτή αναφέρεται συχνά, αλλά δεν 
ορίζεται ξεκάθαρα στην νομοθεσία της ΕΕ 
• Πρόκειται για μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου  

• Εάν μία δεδομένη πολιτική ή δράση επιφέρει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 
αλλά δεν υπάρχει κοινή επιστημονική συναίνεση επί 
του ζητήματος, η πολιτική/δράση αυτή δεν πρέπει να 
επιδιωχθεί 

• Εάν περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες γίνουν 
διαθέσιμες, τότε η κατάσταση θα αναθεωρηθεί 

• Η «αρχή της προφύλαξης» μπορεί να επικαλεστεί 
μόνο εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος και δεν μπορεί 
να δικαιολογήσει αυθαίρετες αποφάσεις 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Άρθρο 9: Αρχή της προληπτικής δράσης 

• 9. (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. 

 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Άρθρο 10: Προστασία του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας 

• 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  
• χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για ρύπανση 

στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα και 
την πανίδα,  

• χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή 
οσμές,  

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

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



Ο Ρυπαίνων Πληρώνει 

• Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται από 
διάφορες διεθνείς συμβάσεις 

• Σε περίπτωση ρύπανσης και δημιουργίας 
βλάβης ή ζημίας σε ιδιωτική περιουσία ή/και 
του περιβάλλοντος, ο υπεύθυνος για την εν 
λόγω ρύπανση θα επιβαρύνεται το κόστος 
καθαρισμού 

• Σε τυχόν δραστηριότητες που πιθανόν να 
προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
το πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα 
αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισης του 
κινδύνου 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Άρθρο 23: Ο Ρυπαίνων Πληρώνει 

• Σύμφωνα με την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος 
διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό 
αποβλήτων, τον τρέχοντα κάτοχο αποβλήτων ή τους 
προηγούμενους κάτοχους αποβλήτων.  

• Οι παραγωγοί προϊόντων έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των 
αποβλήτων των προϊόντων αυτών και της χρηματοδότησης της 
συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας προς 
επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης 
και της διάθεσης τους. 

• 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.  

• Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους 
ρυθμίζεται η ευθύνη του παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα 
απόβλητα που παράγονται για συγκεκριμένες ροές αποβλήτων 
και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού συστήματος 
διαχείρισης . 



Ιεράρχηση των αποβλήτων 

• Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ιεράρχηση των 
αποβλήτων για την διαχείριση τους 

Πρόληψη / Επαναχρησιμοποίηση 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 
 

Ανάκτηση 

Απόρριψη 
 



Αρχή Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού 

• «Μια πολιτική προσέγγιση όπου οι 

παραγωγοί (κατασκευαστές και έμποροι 

λιανικής πώλησης) έχουν σημαντική 

ευθύνη - οικονομική ή/και φυσική - για 

την επεξεργασία ή απόσυρση προϊόντων 

μετά την κατανάλωση» (OECD) 



Αρχή Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού 

• Το άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα για την 
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 

• Αφορά παραγωγούς που οργανώνουν ή χρηματοδοτούν: 
• Την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των 

αποβλήτων που παραμένουν μετά από την χρήση των 
προϊόντων αυτών 

• Την μετέπειτα διαχείριση των αποβλήτων  

• Την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των προϊόντων 

• Περιλαμβάνει επίσης την ενθάρρυνση του σχεδιασμού 
προϊόντων για: 
• Την μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και την 

μείωση παραγωγής αποβλήτων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής και της χρήσης τους 

• Την διασφάλιση ότι τα απόβλητα των προϊόντων μπορούν να 
ανακυκλωθούν 



Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού 

• Παρέχει κίνητρα στους παραγωγούς για την: 

• Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από τη 
διαδικασία παραγωγής μέσω: 

• Του σχεδιασμού προϊόντων 

• Της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών 

• Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
που να οδηγούν σε: 

• Επαναχρησιμοποίηση 

• Εύκολη επιδιόρθωση 

• Δυνατότητα ανακύκλωσης 

• Στήριξη της ανακύκλωσης και διαχείρισης υλικών: 
• Παροχή ή οικονομική υποστήριξη συλλογής αποβλήτων 

