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ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλσλ 

Απόβιεησλ Νόκνο (Ν.215(Η)/2002)

Πεξί πζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ 

πζθεπαζηώλ Νόκνο (Ν.32(Η)/2002)

Πεξί Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ησλ Νεξώλ 

(Ν.106(Η)/2002)

Πεξί ηεο Οινθιεξσκέλεο Πξόιεςεο θαη 

Διέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο (Ν. 56(Η)/2003)



 Οη πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνη 
ηνπ 2002 κέρξη 2008.
 Τηνζεηνύλ ύζηεκα Αδεηνδόηεζεο θαη Δπηζεώξεζεο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ δπλεηηθά ξππαίλνπλ ηα λεξά. 

 ρεδόλ όιεο νη Οδεγίεο γηα Πξνζηαζία ησλ Νεξώλ 
(Νηηξνξύπαλζε, Δπεμεξγαζία ησλ Αζηηθώλ ιπκάησλ, Πξνζηαζία 
ησλ Νεξώλ γηα Φάξηα, Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) έρνπλ ελαξκνληζηεί 
κε Καλνληζκνύο θαη Γηαηάγκαηα ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ Νόκσλ.

 Οη πεξί Οινθιεξσκέλεο Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ηεο 
Ρχπαλζεο Νφκνη ηνπ 2003 κέρξη 2008.
 Αθνξά ηηο πην δπλεηηθά ξππνγόλεο εγθαηαζηάζεηο (IPPC).

 Δθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ (ΒΓΣ).

 πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξόιεςεο 
αηπρεκάησλ, κείσζεο ησλ ξύπσλ.



Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ 

Απνβιήησλ Νφκνο (215(Ι)/2002)

 Απφβιεην: νπνηαδήπνηε νπζία ή αληηθείκελν ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ απνξξίπηεη ή 
πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ή ππνρξενύηαη λα απνξξίςεη (εμαηξνπκέλνπ ησλ 
ξαδηελεξγώλ)

Ο θάηνρνο απνβιήησλ νθείιεη ελόζσ θαηέρεη ην 
απόβιεην λα κεξηκλά ώζηε απηό λα κελ 
πξνθαιεί νπνηνδήπνηε θίλδπλν ζηε δεκόζηα 
πγεία ή ζην πεξηβάιινλ θαη λα κελ δεκηνπξγεί 
νπνηαδήπνηε νριεξία ζε νπνηνδήπνηε 
πξόζσπν θαη λα ην παξαδώζεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ζε πξόζσπν ην νπνίν θαηέρεη 
άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ



Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ 

Απνβιήησλ Νφκνο (215(Ι)/2002)

Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν 

λα ηνπνζεηεί, εγθαηαιείπεη, ξίπηεη ή 

απνζεθεύεη απόβιεηα ζε δεκόζην ή 

ηδησηηθό ρώξν ή λα αλέρεηαη ή επηηξέπεη 

ηέηνηα πξάμεη εθηόο θαη ππάξρεη άδεηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ



Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ 

Απνβιήησλ Νφκνο (215(Ι)/2002)

Άδεηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ

Κάζε εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε –
 Πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά απνβιήησλ,

 πνπ θξνληίδεη γηα ηε δηάζεζε ή ηελ αμηνπνίεζε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (εξγνιάβνη ή κεζίηεο),

 πνπ δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ 
Α ή II Β ηνπ Νφκνπ, θαη

 πνπ εμαζθαιίδεη ε ίδηα ηελ αμηνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ 
απνβιήησλ ηεο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο,

νθείιεη πξηλ θάλεη έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λα 
εμαζθαιίζεη άδεηα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ απφ ηνλ Τπνπξγφ.



ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ

Πξνέθηαζε ηεο αξρήο ν «Ρππαίλσλ Πιεξψλεη»

Σν ζθεπηηθφ ηεο «Δπζχλεο ηνπ παξαγσγνχ», νξίδεη φηη:

«Παραγωγοί, καηαζκεσαζηές, ειζαγωγείς, προμηθεσηές σλικών, έμποροι,

καηαναλωηές και δημόζιες αρτές, όλοι έτοσν ζσγκεκριμένες εσθύνες

ζηην διατείριζη ηων αποβλήηων. Ενηούηοις, είναι ο παραγωγός κάθε

προϊόνηος, ο οποίος έτει ηον πιο ζημανηικό ρόλο, λαμβάνονηας ηις

καίριες αποθάζεις ποσ αθορούν ηο προϊόν ηοσ και ηην δσναμική ηοσ

για ηην παραγωγή αποβλήηων».



ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

ρεηηθέο λνκνζεζίεο

 Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
Νόμος (Ν.32(Ι)/2002)

 Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π. 668/2004

 Οι Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων 
(Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 
2009 - Κ.Δ.Π.125/2009

 Υπό ετοιμασία σύστημα για διαχείριση ελαστικών



ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ

Τπνρξέσζε

 Πξφζσπα ηα νπνία παξάγνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, 
εηζάγνπλ, πξνκεζεχνπλ ή εκπνξεχνληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν νπνηνδήπνηε απφ ηα πην 
πάλσ πξντφληα, ππνρξενχληαη λα νξγαλψζνπλ 
αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  
ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα 
ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.

 (γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ 
5η ην έηνο αλά ζπζθεπαζία)

 Σα ζπζηήκαηα πξνυπνζέηνπλ δεκηνπξγία 
ζεκείσλ ζπιινγήο, δηαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο 
ησλ απνβιήησλ ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο, επεμεξγαζία θαη θάιπςε ζηφρσλ



ηφρνη:

Ο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ 

πζθεπαζηψλ Νφκνο

πζθεπαζίεο:

o κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην αξγφηεξν, 

αλάθηεζε ή απνηέθξσζε ζε εγθαηαζηάζεηο 

απνηεθξψζεσο απνβιήησλ κε αλάθηεζε 

ελέξγεηαο 60 % ηνπιάρηζηνλ θαηά βάξνο, ησλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο·

o κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην αξγφηεξν, 

αλαθχθισζε κεηαμχ 55% ηνπιάρηζηνλ θαη 80% 

ην πνιχ, θαηά βάξνο, ησλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο



ηφρνη:

Ο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ 

πζθεπαζηψλ Νφκνο

 κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην αξγφηεξν, 
επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ειάρηζησλ ζηφρσλ 
αλαθχθισζεο γηα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε
απφβιεηα ζπζθεπαζίαο:

i) 60 % θαηά βάξνο, γηα ην γπαιί,
ii) 60 % θαηά βάξνο, γηα ην ραξηί θαη ραξηφλη,
iii) 50 % θαηά βάξνο, γηα ηα κέηαιια,
iv) 22,5 % θαηά βάξνο, γηα ηα πιαζηηθά,

ιακβάλνληαο απνθιεηζηηθά ππφςε πιηθά πνπ 
αλαθπθιψλνληαη εθ λένπ ζε πιαζηηθά, θαη
v) 15 %  θαηά βάξνο, γηα ην μχιν.».



ηφρνη
Οη Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
(Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ 
Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκνί

Ηιεθηξηθά/ειεθηξνληθά

o Ο εηήζηνο ξπζκφο ρσξηζηήο ζπιινγήο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 4kg

ΑΗΗΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο/θάηνηθν



ηφρνη:
Οη Πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ 
Απνβιήησλ (Ηιεθηξηθέο ηήιεο &
πζζσξεπηέο) Καλνληζκνί

Οηθηαθνύ ηύπνπ:

Μέρξη 26.9.2012, 25%ρσξηζηή ζπιινγή

ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 3 ηειεπηαίσλ ρξόλσλ 

ηεο πνζόηεηαο πνπ κπήθε ζηελ αγνξά.

