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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Για την συμμόρφωση με το άρθρο 35(4) του περί Αποβλήτων Νόμου 185(Ι)/2011 έχει 

ετοιμαστεί το Σχέδιο Διαχείρισης για τα Δημοτικά Απόβλητα καλύπτοντας ολόκληρη τη 

γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός του Σχεδίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου, των κατευθύνσεων, των δράσεων και 

μέτρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και των πρακτικών που πρέπει να 

ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Νόμου όπως αυτός αναφέρεται 

στο άρθρο 3 του Νόμου, η τήρηση της ιεράρχησης διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή 

αναφέρεται στο άρθρο 9, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντός όπως 

αυτή αναφέρεται στο άρθρο 10 του Νόμου και η αυτάρκεια της Κοινότητας στο τομέα της 

διαχείρισης Δημοτικών αποβλήτων όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 16 του Νόμου καθώς 

επίσης και να υποστηριχθεί η υλοποίηση των στόχων και προνοιών του περί Συσκευασιών 

και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, αλλά και του Νόμου, στα πλαίσια των προνοιών του 

άρθρου 35 του Νόμου για δημιουργία Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΡΑ 

Το εν λόγω Σχέδιο λαμβάνει δράσεις και μέτρα που αποσκοπούν:  

(α) στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πιθανών αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προστασίας του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

(β) στην αποδοτική διαχείριση των πόρων προωθώντας, με βάση τη ιεράρχηση αποβλήτων 

όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 9 του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες 

τεχνολογικές εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας: 

i. την προετοιμασία αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση,  

ii. την ενίσχυση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης  

iii. τη διευκόλυνση και τη βελτίωση άλλων μορφών  ανάκτησης, όπως ανάκτηση 

ενέργειας και  

την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για τελική διάθεση των αποβλήτων. 
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Οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα διαχωρίζονται σε νομοθετικά και οργανωτικά μέτρα, 

κρατικά έργα, μέτρα ευαισθητοποίησης κοινού, συλλογής και παροχής πληροφοριών και 

συστάσεων και εκπαιδευτικής κατάρτισης και οικονομικά εργαλεία/κίνητρα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το Σχέδιο αποτελείται από επτά Κεφάλαια στα οποία καταγράφονται τα εξής: 

(α)  κατάλογος αποβλήτων που καλύπτει το Σχέδιο με ενδεικτικά παραδείγματα (Κεφάλαιο 

Ι) 

(β) περιγραφή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και πολιτικών για τα δημοτικά 

απόβλητα, (Κεφάλαιο ΙI) 

(γ) περιγραφή υφιστάμενων τεχνολογιών και πρακτικών που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων και βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ, (Κεφάλαιο 

ΙII) 

(δ) παγκύπρια και επαρχιακά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δημοτικών αποβλήτων, 

(Κεφάλαιο ΙV)  

(ε) περιγραφή υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής και υποδομής διαχείρισης (Κεφάλαιο 

V),  

(ζ) αξιολόγηση μελλοντικής τάσης παραγωγής αποβλήτων (Κεφάλαιο VI) και  

(η) ποσοτικοί και ποιοτικοί εθνικοί στόχοι για τη διάρκεια του ΣΔΔΑ και γενικά και 

εξειδικευμένα μέτρα και δράσεις που πρέπει να ληφθούν προς επίτευξή τους (Κεφάλαιο 

VII). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 

Αντικείμενο του παρόντος Σχεδίου αποτελούν τα δημοτικά απόβλητα, στα όποια γενικότερα, 

θεωρείται ότι περιλαμβάνονται τα απόβλητα που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες αποκομιδής των 

δήμων, τα συλλογικά συστήματα συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (για 

όσα εντάσσονται στον οικιακό τομέα) και των μπαταριών οικιακού τύπου και αριθμός 

αδειοδοτημένων εταιρειών ανακύκλωσης/ανάκτησης για τα χωριστά συλλεγέντα ρεύματα 

αποβλήτων. 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ως: 

«Δημοτικά Απόβλητα» νοούνται τα οικιακά απόβλητα και παρομοίου τύπου απόβλητα από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, περιλαμβανομένων και μερών χωριστά 

συλλεγέντων και συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών δημοτικών στερεών αποβλήτων 

όπως ογκώδη, απόβλητα κήπων και πάρκων, απόβλητα αγορών, απόβλητα από τον καθαρισμό 

δρόμων. 

«Οικιακά απόβλητα» για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, νοούνται τα απόβλητα που 

προέρχονται από κατοικίες ή άλλου τύπου οικοδομές στις οποίες υπάρχουν διευκολύνσεις για 

διαμονή, παραμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των χωριστά διαλεχθέντων στην πηγή 

αποβλήτων, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται στα αποχετευτικά 

συστήματα. Τα εν λόγω απόβλητα περιλαμβάνονται στις κατηγορίες απόβλητων 15 01 και 20 του 

περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (κατάλογος αποβλήτων) διατάγματος του 2003.  

«Παρομοίου τύπου απόβλητα» νοούνται τα απόβλητα που προέρχονται από άλλη προέλευση 

πέραν των κατοικιών και τα οποία προσομοιάζουν (λόγω φύσης, σύνθεσης και ποσότητας) με τα 

οικιακά απόβλητα, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγική 

διαδικασία βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων.  

«Απόβλητο Συσκευασίας»: σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως 

απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. Ως συσκευασία ή ως υλικό συσκευασίας 

θεωρείται κάθε προϊόν το οποίο πληροί τους ορισμούς που δίνονται στους περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους 2002 έως 2012 για την συσκευασία και τα απόβλητα 

συσκευασίας. 
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«Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης» νοούνται 
τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και 
άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΕΕ που 
προέρχονται από νοικοκυριά και τα ΑΗΗΕ που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιωτικά 
νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, τα οποία θεωρούνται ΑΗΗΕ 
οικιακής προέλευσης. 

«Ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές οικιακής προέλευσης», νοούνται οι φορητές 
Ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, οι οποίες σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία είναι  κάθε 
ηλεκτρική στήλη, στοιχεία κουμπιά, συστοιχία ή συσσωρευτής που- 
(α) είναι σφραγισμένη και 
(β) χειρομεταφερόμενη, και 
(γ) δεν είναι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή 
συσσωρευτής αυτοκινήτων 

 

2. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα δημοτικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων συσκευασιών) όπως και τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

(μπαταρίες) δύνανται να προέρχονται από: 

 Νοικοκυριά/οικίες/κατοικίες  

 Άλλου τύπου οικοδομές στις οποίες υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και 

διατροφή π.χ ιδρύματα, νοσοκομεία, στέγες ενηλίκων, εκπαιδευτήρια 

 Εμπορικές δραστηριότητες  

 Βιομηχανίες νοουμένου ότι αυτά προσομοιάζουν λόγω φύσης, σύνθεσης και ποσότητας, 

με τα οικιακά απόβλητα, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που προέρχονται από την 

παραγωγική διαδικασία βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων 

 

3. ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.1 Τύπος δημοτικών αποβλήτων 

Πιο κάτω δίνονται επεξηγήσεις για τον κάθε τύπο δημοτικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων 

των αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και των ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών – οικιακού τύπου) με τη χρήση μη εξαντλητικών κατάλογων με επεξηγηματικά 

παραδείγματα και την κατάλληλη κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ 157/2003 

για τον κατάλογο αποβλήτων: 
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Πίνακας Ι-1: Τύπος και Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους Πίνακες Ι - 2, 3 και 4 που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες των 

δημοτικών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα Ι-1. 