• Υποστήριξη συστημάτων επιστροφής χρημάτων 



Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας 

• Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν κατάλληλη υποδομή για την διαχείριση 
αποβλήτων τους 

• Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να πάρουν 
μέτρα για: 
• Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επαρκούς 

δικτύου εγκαταστάσεων απόσυρσης αποβλήτων και 
εγκαταστάσεων για την ανάκτηση μεικτών αστικών 
αποβλήτων που θα συλλέγονται από νοικοκυριά 

• Ο στόχος είναι να:  
• καταστεί αυτάρκης η ΕΕ στον τομέα της απόσυρσης και 

ανάκτησης αποβλήτων 

• ενθαρρύνει την επίτευξη αυτάρκειας στα κράτη μέλη, 
παρόλο που δεν είναι υπόχρεα να έχουν το πλήρες 
φάσμα των εγκαταστάσεων ανάκτησης 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185 (Ι) / 2011 

Άρθρο 16: Αυτάρκεια και εγγύτητα 
• Με διάταγμα του ο Υπουργός καθορίζει κάθε αναγκαίο μέτρο, σε 

συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή 
σκόπιμο, για να δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο 
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων για 
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.  

• Το δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων 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.  

• Οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των 
εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της. 
 



Διαχωρισμός στην πηγή και χωριστή 

συλλογή 

• Η νομοθεσία της ΕΕ αναγνωρίζει ότι η 
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από 
ξεχωριστές ροές οδηγεί σε υψηλότερη 
ποιότητα ανακύκλωσης 

• Το άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για να: 
• εξασφαλίσουν ότι τα απόβλητα υπόκεινται σε 

εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης και 

• όπου είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί αυτό, 
να υπάρχει ξεχωριστή συλλογή κάθε ροής 
αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό 



Διαχωρισμός στην πηγή και χωριστή 

συλλογή 

• Το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 
(άρθρο 13 του Κυπριακού νόμου περί αποβλήτων) 
καθιστά ότι:  
• έως το 2015 θα πρέπει να υπάρχει χωριστή συλλογή για 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλα, πλαστικά και 
γυαλί 

• Η μεικτή συλλογή των υλικών αυτών επιτρέπεται εάν ο 
διαχωρισμός δεν είναι απαραίτητος ή εφικτός 

• Σήμερα στην Κύπρο υπάρχει χωριστή συλλογή για τα 
απόβλητα συσκευασίας η οποία χρησιμοποιεί τρία 
ρεύματα ανακύκλωσης για:  
• χαρτί / χαρτόνι 

• γυαλί 

• πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες, 
συσκευασίες tetrapak (PMD) 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Διαχωρισμός στην πηγή: Ανάκτηση 

• Άρθρο 12 – Ανάκτηση 

• 12. (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.  



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185 (Ι)/2011 

Διαχωρισμός στην πηγή: Επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση 

• Άρθρο 13 - Επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση 
• 13. (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 τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και 
ενδεδειγμένο, για να επιτευχθούν τα αναγκαία 
ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς 
ανακύκλωσης .  

• 13. (3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
12 (2), μέχρι το 2015 πρέπει να καθιερωθεί 
χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, το 
μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί. 



Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185(Ι)/2011 

Στόχοι ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα 

• Το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ θέτει ως στόχο για κάθε 
κράτος μέλος την επίτευξη 50% ποσοστού ανακύκλωσης μέχρι το 
2020 

 

13. (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 κατά 
ελάχιστο στο 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 απαντούν στη φύση 
και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου 
αποβλήτων, η αύξηση των εργασιών αυτών κατά ελάχιστο στο 70% ως 
προς το συνολικό βάρος. 