Μέρξη 26.9.2016, 45%ρσξηζηή ζπιινγή

ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 3 ηειεπηαίσλ ρξόλσλ 

ηεο πνζόηεηαο πνπ κπήθε ζηελ αγνξά



Μπαηαρίες

Οη μπμίεξ πενηέπμκηαη ζε:
 Παητκίδηα

 Κηκεηά θαη Αζύρμαηα Σειέθωκα

 Σειετεηρηζηήρηα

 Δηάθορες άιιες ειεθηρηθές ζσζθεσές



Μπαηαρίες
ΑΦΗ ΚΤΠΡΟ ΛΣΔ (Ιδηωηηθός Με Κερδοζθοπηθός Οργακηζμός)

 Σμπμζέηεζε πένακ ηςκ 900 εηδηθώκ θάδςκ ζε:

 εμεία Πώιεζεξ Μπαηανηώκ θαη Ηιεθηνηθώκ οζθεοώκ

 Μεγάιεο Τπεναγμνέξ.

 πμιεία (ζε όια ηα δεκνηηθά)

 Κοβενκεηηθμύξ θαη Ημηθναηηθμύξ Ονγακηζμμύξ.

 Σνάπεδεξ θαη άιιμοξ ηδηςηηθμύξ μνγακηζμμύξ.

 Έκανλε Λεηημονγίαξ Πνμγνάμμαημξ: Άκμηλε 2009.

 Σειέθσλν γηα παξαγγειία θάδνπ ή ελεκέξσζε γηα ζεκεία 

ζπιινγήο: 70002347

 www.afiscyprus.com.cy



Ηιεθηρηθέο-Ηιεθηροκηθές σζθεσέο

 Μεγάιες Οηθηαθές σζθεσές
(Πισκηήρηα,Φούρκοη,Φσγεία, θα)

 Μηθρές Οηθηαθές σζθεσές
(ΗΤ,DVDs, Σειέθωκα, Παητκίδηα, θα)

 Λαμπηήρες 

 Σειεοράζεης



Ηιεθηροκηθές - Ηιεθηρηθές σζθεσές

WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd (Ιδηωηηθός Με Κερδοζθοπηθός 

Οργακηζμός)

 Έκανλε Λεηημονγίαξ Πνμγνάμμαημξ: επηέκβξηνο 2009.

 Δοκαηόηεηα επηζηνμθήξ ζπζθεπώλ ημοξ ζε ζεμεία 

πώιεζεξ: 

α) έλα πξνο έλα (με αγμνά κέμο ελμπιηζμμύ.) 

β) επηζηξνθή παιαηώλ ζπζθεπώλ κεκνλσκέλα

 www.electrocyclosis.com.cy : Λίζηα κε κέιε ζηα νπνία 
κπνξνύλ λα επηζηξέθνληαη νη ζπζθεπέο

 Σει.επηθνηλσλίαο: 22586050

http://www.electrocyclosis.com.cy/


Απόβιεηα σζθεσαζίας

 Υανηόκη

 Πιαζηηθό

 Αιμομίκημ /Υάιοβαξ

 Γοαιί



Τιηθά σζθεσαζίας

Green Dot Cyprus Ltd (Ιδηωηηθός Με 
Κερδοζθοπηθός Οργακηζμός)

 οιιμγή από πόνηα ζε πόνηα (Λεοθςζία θαη Λεμεζό) 

 εμεία ζοιιμγήξ /θάδμοξ (Πάθμξ Αμμόπςζημξ)

 Πηζακή εμενμμ. έκανλεξ Λάνκαθαξ Νμέμβνημξ 2010

 Σει. επηθμηκ. 22586000, 70000090

 www.greendot.com.cy



Ρεύμα PMD (Plastic-Metal-Drink
Cartons)

Μπιε θάδμξ : ζοιιμγή από 
πμιοθαημηθίεξ

αθμύια PMD: ζοιιμγή από ζπίηηα 
P – Πιαζηηθέξ οζθεοαζίεξ:
 Νενμύ, Γάιαθημξ, Πμνημθαιάδςκ, Υομώκ