 

 

Α/Α Κατηγορίες Δημοτικών Αποβλήτων 

 

Κωδικοί αποβλήτων 
(βάση διατάγματος 
Κ.Δ.Π. 157/2003) 

1. 

 

Οικιακά  Οικιακά απόβλητα εξαιρουμένων μερών 
χωριστά συλλεγέντων 
 

20 03  

Οικιακά απόβλητα περιλαμβανομένων 
μερών χωριστά συλλεγέντων  
 

15 01 
20 01 και 20 02 

2. Παρομοίου τύπου απόβλητα από εμπορικές 
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα  
 

15 01 και 20 

3. Άλλες κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων 
 

20 
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Πίνακας Ι-2: Οικιακά απόβλητα  

Περιγραφή/Τύπος 

αποβλήτου 
Υποκατηγορία 

Κωδικοί 

αποβλήτων 
Επεξηγηματικά παραδείγματα 

Οικιακά απόβλητα εξαιρουμένων μερών χωριστά συλλεγέντων 

Μη χωριστά 
συλλεγέντα 
απορρίμματα  

 
200301 
200307 

- Ανάμεικτα απόβλητα 
- Ογκώδη Απόβλητα 

Οικιακά απόβλητα χωριστά συλλεγέντα 

Χαρτί/χαρτόνι 

 

 

 

Χάρτινη συσκευασία 
 

15 01 01 

- Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας οικιακών ειδών (π.χ. τηλεοράσεων, υπολογιστών, επίπλων) 

- Κουτιά συσκευασίας τροφίμων (π.χ. νιφάδων αραβοσίτου/κορν φλέικς, ρύζι, γλυκίσματα), παιγνιδιών, 
απορρυπαντικών σε σκόνη και άλλων προϊόντων καθαρισμού, θήκες αβγών 

- Χάρτινες σακούλες, χαρτί περιτυλίγματος, περιτυλίγματα ταχυφαγείων, θήκες ταχυδρόμησης 
καταλόγων και περιοδικών (με περιοδικό στο εσωτερικό τους), φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με 
αυτό, σπιρτόκουτα 

Χαρτί εκτός συσκευασίας 20 01 01 

- Εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά και άλλα έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί  

- Περιοδικά, έντυπα και διαφημίσεις σε ιλουστρασιόν χαρτί, κατάλογοι καταστημάτων  

- Χαρτιά γραφείου, φάκελοι, επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις, βιβλία, 
τηλεφωνικοί κατάλογοι, διαφημίσεις σε μη ιλουστρασιόν χαρτί, κινητά φύλλα χαρτιού, μη ιλουστρασιόν 
φυλλάδια και κατάλογοι, είδη από χαρτόνι όπως κάρτες γενεθλίων, ταχυδρομικές κάρτες, θήκες 
αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια  

- Χαρτιά "τίσιου", χαρτοπετσέτες κλπ. 
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Πλαστικά 

Πλαστική συσκευασία 15 01 02 

- Συσκευασίες από PVC π.χ. φιάλες λαδιού, συσκευασίες για προϊόντα ατομικής περιποίησης  

- Συσκευασίες PET π.χ. φιάλες αναψυκτικών, φιάλες νερού, ορισμένες συσκευασίες παγωτών  

- Δοχεία και φιάλες από PE π.χ. δοχεία γάλακτος, δοχεία απορρυπαντικών, πώματα, προϊόντα για οικιακή 
χρήση, για κατοικίδια ζώα και για τον κήπο, δοχεία υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου  

- Συσκευασίες από PS π.χ. συσκευασίες τροφίμων εύκολης σίτισης, αφρός διογκωμένης πολυστερίνης 
(κουτιά χάμπουργκερ, θήκες αβγών) (Styrofoam) 

-  Τσάντες σουπερμάρκετ και ταινίες (PE και PP) π.χ. πλαστικές τσάντες για ψώνια, σάκοι λιπασμάτων, 
κολλητικές ταινίες, σάκοι κομπόστ/τύρφης, σακούλες σάντουιτς, εσωτερική συσκευασία δημητριακών, 
περιτυλίγματα μπισκότων  

- Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη ένδυσης), εύκαμπτες συσκευασίες τραγανών 
προϊόντων, κουτιά μαργαρίνης, σωληνάρια οδοντόπαστας, άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες π.χ. 
δοχεία γιαουρτιού χωρίς καπάκι, δοχεία παγωτού, καλύμματα CD, άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με 
CD  αλλά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης )Πλαστικά με μεμβράνη (cling 
film) και άλλου τύπου πλαστικά φιλμς και σελοφάν, π.χ Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη των CD, 
γλάστρες φυτών (που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πώληση και τη μεταφορά φυτών 
και ;όχι να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής τους), κάψουλες για συστήματα 
ροφημάτων (π.χ για καφέ, κακαό, γάλα) οι οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση, πλαστικά βαρέλια, 
κοφίνια και άλλου τύπου πλαστικά κουτιά, πλαστικές παλέτες κλπ. 

Πλαστικά εκτός 
συσκευασίας 

20 01 39 

- Σακούλες απορριμμάτων, κρεμάστρες ρούχων, πλαστικά παιχνίδια, θήκες αποσμητικών χώρου, 

γλάστρες (που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του), δίσκοι σπόρων, 

λεκάνες πλυσίματος, σχάρες, σωλήνες ποτίσματος, λινοτάπητες, CDs, DVDs,  βιντεοκασέτες, εξοπλισμός 

κηπουρικής, σωλήνες, ξυραφάκια μιας χρήσης, σωλήνες/αντλίες, πλαστικά έπιπλα, καρέκλες, πλαστικά 

καρούλια, γάντια οικιακής χρήσης, εργαλειοθήκες κλπ. 