 



Ανακύκλωση συσκευασιών: Στόχοι 

• Σύμφωνα με την οδηγία περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών 

(94/62/ΕΚ), υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για την 

ανακύκλωση διαφόρων ειδών συσκευασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, 2008 

• Για Κύπρο, υπήρξε παράταση για την υλοποίηση των στόχων αυτών μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2012 

• Οι στόχοι αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στην κυπριακή νομοθεσία με το νόμο 

32(Ι)/2002 

 

 Υλικό Στόχος ανακύκλωσης που 

πρέπει να επιτευχθεί 

Απορρίμματα Συσκευασίας 55% 

Πλαστική ύλη 22,5% 

Ξύλο 15% 

Μέταλλο 50% 

Γυαλί 60% 

Χαρτί και χαρτόνι 60% 



Στόχοι ανακύκλωσης: 

Απορρίμματα συσκευασίας 

• Το άρθρο 6 του «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 έως 2017 
(Ν. 32(I)/2002)» προνοεί ότι: 

6. (α) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, μεταξύ 50% ως ελάχιστο και το 
65% ως μέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας 

 

(β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, το 60% ως ελάχιστο, κατά βάρος, των 
αποβλήτων συσκευασίας 

 

(γ) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ανακύκλωση μεταξύ 25% ως ελάχιστο 
και το 45% ως μέγιστο, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα 
απόβλητα συσκευασίας με ελάχιστο ποσοστό 15%, κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας 

 

(δ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55% ως ελάχιστο και το 80% 
ως μέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας 

 

(ε) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων 
ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω αντίστοιχα υλικά, που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας:  

(i) 60% κατά βάρος, για το γυαλί. 

(ii) 60% κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι.  

(iii) 50% κατά βάρος, για τα μέταλλα.  

(iv) 22,5% κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 
ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά.  

(v) 15% κατά βάρος, για το ξύλο. 
 

 



Οδηγία περί υγειονομικής ταφής και 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν 

• Σύμφωνα με την οδηγία περί υγειονομικής 

ταφής, τα κράτη μέλη όφειλαν να μειώσουν 

την ποσότητα των βιοδιασπώμενων 

αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής ως εξής: 

• Μέχρι το 2006, το 75% των επιπέδων του 1995 

• Μέχρι το 2009, το 50% των επιπέδων του 1995 

• Έως το 2016, στο 35% των επιπέδων του 1995 

(95.000 tn) 

 



Εξαγωγές αποβλήτων 

• Οι εξαγωγές αποβλήτων διέπονται από τον 
κανονισμό της ΕΕ 1013/2006, ο οποίος: 
• Απαγορεύει την εξαγωγή των αποβλήτων (πλην 

των ανακυκλώσιμων) εκτός χωρών του OECD, 
και 

• Καθορίζει ένα σύστημα κοινοποιήσεων που 
πρέπει να ακολουθείται κατά τη μεταφορά 
επικίνδυνων ή / και μικτών αποβλήτων εντός 
της ΕΕ 

• Η αρμόδια κυπριακή αρχή για την 
διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων είναι 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 



Κανονισμοί διαχείρισης αποβλήτων 



Κανονισμοί για τα απόβλητα στην Κύπρο 

• Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Αποβλήτων Νόμου, απαιτείται άδεια 
διαχείρισης αποβλήτων από κάθε πρόσωπο του οποίου οι εργασίες 
(εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων) εμπίπτουν στο παράρτημα 
Ι ή ΙΙ (ανάκτηση / διάθεση αποβλήτων) 

• Σύμφωνα με το άρθρο 33, ένα πρόσωπο το οποίο: 
• ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων σε επαγγελματική 

βάση 

• φροντίζει για τις διαδικασίες απόσυρσης αποβλήτων για λογαριασμό 
τρίτων 

• αναλαμβάνει προσωπικά τις δικές του διαδικασίες απόσυρσης 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και της απόσυρσης 

πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και να είναι εγγεγραμμένο 
στο Μητρώο Διαχείρισης Αποβλήτων, πριν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων του. 

• Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων πρέπει επίσης να κατέχουν σχετικές 
άδειες, οσο αφορά τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων 

• Κατά τη μεταφορά αποβλήτων, τα απόβλητα πρέπει να συνοδεύονται 
από έντυπο μεταφοράς για την ταυτοποίηση και παρακολούθηση 



Απόκτηση Άδειας Διαχείρισης 

Αποβλήτων 

• Για την απόκτηση άδειας διαχείρισης 
αποβλήτων, απαιτείται η υποβολή αίτησης 
στην αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από: 

• Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής, 
εφόσον η δραστηριότητα πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία 

• Μελέτη της κατασκευής, της οργάνωσης, της 
λειτουργίας και της φροντίδας του χώρου.  