 Καζανηζηηθώκ, Τγνώκ απμοκηώκ θαη 
αμπμοάκ

 θόκεξ θαη Τγνώκ Πιοζίμαημξ θ Μαιαθηηθώκ



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ -Ρεύμα PMD (Plastic-
Metal-Drink Cartons)

M – Μεηαιιηθέξ οζθεοαζίεξ
 Ακαροθηηθώκ, Μπύναξ, θμθ
 Κμκζενβώκ, Φνμύηςκ, Καθέδςκ θμθ
 Κμοηηώκ θ ςιεκάνηςκ
 Μηθνώκ Αιμομηκέκηςκ Δίζθςκ
 Μεηαιιηθώκ Πςμάηςκ θαη Καπαθηώκ
D- Υάρηηκες σζθεσαζίες Ποηώκ
 Γάιαθημξ θ Κνεμώκ
 Κναζημύ θ άιιςκ πμηώκ
 Υομώκ



Ακαθύθιωζε - Ρεύμα Υαρηηού

 Υαρηοθηβώηηα 
- Μπηζθόηςκ, Δεμεηνηαθώκ, θμθ
- οζθεοώκ
- Φανμάθςκ
- Παπμοηζηώκ

 Γθεμερίδες
 Περηοδηθά
 Υαρηί Γραθείοσ
 Δηαθεμηζηηθά



Ρεύμα Γσαιηού

 Γσάιηκα Μποσθάιηα

Γσάιηκα Βαδάθηα
Άιιες Γσάιηκες σζθεσαζίες



 Πνόγναμμα ζοιιμγήξ από 1ε Φεβνμοανίμο

οιιμγή PMD θαη πανηημύ  ηεκ ίδηα μένα, ζε 
δηαθμνεηηθά ζαθμύιηα (Λεοθςζία Λεμεζό)

Απαγμνεύεηαη ε ημπμζέηεζε ζημοξ θαδμοξ ή ζαθμύιεξ

 Παπμύηζηα

 Ηιεθηνηθέξ ζοζθεοέξ

 Κνεβάηηα, ζηνώμαηα,

 Πιαζηηθά δμπεία γηαμονηημύ (δηαθμνεηηθό είδμξ 
πιαζηηθμύ από ηα οπμιμηπα.. Δοζθμιία γηα 
εηαηνείεξ ακαθύθιςζεξ)

 Λάμπεξ,

 Πμνζειάκηκα πηάηα



Βαζηθά βήμαηα
 ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ

 Δηαπώνηζε ζημ ζπίηη ηα οιηθά ζοζθεοαζίαξ

 Καζάνηζε ηα όζμ ημ δοκαηόκ πενηζζόηενμ από ηα 
οπμιείμμαηα ημο πενηεπμμέκμο ηεξ ζοζθεοαζίαξ

 ομπίεζε όπμο είκαη δοκαηό γηα μείςζε ημο πώνμο πμο 
θαηαιαμβάκμοκ.

 Πνηκ ημπμζεηήζεηξ ημ οιηθό ζημοξ θάδμοξ αθαίνεζε 
πνώηα όιεξ ηηξ λέκεξ ύιεξ όπςξ ζοκδεηήνεξ, ζπηνάι, 
ζθμοπίδηα θαη αοημθόιιεηα.

 Σμπμζέηεζε ζημκ θάδμ μόκμ ημ είδμξ πμο ζομβμιίδεηαη 
ζε αοηόκ ή ημπμζέηεζε ηα ζηεκ ζογθεθνημέκε ζαθμύια 
έλς από ημ ζπίηη ζμο



ΤΜΒΟΤΛΓ
Προζπάζεζε κα…
 Γπηιέγεηξ πνμσόκηα με ηεκ πημ απιή θαη μεγάιε 

ζοζθεοαζία

 Υνεζημμπμηείξ οθαζμάηηκεξ ή πάνηηκεξ ηζάκηεξ γηα κα 
μεηαθένεηξ ηα ρώκηα ζμο θαη όπη πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ.