 

Ξύλο 

Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 
- Συσκευασίες από φελλό, παλέτες, συσκευασίες κρασιού, ξύλινα δοχεία και βαρέλια  

Ξύλο εκτός συσκευασίας 
με ή χωρίς επικίνδυνες 
ουσίες 

20 01 37* 

20 01 38 

- Ξύλινες περιφράξεις, ξύλο από ιδιοκατασκευές, ξύλινα έπιπλα, ξυλεία σε μόρια (μοριόπλακες, κόντρα 

πλακέ, ινόπλακες (ΜDF) 



6 
 

Μέταλλο 

Μεταλλική συσκευασία 15 01 04 

- Κυτία ποτών (αναψυκτικά, μπύρες) και τροφίμων, καπάκια, δοχεία για μπισκότα, φύλλα και δίσκοι 

από αλουμινόχαρτο, δοχεία από στιλβωτικά υποδημάτων, άδειες συσκευασίες υπό πίεση (aerosol), 

αλουμινόχαρτο 

- Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες που χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη αερίων, 

εξαιρουμένων των πυροσβεστήρων 

Μέταλλα εκτός 

συσκευασίας 
20 01 40 

- Κλειδιά, μαχαιροπίρουνα, συνδετήρες χαρτιών, βίδες, εργαλεία, παραμάνες, μεταλλικά ράφια, παλαιά 

σώματα καλοριφέρ, μαγειρικά σκεύη, κλειδαριές, πιατικά, σκεύη μαγειρικής, μεταλλικές καρέκλες και 

άλλα έπιπλα, καλάθια/τρόλευ ψωνίσματος 

- Καλώδια, στρόφιγγες, υδραυλικά, μέρη εγκαταστάσεων, μέρη ποδηλάτων, μεταλλικά υλικά 

οικοδομών/ιδιοκατασκευών, μεταλλικά παιγνίδια 

Σύνθετα υλικά 

Σύνθετη συσκευασία 15 01 05  
- Συσκευασίες ποτών (τύπου Tetrapak), Συσκευασίες σνακ (π.χ. πατατάκια/τσιπς, γαριδάκια) 

- Συσκευασίες δισκίων 

Σύνθετα υλικά εκτός 
συσκευασίας 

20 01 99 
- Είδη αποτελούμενα από στρώσεις διαφορετικών υλικών π.χ. σόλες υποδημάτων, μέρη επίπλων, μέρη 

συσκευών και μηχανημάτων 

Γυαλί 

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 
- Συσκευασίες από  γυαλί π.χ φιάλες  κρασιού, και νερού, βάζα μαρμελάδας, άλλες φιάλες , από καφέ 

γυαλί π.χ. φιάλες μπίρας, ιατρικές φιάλες (που δεν περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα), από γυαλί άλλων 
χρωμάτων π.χ. φιάλες νερού 

Γυαλί εκτός συσκευασίας 20 01 02 
- Καθρέφτες, επίπεδο γυαλί, μαγειρικά σκεύη (πυρέξ), ανάμεικτα θραύσματα γυαλιού, ποτήρια 

- Προϊόντα από fiberglass 

Υφάσματα 
Υφασμάτινη συσκευασία  15 01 09 

- Δίχτυα για φρούτα και λαχανικά, σάκοι από καναβάτσο 

- Υφασμάτινες τσάντες μεταφοράς προϊόντων (αν δίνονται στο σημείο πώλησης), υφασμάτινα δοχεία 
δώρων 

Ρούχα 20 01 10 - Είδη ένδυσης 
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Άλλα υφάσματα 20 01 11 

- Ράκη, υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης και ταπετσαρίες, χαλιά, κουρτίνες, κουβέρτες, πετσέτες, 
τραπεζομάντιλα, μαξιλάρια 

- Υφάσματα από λινάτσα, λευκοπλάστης, γάζες, μαλλί μπλεξίματος, υφασμάτινα είδη υγειονομικής 
χρήσης, στουπιά και απορρίμματα/ίνες και ξεφτίδια, ακρυλικές ίνες 

- Υφασμάτινες τσάντες 

Επικίνδυνες 

συσκευασίες  

Συσκευασίες με 
επικίνδυνες ουσίες 
(κατάλοιπα) ή που έχουν 
μολυνθεί από αυτές 

15 01 10* 

- Δοχεία υπό πίεση (aerosol) π.χ. αφρός μαλλιών. λάκα μαλλιών, σπρέυ αποσμητικό σώματος, 
εντομοκτόνα/κατσαριδοκτόνα, καθαριστικά φούρνων,  

- Δοχεία/Σακούλια φυτοφαρμάκων/αγροχημικά, μπογιάς, γόμας, φαρμάκων, καλλυντικών, μάσκαρες, 
μανικιούρ, make up 

- Δοχεία καθαριστικών (π.χ. χλωρίνης) 

- Σωληνάρια με φαρμακευτικές κρέμες 

- Γενικά συσκευασίες με επικίνδυνο υπόλειμμα 

Οργανικά 
απόβλητα  

Τρόφιμα κουζίνας  20 01 08 
- Ψωμί, φρούτα, μαγειρευμένα ή αμαγείρευτα τρόφιμα, κρέατα και ψάρια, τροφές για κατοικίδια ζώα, 

φλοιοί λαχανικών, φακελάκια τσαγιού αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα, μπισκότα, σοκολάτες κλπ. 

Απόβλητα κήπων σπιτιών 20 02 01 - Απόβλητα από κοπή χλόης/θάμνων/δένδρων, λουλούδια, ζιζάνια, κλαδέματα 

Ειδικά οικιακά 
απόβλητα 

Διαλύτες 20 01 13* - Κόλλες και διαλύτες, ψυκτικά μέσα, διαλύτες που χρησιμοποιούνται στη διάλυση μπογιάς, βερνικιών 

Οξέα 20 01 14* 
- Είδη καθαρισμού όξινης φύσεως, οξικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, βενζοϊκό οξύ, νιτρικό οξύ, 

βορικό οξύ, άλλα οξέα που χρησιμοποιούνται ως καθαριστικά (διάλυση πέτρας από βραστήρες κλπ.) 