• Η αρχή θα λάβει την γνώμη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων (ΣΕΔΑΣ) πριν 
αποφασίσει αν θα χορηγηθεί η άδεια 



Όροι Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων 

• Η Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων καθορίζει: 
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγήθηκε 

• Τον τύπο και την ποσότητα των αποβλήτων που 
μπορούν να παραληφθούν 

• Τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν 

• Τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να 
ακολουθηθούν  

• Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης 

• Το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί 

• Τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου/παρακολούθησης 

• Πληροφορίες σχετικά με την παύση λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, εάν είναι απαραίτητο 



Κανονιστικό πλαίσιο 

• Σύμφωνα με το άρθρο 45 του περί Αποβλήτων 
Νόμου, οι επιθεωρητές μπορούν: 
• Να διεξάγουν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις 

• Να εισέλθουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

• Να διεξάγουν μετρήσεις και δοκιμές και να κάνουν 
παρατηρήσεις 

• Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας, 
οι επιθεωρητές μπορούν να: 
• Εκδώσουν ειδοποίηση απαίτησης διορθωτικών 

μέτρων 

• Εκδώσουν ειδοποίηση απαγόρευσης που απαιτεί 
προσωρινή ή μόνιμη παύση δραστηριοτήτων στο 
χώρο 

• Να επιβάλουν πρόστιμο μέχρι € 4.000 (εξώδικο) 

 



Πρότυπα υγειονομικής ταφής 

• Σύμφωνα με την Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 
(1999/31/ΕΚ), υπάρχουν σαφή πρότυπα που 
πρέπει να ακολουθηθούν από τις χωματερές 

• Τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις 
χωματερές που έχουν κατασκευαστεί στην 
Κύπρο από την φάση που η οδηγία μπήκε σε 
ισχύ 

• Καλύπτουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των  
χωματερών 

• Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να 
εφαρμοστούν για τα 
• επικίνδυνα απόβλητα 

• μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως τα αστικά απόβλητα 

• αδρανή απόβλητα 



Σχεδιασμός χώρων υγειονομικής ταφής 

• Οι χώροι υγειονομικής ταφής πρέπει να 

είναι κατάλληλα τοποθετημένοι, 

λαμβάνοντας υπόψη τη: 

• Γειτονική χρήση γης (π.χ. μακριά από κατοικίες) 

• Γεωλογία και υδρογεωλογία του χώρου 

• Τυχόν πιθανόν κινδύνων, όπως πλημμύρες ή 

καθίζηση εδάφους 

• Λήψη των απαραίτητων μέτρων 

προστασίας για την αποτροπή διαρροών 

και πιθανής εισροής εκχύλισης στα υπόγεια 

ή επιφανειακά ύδατα 

 



Σχεδιασμός χώρων υγειονομικής ταφής 

• Λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του μεθανίου 
• Την κάλυψη του χώρου υγειονομικής ταφής για 

αποφυγή διαρροής μεθανίου 

• Το μεθάνιο θα πρέπει είτε να συλλέγεται και να 
χρησιμοποιείται για ενέργεια, είτε να καίγεται 

• Λήψη απαραίτητων μέτρων για αποτροπή 
οχλήσεων λόγω: 
• εκπομπής διαφόρων οσμών και σκόνης 

• μεταφοράς υλικών με τον αέρα 

• θορύβου και κίνησης στους δρόμους 

• πουλιών και εντόμων 

• πυρκαγιών 



Πρόσβαση σε χώρους υγειονομικής ταφής 

• Οι χώροι θα πρέπει να είναι περιφραγμένοι, και προσβάσιμοι μόνο από 
συγκεκριμένα σημεία και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του χώρου 

• Για να γίνει κατανοητή η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του χώρου, τα 
κριτήρια αποδοχής πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα απόβλητα που 
παραλαμβάνονται 

• Απαγορεύεται η φύλαξη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων στους 
χώρους υγειονομικής ταφής: 

• υγρά απόβλητα, εκρηκτικά/διαβρωτικά/εύφλεκτα απόβλητα, τα απόβλητα 
ελαστικών, μολυσματικά απόβλητα 

• Τα κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων από χώρους υγειονομικής 
ταφής βασίζονται σε 

