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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Όνομα εταιρείας  

Διεύθυνση  

Πόλη  

Ταχυδρομικός Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Χρονική περίοδος για την οποία υποβάλλονται τα στοιχεία  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
 

:  Ετήσιες ποσότητες αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί πριν την διαχείριση 

 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ: 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
(tn) 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 
(tn) 

ΓΥΑΛΙ  
(tn) 

ΜΕΤΑΛΛΟ 
(tn) 

ΞΥΛΟ     
(tn) 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
(tn) 

Πρόγραμμα Green 
Dot Cyprus για τα 
οικιακά απόβλητα 

      

Από ιδιώτες και 
μεγάλους 
αποσυσκευαστές ως 
εμπορικά/βιομηχανικά 
απόβλητα που 
δηλώνονται στo 
συλλογικό σύστημα 
της Green Dot Cyprus 

 
Συσκευασία 

    

 

Μη Συσκευασία 
    

Από ιδιώτες και από 
μεγάλους 
αποσυσκευαστές για 
τις εταιρείες που δεν 
συνεργάζονται με το 
συλλογικό σύστημα 
Green Dot Cyprus 

 

Συσκευασία 

    
Μη Συσκευασία 

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στην Κύπρο 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 

ΓΥΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΥΛΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ* 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) 

Διαλογή         

Ανακύκλωση         

Ανάκτηση         

Απόρριψη/ 
Ταφή         

ΣΥΝΟΛΟ         
 
 
 

* Για το υπόλειμμα να δηλωθεί ο τρόπος και χώρος διάθεσής του: 
 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εξαγωγή αποβλήτων ** 
 

 Ημερομηνία 
εξαγωγής 

Ονόματα εταιρείας 
ανακύκλωσης στην 

οποία γίνεται η εξαγωγή 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ/ 
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΥΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΞΥΛΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

 (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) (tn) 

1  
        

2  
        

3  
        

4  
        

5  
        

 

**  Να επισυνάπτουν αντίγραφα που να αποδεικνύουν την εξαγωγή των αποβλήτων: 
(α) Παράρτημα VII του Κανονισμού 1013/2006/ΕΚ και  
(β)  Διασάφηση εξαγωγών με έντυπο ΕΧΑ (για τρίτες χώρες) και έντυπο Τ2L (για χώρες της Ε.Ε) 

 
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Εγώ ο υποφαινόμενος  , (εξουσιοδοτημένος 
 
 
εκπρόσωπος της εταιρείας  ), 
 
 
δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 
 
 

Ημερομηνία:   (Υπογραφή)  
    Ο υπευθύνως δηλών 
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