Αλκαλικά απόβλητα 20 01 15* 
- Απορρυπαντικά και άλλα είδη καθαρισμού αλκαλικής φύσεως, υδροξείδιο του καλίου, αλκάλια που 

χρησιμοποιούνται ως καθαριστικά, αμμωνία, άλλες βάσεις 

Φωτογραφικά χημικά 20 01 17* - Χημικά υλικά για την εμφάνιση φωτογραφιών 

Ζιζανιοκτόνα 20 01 19* - Εντομοκτόνα κηπουρικής και οικιακής χρήσης και ζιζανιοκτόνα 
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Αεροζόλ 20 01 22 - Συμπιεσμένα προωθητικά όπως αποσμητικά, λακ για τα μαλλιά, αρωματικά χώρου, εντομοκτόνα 

Εξοπλισμός με 
χλωροφθοράνθρακες 

20 01 23* 
- Πυροσβεστήρες, κλιματιστικά, ψυγεία που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες 

- Διάφορα προωθητικά σε spray (αεροζόλ) με προωθητικό χλωροφθοράνθρακες 

Χρώματα, μελάνες, κόλλες 

και ρητίνες με ή χωρίς 

επικίνδυνες ουσίες 

20 01 27* 

20 01 28 
- Χρώματα, γόμες 

Απορρυπαντικά με ή χωρίς 

επικίνδυνες ουσίες 

20 01 29* 

20 01 30 

- Λευκαντικά,  απορρυπαντικά με χλωρικά άλατα 

- Σαμπουάν  

Κυτταροτοξικές και 

κυτταροστατικές 

φαρμακευτικές ουσίες και 

άλλου είδους φάρμακα 

20 01 31* 

20 01 32 

 

- Συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα  

- Χάπια, σιρόπια, αντιβιοτικά, βιταμίνες 

- Ενέσιμα φάρμακα κλπ. 

Απόβλητα από τον 

καθαρισμό καμινάδων 
20 01 41 - Στάχτη 

Ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός και 
μπαταρίες 

Σωλήνες φθορισμού και 

άλλα απόβλητα με 

υδράργυρο 

20 01 21* 

- Λαμπτήρες φθορισμού  

- Καθοδικές λυχνίες, απόβλητα με υδράργυρο και υπολείμματα υδραργύρου  

Μπαταρίες και 

συσσωρευτές  

20 01 33* 

20 01 34 

- Μολύβδου‐οξέος, νικελίου‐καδμίου, υδραργύρου, άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές αυτοκίνητου και 

οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών)  

- Αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες λιθίου, σύμμεικτες μπαταρίες 
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Απορριπτόμενος 

ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός  

20 01 35* 

20 01 36 

- Οικιακές συσκευές (φρυγανιέρες κλπ), παιγνίδια, συστήματα χειρισμούς και ελέγχου 

- Άλλα όργανα όπως πιεσόμετρα, αναλυτές γλυκόζης  

- Λαμπτήρες εκτός από λαμπτήρες φθορισμού 

Άλλα Άλλα μέρη μη 

προδιαγραφόμενα άλλως 
20 03 99 

- Ζωικές τρίχες, περιεχόμενα σάκων από ηλεκτρικές σκούπες (τα οποία παρέμειναν στο σάκο, αντίθετα 

με τα αντίστοιχα περιεχόμενα που ανήκουν στο λεπτόκοκκο (<20mm) κλάσμα), μπάλες αντισφαίρισης, 

οστά, καουτσούκ, δέρμα, σαπούνι, είδη κεραμικής, πήλινες γλάστρες, πιατικά, πέτρινα και κεραμικά 

πλακίδια δαπέδου και τοίχου, αγγεία, πέτρες, τούβλα, σκωρίες, κελύφη 

 Χώματα και πέτρες 20 02 02 - Χώματα, πέτρες 

 

Σημείωση : Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στους Πίνακες και επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*) κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα. Τα απόβλητα 

αυτά διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα.  
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Πίνακας Ι-3: Παρομοίου τύπου απόβλητα  

Α/α Παρομοίου τύπου απόβλητα 
Κωδικοί 
αποβλήτων 

Επεξηγηματικά παραδείγματα 

1. 
Απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, 

όπως καταστήματα διαφόρων ειδών, σουπερμάρκετ, 

φρουταρίες, γραφεία, τράπεζες 

2001 

Όλα όσα περιγράφονται στον Πίνακα Ι- 2 για τα 

οικιακά απόβλητα και ξεκινούν με τον κωδικό 1501 

και 2001 καθώς και ο κωδικός 200302 για τα 

απόβλητα αγορών νοουμένου ότι αυτά 

προσομοιάζουν με τα οικιακά στη φύση, ποσότητα 

και ποιότητα. 

2. 
Απόβλητα από κτίρια γραφείων και ιδρύματα 

(κυβερνητικά κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ)  πλην των 

επικίνδυνων 

2001 

3. 
Απόβλητα από χώρους εκθέσεων, αγορές, εορτές, 

συγκεντρώσεις κλπ. 

2001 και 

200302 

4. Απόβλητα που προέρχονται από ξενοδοχεία/ τουριστικά 

καταλύματα, εστιατόρια 

15 01 και 

2001 

5. Απόβλητα από βιοτεχνίες και βιομηχανίες αλλά που δεν 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία 

1501 και 

2001 
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Πίνακας Ι-4: Άλλα Δημοτικά απόβλητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/α Δημοτικά απόβλητα Υποκατηγορίες Κωδικοί 

αποβλήτων 

Επεξηγηματικά παραδείγματα 

1. Ογκώδη απόβλητα   20 03 07 
Έπιπλα, στρώματα, βαρέλια, ψυγεία 

2. Απόβλητα κήπων και 

πάρκων 

(περιλαμβάνονται 

απόβλητα 

νεκροταφείων) 

Οργανικά 

απόβλητα 

20 02 01 Προκύπτουν από εργασίες τοπικών αρχών για τον καθαρισμό 

πάρκων, νεκροταφείων, δρόμων  όπως κλαδέματα, χλοοτάπητας, 

ξερά φύλλα κλπ. 

Χώματα και πέτρες 20 02 02  

 Μη 

βιοαποικοδομήσιμ

α  

20 02 03 Ανάμεικτα υλικά (πλαστικά, μέταλλα, ελαστικά κλπ.) 

3. Απόβλητα καθαρισμού 

δρόμων 

 20 03 03 Ανάμεικτά υλικά (χώματα, πέτρες, μπουκάλια, ελαστικά, χαρτιά, 

μέταλλα κλπ.) 

4. Δημοτικά απόβλητα μη 

προδιαγραφόμενα 

άλλως 

 20 03 99 -Ζωικές τρίχες, περιεχόμενα σάκων από ηλεκτρικές σκούπες (τα 

οποία παρέμειναν στο σάκο, μπάλες αντισφαίρισης, οστά, 

καουτσούκ, δέρμα, σαπούνι 

-Είδη κεραμικής, πήλινες γλάστρες, πιατικά, πέτρινα και κεραμικά 

πλακίδια δαπέδου και τοίχου, αγγεία, πέτρες, τούβλα, σκωρίες, 

κελύφη 

-Λεπτόκοκκα υλικά <20mm π.χ. θραύσματα γυαλιού, άμμος, 

τέφρες 
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3.2. Τύπος αποβλήτων συσκευασίας 

Πιο κάτω δίνονται αναλυτικότερα ο τύπος αποβλήτων και επεξηγηματικά παραδείγματα για τα 

απόβλητα συσκευασιών. Σύμφωνα με τον κατάλογο απόβλητων ΚΔΠ. 157/2003 οι συσκευασίες 

έχουν τον κωδικό 1501 όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Οι κωδικοί αυτοί περιλαμβάνουν 

τόσο οικιακά όσο και εμπορικά /βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας. 