 Πενημνίζεηξ ηεκ θαηακάιςζε πνμσόκηςκ μία πνήζεξ.

 Πνμηίμεζε πνμσόκηα πμο δηαζπώκηαη εύθμια π.π. πανηί 
ακηί πιαζηηθό

 Υνεζημμπμίεζε θαη ηηξ δομ όρεηξ ημο πανηημύ πμο 
γνάθεηξ



Ση πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν 

θαηαλαισηήο γηα ηα ειεθηξηθά/ειεθηξνληθά

 ηα ΑΖΖΔ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά 
από ηα ππόινηπα νηθηαθά απόβιεηα. 

 Σα απόβιεηα απηά κπνξνύλ λα παξαδνζνύλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο (θαηαζηήκαηα 
πώιεζεο, κνλάδεο επεμεξγαζίαο), ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε 

 θαηά ηελ αγνξά ειεθηξνληθνύ θαη ειεθηξηθνύ 
εμνπιηζκνύ κπνξεί λα δώζεη πίζσ ηνλ 
εμνπιηζκό ηνλ νπνίν αληηθαζηζηά κε ηελ λέα 
αγνξά ρσξίο θακηά επηβάξπλζε



Ση πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν 

θαηαλαισηήο γηα ηα ειεθηξηθά/ειεθηξνληθά

 ζα πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζε ελεκέξσζε πνπ 

αθνξά:

Σελ μερσξηζηή ζπιινγή ΑΖΖΔ

Σα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα επηζηξνθήο θαη ζπιινγήο

Σν ξόιν ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΖΖΔ

Σηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ΖΖΔ θαη ηηο 

ελδερόκελεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε πγεία 

ηνπ αλζξώπνπ

Γηα πεξίνδν νθηώ εηώλ (ή δέθα εηώλ γηα ηελ θαηεγνξία 

1) από ηηο 13/02/03, ζρεηηθά κε ην θόζηνο δηαρείξηζεο 

ησλ ΑΖΖΔ



Ση πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν 

θαηαλαισηήο γηα ηα ειεθηξηθά/ειεθηξνληθά

 από ηηο 13/08/05 όινο ν εμνπιηζκόο πνπ 
δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα θέξεη 
ζήκαλζε ε νπνία:
Να πξνζδηνξίδεηαη ν παξαγσγόο. Απηή κπνξεί λα είλαη ην 

όλνκα ηεο εηαηξείαο ηνπ, ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο, ή 
νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαζαξά ηνλ 
παξαγσγό..

Να δείρλεη όηη ην πξντόλ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά κεηά ηηο 13 
Απγνύζηνπ 2005. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε:  

Υξήζε ηεο εκεξνκελίαο πνπ ην πξντόλ δηαηέζεθε ζηελ 
αγνξά. Ζ εκεξνκελία δελ πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλε. 

Με κηα ζπκπαγή ξάβδν ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε 
ζπλδπαζκό κε ην ζύκβνιν ηνπ δηαγξακκέλνπ θάδνπ 
απνξξηκκάησλ. Ζ ξάβδνο πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ από 
ηνλ θάδν 



Αλαθχθισζε ζηε Κχπξν

 Αδεηνδνηεκέλνη αλαθπθισηέο ζε:

Κιηληθά απόβιεηα

Μεραλέιαηα

Μπαηαξίεο

Ζιεθηξηθά Ζιεθηξνληθά

Υαξηί, πιαζηηθό, γπαιί, κέηαιια

Ορήκαηα

Οξγαληθά πιηθά (ηξόθηκα, γεσξγηθά ππνιείκκαηα)

Εσηθά απόβιεηα (+ ππνιείκκαηα θνπξίσλ θαη νύξσλ)

(Αθνινπζνύλ θσηνγξαθίεο)



ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΜΔΡΟΠΗ ΜΗΛΙΩΣΟΤ

ΣΗΛ.: 22 408953

www.moa.gov.cy Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο  ηνκέαο απνβιήησλ 

http://www.moa.gov.cy/