• Περιγραφές των αποβλήτων 

• Ελέγχους των ιδιοτήτων των αποβλήτων 

• Τα απόβλητα πρέπει να είναι επεξεργασμένα πριν την ταφή 
• Αυτό μπορεί να σημαίνει την αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών πριν την 

μεταφορά στους χώρους υγειονομικής ταφής 

• Πρέπει επίσης να τηρείται αρχείο με τα είδη αποβλήτων που 
παραλαμβάνονται 



Οικονομικές εκτιμήσεις 

• Ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου 
υγειονομικής ταφής πρέπει να διασφαλίσει τους 
απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να 
καλύψει τα κόστη για το κλείσιμο και την 
μετέπειτα φροντίδα του χώρου σε περίπτωση 
χρεωκοπίας 

• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου, το 
κόστος χρέωσης για την ταφή των αποβλήτων 
πρέπει να καλύπτει: 
• Λειτουργικές δαπάνες 

• Χρηματοδοτικό κόστος 

• Εκτιμώμενο κόστος κλεισίματος και μετέπειτα 
φροντίδας του χώρου για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον 30 ετών 



Μετέπειτα φροντίδα χώρου υγειονομικής 

ταφής  

• Με το κλείσιμο του χώρου υγειονομικής 
ταφής, ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για το κλείσιμο 
και την αποκατάσταση του χώρου. 

• Ο χώρος θεωρείται κλειστός μόνο εάν έχει 
επιθεωρηθεί  

• Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να 
παρακολουθεί και να διατηρεί το χώρο 
μέχρι να κριθεί ότι δεν παρουσιάζει πλέον 
κίνδυνο 
• Η μετέπειτα περίοδος παρακολούθησης του 

χώρου είναι τουλάχιστον 30 χρόνια 



Εξαγωγή αποβλήτων 

• Μόνο ένα μικρό τμήμα της αγοράς της 

Κύπρου κάνει χρήση ανακυκλώσιμου 

υλικού (δηλαδή χαρτί, μέταλλα, πλαστικό 

και γυαλί) 

• Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερο απόβλητα 

εξάγονται για περαιτέρω επεξεργασία 



Μηχανισμοί ευθύνης παραγωγού 



Απαιτήσεις ΕΕ για την ευθύνη του 

παραγωγού 

• Οι μηχανισμοί ευθύνης του παραγωγού 
απαιτούν την κάλυψη των εξόδων 
διαχείρισης των αποβλήτων που 
προκύπτουν από τα προϊόντα τους 

• Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί τη δημιουργία 
των μηχανισμών ευθύνης του παραγωγού 
για: 
• Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών  

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

• Μπαταρίες 

• Οχήματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους (OTKZ) 

 

 



Green Dot Κύπρου: Μηχανισμοί ευθύνης 

του παραγωγού 

• Η Green Dot Κύπρου, που ιδρύθηκε το 

2004, είναι ένα συλλογικό σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.  

• To 2016 κάλυπτε το 82% του πληθυσμού (30 

δήμους και 50 κοινότητες)  

• To 2018 είχε 1040 εγγεγραμμένα 

μέλη/παραγωγούς.  

• Η Green Dot Κύπρου καλύπτει το κόστος της 

ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης των 

απορριμμάτων συσκευασίας 

 



Άλλα απόβλητα: 

Συστήματα Ευθύνης Παραγωγού 

• Η Κύπρος διαθέτει επίσης και άλλα συλλογικά 
συστήματα ευθύνης του παραγωγού, ώστε οι 
παραγωγοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις νομικές 
τους υποχρεώσεις: 
• Ο οργανισμός WEEE Κύπρου είναι ένα συλλογικό σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

• Συνεργάζεται με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εισάγουν 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

• Ο οργανισμός ΑΦΗΣ Κύπρου είναι ένα συλλογικό σύστημα 
διαχείρισης αποβλήτων οικιακών μπαταριών και 
συσσωρευτών  

• Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κάδων ανακύκλωσης, στοχεύει την 
συλλογή και επεξεργασία όλων των τύπων οικιακών μπαταριών 
βάρους μέχρι 2 κιλά και συσσωρευτών  

• Υπάρχουν επίσης δύο συλλογικά συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων ελαστικών  

• E4C Ltd και RTM Tyres Ltd 

 



Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής 

• Η ευθύνη για τα οχήματα που φτάνουν στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) ανήκει στο Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
• Το τμήμα αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το νόμο 

εκ μέρους των  
• αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων που παραλαμβάνουν και 

αποσυναρμολογούν ΟΤΚΖ και 

• των ιδιοκτήτων ΟΤΚΖ 

• Όταν ένα όχημα παραδίδεται στις αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης, γίνεται έκδοση 
πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος 
• Αυτό είναι απαραίτητο για την διαγραφή του οχήματος 

από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.  

• Σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει διαγραφεί, ο 
ιδιοκτήτης του οχήματος συνεχίζει να καταβάλει το τέλος 
κυκλοφορίας για τρία χρόνια.  



Βασικές μελλοντικές απαιτήσεις 



Δέσμη μέτρων κυκλικής οικονομίας 

• Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ΕΕ έχει 

αναπτύξει νέα νομοθετικά μέτρα για τα 

απόβλητα 

• Στόχος είναι να κινηθεί η Ευρώπη προς 

μια πιο «κυκλική» οικονομία 

• Στην ενότητα αυτή, συνοψίζονται οι νέες 

απαιτήσεις που θα πρέπει να 

υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη στην 

εθνική νομοθεσία 

 



Τροποποιημένες Οδηγίες 

• Η δέσμη μέτρων της κυκλικής οικονομίας 
φέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην: 
• Οδηγία περί αποβλήτων 2008/98/EK 

• Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1991/31/EK 

• Οδηγία περί συσκευασιών και αποβλήτων 
συσκευασίας 94/62/EK 

• Υπάρχουν επίσης μικρές αλλαγές στις 
οδηγίες για  
• Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) 

• Μπαταρίες και συσσωρευτές  

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  

 



Νέες υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού 

• Το άρθρο 8(α) της νέας οδηγίας των 

αποβλήτων δημιουργεί περισσότερες 

ευθύνες στους παραγωγούς 

• Οι παραγωγοί πρέπει (ατομικά ή συλλογικά) 

να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% του 

κόστους της συλλογής, μεταφοράς και 

επεξεργασίας των προϊόντων τους για την 

επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης 

 



Νέες υποχρεώσεις διεύρυνσης ευθύνης 

του παραγωγού (EPR) 

• Τα συστήματα EPR πρέπει να θέσουν σαφείς 
ρόλους για όλους τους συμμετέχοντες 

• Τα συστήματα EPR δεν πρέπει να κάνουν 
διακρίσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων 
παραγωγών 

• Οι συλλογές που χρηματοδοτούνται από EPR 
δεν πρέπει να περιορίζονται στις περιοχές όπου 
η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι 
περισσότερο κερδοφόρες 

• Τα συστήματα EPR πρέπει να δημοσιεύουν 
στοιχεία για επίτευξη των στόχων τους και τις 
συνεισφορές των παραγωγών 



Ενέργειες διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού 

• Οι παραγωγοί μπορούν να αναλάβουν 
ευθύνη: 

• Με την οργάνωση συστημάτων συλλογής 
αποβλήτων (π.χ. επιστροφή προϊόντων, 
αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα) 

• Με την χρηματοδότηση τρίτων για να 
αναλάβουν τα συστήματα συλλογής αποβλήτων 

• Με την οικονομική συνεισφορά σε ένα σύστημα 
συλλογής αποβλήτων από πόρτα σε πόρτα 

• Υποστηρίζοντας ένα σύστημα επιστροφής 
χρημάτων για να βοηθήσει στην ενίσχυση της 
χωριστής συλλογής 

 

 

 



Διαχωρισμός στην πηγή 

• Οι απαιτήσεις του άρθρου 10 της Οδηγίας των 
αποβλήτων 2008/98/ΕΚ έχουν γίνει πιο 
αυστηρές: 
• Ο διαχωρισμός στη πηγή θα γίνεται για κάθε υλικό, 

όπου αυτός ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος για να 
διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση ή η 
αξιοποίηση των αποβλήτων, εκτός εάν: 

• Η μικτή συλλογή δεν επηρεάζει τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτησης ή την ποιότητα του 
υλικού 