Πίνακας I-5: Απόβλητα συσκευασιών 

Α/Α Κατηγορίες Δημοτικών Αποβλήτων 

 

Κωδικοί αποβλήτων 
(βάση διατάγματος Κ.Δ.Π. 
157/2003)  
 
15 01 

1 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01 

2 Πλαστική συσκευασία 15 01 02 

3 Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 

4 Μεταλλική συσκευασία 15 01 04  

5 Συνθετική συσκευασία 15 01 05    

6 Μεικτή συσκευασία 15 01 06 

7 Γυάλινη συσκευασία 15 01 07   

8 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 15 01 09  

9 Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 

15 01 10*  

10 Μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού 
πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών 
δοχείων υπό πίεση 

15 01 11* 

 

Τα αναλυτικά επεξηγηματικά παραδείγματα για τον κάθε κωδικό αποβλήτου συσκευασίας 
δίνονται αναλυτικά πιο πάνω στα δημοτικά. 
 
Επιπλέον και σύμφωνα με το περί Αντικατάστασης του Παραρτήματος ΙΙΑ των περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως (Αρ.3) του 2012, Διάταγμα του 2014 Κ.Δ.Π. 
31/2014, δίνονται επεξηγηματικά παραδείγματα για το τι αποτελεί ή όχι συσκευασία, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω ορισμό. 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Πίνακας Ι – 6: Επεξηγηματικά παραδείγματα για τα κριτήρια του άρθρου 2Α 
 
Μέρος Α – Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου στο εδάφιο (2) του άρθρου 2Α: 

1. Αντικείμενα που 
αποτελούν συσκευασίες: 

Κουτιά γλυκών 

Ζελατίνα που περιβάλλει θήκη CD, 

Θήκες ταχυδρόμησης καταλόγων και περιοδικών (με περιοδικό στο 
εσωτερικό τους) 

Φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με κέικ 

Ρολά, σωλήνες και κύλινδροι, που περιβάλλονται από περιελιγμένο 
ελαστικό υλικό (όπως πλαστική μεμβράνη, αλουμίνιο, χαρτί), εκτός 
από τους ρόλους, σωλήνες και κυλίνδρους που αποτελούν μέρη 
μηχανών παραγωγής και δεν χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση 
προϊόντος ως μονάδας πώλησης 

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
πώληση και τη μεταφορά φυτών και όχι να παραμείνουν με το φυτό 
σε όλη τη διάρκεια ζωής του, 

 

Γυάλινα φιαλίδια για ενέσιμα διαλύματα 

Άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με CD αλλά δεν προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης), 

Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη ένδυσης), 

Σπιρτόκουτα, 

Συστήματα στείρου φραγμού (σάκοι, δίσκοι και υλικά που 
απαιτούνται για να διατηρηθεί στείρο το προϊόν), 

Κάψουλες για συστήματα ροφημάτων (π.χ. για καφέ, κακάο, γάλα) οι 
οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση 

Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες, που χρησιμοποιούνται για 
διάφορα είδη αερίων, εξαιρουμένων των πυροσβεστήρων 

2 Αντικείμενα που δεν 
αποτελούν συσκευασίες: 

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε 
όλη τη διάρκεια ζωής του 

Εργαλειοθήκες 

Φακελάκια τσαγιού 

Κηρώδη επιστρώματα γύρω από το τυρί, 

Μεμβράνες λουκάνικων, 

Κρεμάστρες ρούχων (εφόσον πωλούνται χωριστά 

Κάψουλες συστήματος ροφημάτων καφέ, φακελάκια από αλουμίνιο 
για καφέ και λοβοί από διηθητικό χάρτη με καφέ, που πετιούνται 
μαζί με το χρησιμοποιούμενο προϊόν του καφέ 

Φύσιγγες μελάνης για εκτυπωτές 

Θήκες CD, DVD και βιντεοταινιών (που πωλούνται μαζί με CD, DVD ή 
βιντεοταινία στο εσωτερικό τους) 

Άτρακτοι CD (που πωλούνται κενές και προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης), 

Διαλυτά σακουλάκια απορρυπαντικών 

Κεριά τάφων (δοχεία για κεριά) 

  Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε επαναπληρούμενο 
σκεύος, όπως στους επαναπληρούμενους μύλους άλεσης πιπεριού). 
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Μέρος Β – Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου στο εδάφιο (3) του άρθρου 2Α 

1 Αντικείμενα που 
αποτελούν συσκευασίες, 
εφόσον έχουν σχεδιαστεί 
και προορίζονται για να 
γεμίζονται στο σημείο 
πώλησης 

Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης 

Πλαστική μεμβράνη 

Σακούλες για σάντουιτς 

Αλουμινόχαρτο 

Πλαστικό φύλλο για τη συσκευασία των ρούχων μετά τον καθαρισμό 
τους στα πλυντήρια 

2 Αντικείμενα που δεν 
αποτελούν συσκευασίες: 

Αναδευτήρες 

Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης 

Χαρτί περιτυλίγματος (που πωλείται χωριστά 

Χάρτινες θήκες ψησίματος (που πωλούνται κενές) 

Φόρμες κέικ που πωλούνται χωρίς κέικ 

Μέρος Γ – Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου στο εδάφιο (4) του άρθρου 2Α 

1 Αντικείμενα που 
αποτελούν συσκευασίες 

Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσδεμένες στο προϊόν 

2 Αντικείμενα που 
αποτελούν μέρος των 
συσκευασιών ως 
εξαρτήματα 

Βουρτσάκια μάσκαρας που αποτελούν μέρος του πώματος του 
δοχείου 

Αυτοκόλλητες ετικέτες προσδεμένες σε άλλη συσκευασία 

Συνδετήρες συρραφής 

Πλαστικές θήκες 

Δοσομετρητές που αποτελούν μέρος του πώματος δοχείων 
απορρυπαντικού 

Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε μη επαναπληρούμενο 
σκεύος, γεμάτο με προϊόν, π.χ. στους μύλους άλεσης πιπεριού που 
είναι γεμάτοι με πιπέρι). 

3 Αντικείμενα που δεν 
αποτελούν συσκευασίες: 

Ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags) 

 

3.3 Τύπος αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

 

Κατηγορίες προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης και 
ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων που υπάγονται σε αυτές μέχρι 14 Αυγούστου 2018 (σύμφωνα 
με το Παράρτημα ΙΙ των ΚΔΠ73/2015) φαίνονται πιο κάτω:  
 
Πίνακας Ι-7: κατηγορίες και επεξηγηματικά παραδείγματα ΗΗΕ 
α/α Κατηγορία Επεξηγηματικά παραδείγματα 

1 Μεγάλες οικιακές 
συσκευές 

Μεγάλες συσκευές ψύξης 
Ψυγεία 
Καταψύκτες 
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για ψύξη, διατήρηση και 
αποθήκευση τροφίμων 
Πλυντήρια ρούχων 
Στεγνωτήρια ρούχων 
Πλυντήρια πιάτων 
Συσκευές μαγειρικής 
Ηλεκτρικές κουζίνες 
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Ηλεκτρικά μάτια 
Φούρνοι μικροκυμάτων 
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες 
επεξεργασίες τροφίμων 
Ηλεκτρικές θερμάστρες 
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) 
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, 
κρεβατιών, καθισμάτων 
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες 
Συσκευές κλιματισμού 
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού 

2 Μικρές οικιακές 
συσκευές 

Ηλεκτρικές σκούπες 
Σκούπες χαλιών 
Άλλες συσκευές καθαριότητας 
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες 
κλωστοϋφαντουργικές εργασίες 
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα, το μαγγάνισμα και 
εν γένει τη φροντίδα των ρούχων 
Φρυγανιέρες 
Συσκευές τηγανίσματος (φρυτέζες) 
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή 
συσκευασιών 
Ηλεκτρικά μαχαίρια 
Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, 
ξυρίσματος, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος 
Ρολόγια και εξοπλισμός μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου 
Ζυγοί (ζυγαριές) 

3 Εξοπλισμός 
τεχνολογίας 
πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνιών 

Συστήματα Συγκεντρωτική επεξεργασία δεδομένων : 
Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes) 
Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers) 
Μονάδες εκτύπωσης 
Συστήματα προσωπικών υπολογιστών : 
Προσωπικοί υπολογιστές (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων 
επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων) 
Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των 
ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων) 
Υπολογιστές τσέπης (notebook) 
Υπολογιστές χειρός (notepad) 
Εκτυπωτές 
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές 
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες 
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 
Τερματικά και συστήματα χρηστών 
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) 
Τηλέτυπα 
Τηλέφωνα 
Tηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή 
Ασύρματα τηλέφωνα 
Κινητά τηλέφωνα 
Συστήματα τηλεφωνητών 
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και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή 
άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα 

4 Καταναλωτικά είδη 
και φωτοβολταικά 
πλαίσια 

Ραδιόφωνα 
Τηλεοράσεις 
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες) 
Μαγνητοσκόπια(συσκευές αναπαραγωγής εικόνας) 
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας 
Ενισχυτές ήχου 
Μουσικά όργανα 
και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων 
τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των 
τηλεπικοινωνιακών μέσα 
Φωτοβολταικά πλαίσια 

5 Φωτιστικά είδη Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών    
σωμάτων 
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού 
Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων 
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των 
λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων 
μετάλλων 
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης 
Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του 
φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης 

 

6 Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
εργαλεία 
(εξαιρουμένων των 
μεγάλης κλίμακας 
σταθερών 
βιομηχανικών 
εργαλείων) 

Τρυπάνια 
Πριόνια 
Ραπτομηχανές 
Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την 
αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις 
Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής 

 

7 Παιχνίδια και 
εξοπλισμός 
ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού 

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόμια 
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών 
Βιντεοπαιχνίδια 
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ. 
Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά 
στοιχεία 

 

8 Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 
(εξαιρουμένων των 
εμφυτεύσιμων και 
μολυσμένων) 

Τεστ γονιμοποίησης 
Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, 
την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και 
αναπηριών 

 

9 Όργανα 
παρακολούθησης 
και ελέγχου 

Ανιχνευτές καπνού 
Συσκευές θερμορύθμισης 
Θερμοστάτες 
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή 
χρήση 
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Οι πιο πάνω κατηγορίες προϊόντων παύουν να υφίστανται μετά τις 15 Αυγούστου 2018 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 73/2015, Παράρτημα III και Παράρτημα IV.  Μη εξαντλητικός 
κατάλογος ΗΗΕ των νέων κατηγοριών δίνεται πιο κάτω: 
 
Α/Α Κατηγορία Επεξηγηματικά παραδείγματα 

1 Εξοπλισμός ανταλλαγής 
θερμότητας 

Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα που διανέμουν αυτόματα 
προϊόντα σε ψύξη, συσκευές κλιματισμού, συσκευές 
αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης, θερμάστρες που περιέχουν 
πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που 
χρησιμοποιούν υγρά πλην του νερού για την ανταλλαγή 
θερμότητας. 

2 Οθόνες και εξοπλισμός που 
περιέχει οθόνες με επιφάνεια 
μεγαλύτερη των 100 cm2 

Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD, φορητοί υπολογιστές 
(laptops), υπολογιστές τσέπης (notebooks). 
 

3 Λαμπτήρες Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες φθορισμού μικρών 
διαστάσεων, λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες εκκενώσεως 
υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων 
μετάλλων, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, λαμπτήρες 
LED. 
 

4 Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, 
συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια, 
καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός 
(εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών οργάνων), συσκευές 
χρησιμοποιούμενες για πλέξιμο και ύφανση, μεγάλοι 
υπολογιστές, (mainframes), μεγάλες μηχανές εκτύπωσης, 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
 

5 Μικρού μεγέθους εξοπλισμός Ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών, συσκευές ραπτικής, 
φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, ανεμιστήρες, 
ηλεκτρικά σίδερα, φρυγανιέρες, ηλεκτρικά μαχαίρια, 
ηλεκτρικοί βραστήρες, ρολόγια ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, 
ζυγαριές, συσκευές περιποίησης μαλλιών και σώματος, 
αριθμομηχανές, ραδιόφωνα, κάμερες μαγνητοσκόπησης, 
(βιντεοκάμερες), μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής 
εικόνας), συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, μουσικά 
όργανα, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός, 
υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία 
κλπ., ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, 
θερμοστάτες, μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 
μικρά ιατρικά βοηθήματα, μικρά όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου, μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων, 
μικρές συσκευές με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια 

6 Μικρού μεγέθους εξοπλισμός 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών (καμιά 
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη 
από 50 cm) 

Κινητά τηλέφωνα, GPS, αριθμομηχανές τσέπης, 
διακλαδωτήρες, προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, 
τηλέφωνα. 
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3.4. Τύποι ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταριών). 