• Δεν έχει τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα 

• Δεν είναι τεχνικά εφικτό 

• Υπάρχει δυσανάλογο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
οφέλη που θα πρέπει να επιτευχθούν και τις δυνατότητες 
για μέγιστη αποδοτικότητα του συστήματος συλλογής και 
το εισόδημα που θα συλλεχθεί 

 

 



Διαχωρισμός στην πηγή 

• Σύμφωνα με το άρθρο 10, εκτός από τον 
διαχωρισμό στη πηγή χαρτιού, μετάλλου, 
πλαστικού και γυαλιού, ξεχωριστές 
συλλογές απαιτούνται πλέον για: 
• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (μέχρι 1 του 

Γενάρη 2025) -  Άρθρο 11 

• Επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά (μέχρι 1 
Γενάρη 2025) -  Άρθρο 20  

• Αυτό καλύπτει μπαταρίες, WEEE και ορισμένες 
χημικές ουσίες  

• Βιοαπόβλητα (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023) - 
Άρθρο 22 

• Τα βιοαπόβλητα μπορούν επίσης να διαχωρίζονται 
και να ανακυκλώνονται στη πηγή παραγωγής 

 



Οικονομικά μέσα 

• Εισάγεται πρόνοια (Άρθρο 11) για την 

χρηματοδότηση μέτρων για: 

• συστήματα διαχωρισμού στη πηγή 

παραγωγής 

• δίκτυα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, 

συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας 

για επαναχρησιμοποίηση 

• Προγράμματα Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) 



Στόχοι 

• Θα πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι 
επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης αστικών 
αποβλήτων θα πρέπει να επιτευχθούν: 
• Μέχρι το 2025, τουλάχιστον 55% κατά βάρος 

• Μέχρι το 2030, τουλάχιστον 60% κατά βάρος 

• Μέχρι 2035, τουλάχιστον 65% κατά βάρος 
• Υπάρχει παράταση 5 χρόνων για χώρες (όπως η Κύπρος) 

που το 2013 ανακύκλωσαν λιγότερο από 20% των 
αποβλήτων, ή πέταξαν περισσότερο από το 60% των 
αστικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής 

• Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων έχει 
διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τα οικιακά 
απόβλητα, καθώς και όλα τα παρόμοια 
απόβλητα από εμπορικές και βιομηχανικές 
πηγές 

 



Όρια υγειονομικής ταφής 

• Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας για την 
υγειονομική ταφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν ότι: 

• μέχρι το 2030 η ποσότητα των αστικών 
αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής θα 
μειωθεί στο 10% ή λιγότερο της συνολικής 
ποσότητας των αστικών αποβλήτων που 
παράγονται (κατά βάρος). 

• Υπάρχει παράταση 5 χρόνων για χώρες (όπως η 
Κύπρος) που το 2013 ανακύκλωσαν λιγότερο από 
20% των αποβλήτων, ή πέταξαν περισσότερο από το 
60% των αστικών αποβλήτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής 



Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες 

• Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας για τις 
συσκευασίας και τα απόβλητα 
συσκευασιών: 

• Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για την 
ενθάρρυνση των επαναχρησιμοποιήσιμων 
συσκευασιών με: 

• τη χρήση των σχεδίων επιστροφής χρημάτων 

• τον καθορισμό των ποιοτικών ή ποσοτικών στόχων 
προς επίτευξη 

• την χρήση χρηματοοικονομικών κινήτρων 

• τον καθορισμό ενός ελάχιστου ποσοστού 
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που θα 
πρέπει να διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο. 



Ανακύκλωση συσκευασιών 

Υλικό 31 Δεκεμβρίου, 2025 31 Δεκεμβρίου 2030 

Είδη Συσκευασίας 65% 70% 

Πλαστικό 50% 55% 

Ξύλο 25% 30% 

Σιδηρούχα μέταλλα 70% 80% 

Αλουμίνιο 50% 60% 

Γυαλί 70% 75% 

Χαρτί και χαρτόνι 75% 85% 

• Το άρθρο 6 ορίζει νέους στόχους για την ανακύκλωση 
• Υπό προϋποθέσεις, ένα Κράτος Μέλος μπορεί να καθυστερήσει 

οποιονδήποτε από αυτούς τους στόχους για 5 χρόνια 
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