ΦΟΡΗΤΕΣ 
 
1. Μη Επαναφορτιζόμενες (Πρωτογενείς)  

 Zinc-Carbon (ZnC)  

 Alkal.-Mangan. (AlMn)  

 Lithium-Oxide (Li)  

 Κομβιόσχημες 

 Άλλες  
 

2. Επαναφορτιζόμενες (Δευτερογενείς)  

 Nickel-Cadmium (NiCd  

 Nickel Metal Hydri. (NiMH) 

 Lithium-ion (Li-ion)  

 Μολύβδου – οξέος  

 Άλλες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
 

1.1 Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη της 
δημιουργίας και την ανακύκλωση αποβλήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Στρατηγική αυτή προβλέπει τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών ή/και 
ενέργειας και προωθεί το όραμα για μια κοινωνία της ανακύκλωσης η οποία 
επιδιώκει να προλάβει τη δημιουργία αποβλήτων και στις περιπτώσεις που δεν το 
μπορεί, να τα χρησιμοποιεί ως πόρο.  

Πιο συγκεκριμένα, η θεματική στρατηγική της ΕΕ αποβλέπει:  

 Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 Στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων  

 Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης  

 Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση της νομοθεσίας για τα απόβλητα  

 Στη βελτίωση της εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων 

1.2 Στρατηγική για την πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων 
(Strategy on the prevention and recycling of waste) 

Η εν λόγω στρατηγική χαράσσει τις κατευθύνσεις των δράσεων για πρόληψη και 
ανακύκλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και περιγράφει τα μέτρα που θα 
επιτρέψουν τη βελτιωμένη διαχείριση των αποβλήτων. 
 
Στόχος της στρατηγικής είναι να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αποβλήτων καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή μέχρι την τελική 
διάθεση τους (cradle to grave), μέσω της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Η 
προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε είδος αποβλήτων όχι μόνο ως 
πηγή ρύπανσης που επιβάλλεται να μειωθεί, αλλά και ως ενδεχόμενος πόρος που 
προσφέρεται για εκμετάλλευση. 
 

Η παρούσα στρατηγική αποσκοπεί στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων σε ότι αφορά 
τη διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής, στο να επιτρέψει την πραγματοποίηση 
μεγαλύτερης κλίμακας λιπασματοποίησης και στην ανάκτηση μεγαλύτερων 
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ποσοτήτων ενέργειας από τα απόβλητα, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη βελτίωση 
από ποσοτική και ποιοτική σκοπιά της ανακύκλωσης. Κύρια αναμενόμενα οφέλη 
είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η καλύτερη αξιοποίηση των δαπανών χάρη 
στη σημασία που αποδίδεται στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τη μείωση του 
κόστους, τον περιορισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης, τη μείωση της ρύπανσης από τα απόβλητα και την περιστολή των 
εκπομπών των αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 

1.3 Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων 
(Strategy on Sustainable use of natural resources) 

Η στρατηγική αυτή διαμορφώνει ένα πλαίσιο δράσης το οποίο αποβλέπει στη 
μείωση των πιέσεων επί του περιβάλλοντος, οι οποίες απορρέουν από την 
παραγωγή και κατανάλωση φυσικών πόρων, χωρίς να επιβαρύνεται η οικονομική 
ανάπτυξη. Οι πτυχές που συνδέονται με τους πόρους θα ενσωματωθούν σε όλες τις 
κατάλληλες πολιτικές και θα ληφθούν ειδικά μέτρα για ελεγχόμενη χρήση. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
21/12/2005 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών 
πόρων, καθορίζονται οι κατευθύνσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για 
την επόμενη 25ετία, με στόχο την αποδοτικότερη και πλέον αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 
 
Στόχος της στρατηγικής είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
έχει η χρήση των φυσικών πόρων (εξάντληση των πόρων και ρύπανση), 
τηρουμένων, εκ παραλλήλου, των στόχων που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβόνας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Εμπλέκονται εν προκειμένω όλοι οι τομείς οι οποίοι καταναλώνουν 
πόρους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και την υποκατάσταση των εξαιρετικά 
ρυπογόνων πόρων με εναλλακτικές λύσεις. 
 
Η στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί μία από τις επτά 
θεματικές στρατηγικές που προβλέπονται για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον που εγκρίθηκε το 2002. 
 
Η αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη μπορεί να 
σημαίνει δύο πράγματα: 
1) η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τη χρήση των πόρων, ενώ η 
απόλυτη ποσότητα των εισρεόντων πόρων εξακολουθεί να αυξάνεται. 
2) η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ η συνολική εισροή πόρων παραμένει σταθερή ή 
μειώνεται. 
 
Η αποσύνδεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη 
σημαίνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από την αύξηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σχετική αποσύνδεση) ή ότι η οικονομία 
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αναπτύσσεται, ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σταθεροποιούνται ή μειώνονται 
σε απόλυτες τιμές (απόλυτη αποσύνδεση). 
 
Η διαδικασία της αποσύνδεσης θέτει επί τάπητος πολλά ζητήματα που αφορούν 
όλες τις κοινωνικές ομάδες δηλαδή τους παραγωγούς (π.χ. τις επιχειρήσεις), τους 
καταναλωτές και τους πολίτες εν γένει, καθώς και όλες τις δημόσιες και τις 
αυτοδιοικούμενες δομές και υπηρεσίες. 
 
Οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι καταναλωτές θα πρέπει να αναπτύξουν και να 
υιοθετήσουν πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης με τις ελάχιστες δυνατές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Απαιτούνται, επίσης, στοχευμένες δημόσιες πολιτικές 
με σαφείς μακροπρόθεσμους στόχους για τον προγραμματισμό των επενδύσεων 
και την καινοτομία. 
 

1.4 Στρατηγική για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων 
(Resource Efficiency Strategy) 

Η εμβληματική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους της δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσεων σε πολλούς τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, οι μεταφορές, η 
βιομηχανία, οι πρώτες ύλες, η γεωργία, η αλιεία, η βιοποικιλότητα και η 
περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια για 
επενδύσεις και καινοτομία και να ενσωματωθεί ισόρροπα η διάσταση της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων σε όλες τις συναφείς πολιτικές. 
 
Η αποδοτική χρήση των πόρων έχει φανερά οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες. 
Βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει τα κόστη και ενδυναμώνει τον 
ανταγωνισμό, δημιουργώντας ευκαιρίες εργοδότησης. Όσο λιγότερες εταιρείες 
εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πόρων, τόσο λιγότερο 
ευπρόσβλητες είναι από τον περιορισμό των προμηθειών και την αστάθεια στις 
τιμές αγοράς. Υπάρχουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης και εργοδότησης π.χ. 
στην παροχή πράσινων τεχνολογιών και υπηρεσιών, στην παροχή ανανεώσιμης 
ενέργειας, τις οικολογικές βιομηχανίες και την ανακύκλωση. Η αποδοτική χρήση 
των πόρων θα ωφελήσει επίσης και άλλες τεχνολογίες, καθώς αυτή μειώνει τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και πολλά άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
προβλήματα υγείας. 
 

Άλλες Κοινοτικές Στρατηγικές και Πολιτικές που σχετίζονται έμμεσα με τη 
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων είναι: 

1.5 Στρατηγική εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(Environmental Impact Assessment Strategy) 

Η έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, δηλαδή της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, εισήχθη με 
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την κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ (αποκαλούμενη και οδηγία ΣΠΕ). Με την οδηγία 
αυτή, που αποτελεί τη συνέχεια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγίας ΕΠΕ), 
καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να εκτιμούν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα που αποτελούν το «πλαίσιο» 
πραγματοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Στόχοι της οδηγίας, κατά 
το άρθρο 1 αυτής, είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση 
σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.  
 

1.6 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Integrated Product 
Policy - IPP) 

Η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων αποτελεί στρατηγική για την ενίσχυση και τον 
επαναπροσδιορισμό των περιβαλλοντικών πολιτικών των σχετικών με τα προϊόντα, 
με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης μιας αγοράς που ευνοεί την εμπορία πιο 
οικολογικών πράσινων προϊόντων και προώθηση δημόσιου διαλόγου για το θέμα 
αυτό.  

Συγκεκριμένα, μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της ΙΡΡ αναφέρονται σε: 

α) Μέσα για τη δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού και νομικού πλαισίου  

β) Πρόωθηση του εργαλείου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Προϊόντων - Life Cycle Analysis 
(LCA)  

γ) Ενημέρωση καταναλωτών. 

1.7 Σχέδιο Δράσης για την προώθηση καινοτόμων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών (Environmental 
Technology Action Plan – ETAP) 

Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που είναι λιγότερο επιβλαβείς για 
το περιβάλλον σε σχέση με άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται τεχνολογίες και διεργασίες διαχείρισης της ρύπανσης, προϊόντα 
που συνεπάγονται κατανάλωση λιγότερων πόρων και υπηρεσίες και διεργασίες που 
διαχειρίζονται αποδοτικότερα τους πόρους.  
 
Περιβαλλοντικές τεχνολογίες υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ρύπανσης, της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και των αποβλήτων και της παραγωγής ενέργειας. Οι τεχνολογίες αυτές 
εκπέμπουν επίσης λιγότερους ρύπους, παράγουν λιγότερα απόβλητα, έχουν 
περιορισμένες επιπτώσεις στην υγεία και τη βιοποικιλότητα και εν γένει 
συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε το σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες το 2004 προκειμένου να επιταχυνθεί η άρση των χρηματοοικονομικών, 
οικονομικών και θεσμικών φραγμών στην ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το 
περιβάλλον και να αυξηθεί η υιοθέτησή τους από την αγορά. 
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Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει εννέα μέτρα με προτεραιότητα σε τρεις 
ευρύτερους τομείς: μετάβαση από την έρευνα στην αγορά, βελτίωση των συνθηκών 
της αγοράς και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέτρα έχουν αναληφθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές και περιφερειακές αρχές, βιομηχανίες και 
ερευνητικούς οργανισμούς. Οι χώρες της ΕΕ έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν 
εθνικούς χάρτες πορείας για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στο πλαίσιο του 
σχεδίου. 
 
Οι τρέχουσες βασικές προτεραιότητες είναι η κινητοποίηση της χρηματοδότησης 
και άλλες δράσεις για την προώθηση των ευκαιριών που παρέχει η αγορά σε 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.  
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης είναι τα εξής: 

 μεταφορά των οικολογικών τεχνολογιών από τα ερευνητικά εργαστήρια στις 
αγορές· 

 βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, ώστε να ευνοηθεί η υιοθέτηση των 
οικολογικών τεχνολογιών· 

 προαγωγή των οικολογικών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ  ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των αποβλήτων βασίζεται 
στις ακόλουθες βασικές αρχές : 

2.1 Ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων 

Σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων όπως αναφέρεται στην 
οδηγία πλαίσιο (2008/98/EC) για τα απόβλητα, πρώτος στόχος είναι η πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων, εν συνεχεία η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η 
ανακύκλωση υλικών, ακολουθεί η ανάκτηση (π.χ. ανάκτηση ενέργειας), ενώ ως 
τελευταία λύση θεωρείται η διάθεση, δηλαδή η υγειονομική ταφή των 
υπολειμμάτων επεξεργασίας των αποβλήτων. Σκοπός της τήρησης της ιεράρχησης 
είναι η αποσύζευξη της οικονομικής ανάπτυξης από τις αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον με τη χρήση των φυσικών πόρων, οδεύοντας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε 
κοινωνία ανακύκλωσης.  

2.2 «Αρχή της πρόληψης» (prevention principle) 

Σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής απόδειξης 
ότι μία ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και μη αντιστρεπτές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως άλλοθι για τη μη 
εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
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2.3 «Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays principle) & 
«Αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» 
(extended producer responsibility ) 

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ευθύνης του παραγωγού, το 
συνολικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύψει θα πρέπει να το 
αναλαμβάνει όποιος τα παράγει.  

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», κάθε φορέας εκμετάλλευσης που 
προκαλεί περιβαλλοντική ζημία ή άμεσο κίνδυνο ανάλογης ζημίας θα πρέπει, κατ' 
αρχήν, να επωμίζεται το κόστος των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή 
αποκατάστασης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, η αρμόδια αρχή αυτενεργεί ή 
επεμβαίνει μέσω τρίτων αντί του φορέα εκμετάλλευσης, η αρχή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι το προκύπτον γι' αυτήν κόστος θα ανακτάται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Κρίνεται επίσης σκόπιμο οι φορείς εκμετάλλευσης να επωμίζονται 
τελικά το κόστος της εκτίμησης περιβαλλοντικής ζημίας και, κατά περίπτωση, την 
αξιολόγηση του άμεσου κινδύνου πρόκλησης τέτοιας ζημιάς. 

Ολόκληρη η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει". Οι πληρωμές μπορεί να πραγματοποιηθούν με τη μορφή επενδύσεων 
για να επιτευχθεί συμμόρφωση προς αυστηρότερα πρότυπα ή με τη μορφή φόρου 
επιβαλλόμενου στις επιχειρήσεις ή στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν μη 
οικολογικά προϊόντα ή δεν διαχειρίζονται ορθολογικά τα απόβλητά τους. 

Με βάση και την ευθύνη του παραγωγού, ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίζει 
τα μέσα, όχι μόνο για να περιορίσει τη δημιουργία αποβλήτων, (με συνετή χρήση 
των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων υλών ή μη επικίνδυνων υλικών) αλλά 
και για τη δημιουργία προϊόντων ώστε να διευκολύνεται επαναχρησιμοποίηση και 
ανάκτησή τους. 

Σύμφωνα με αυτή ναι μεν παραγωγοί, κατασκευαστές, εισαγωγείς, προμηθευτές 
υλικών, έμποροι, καταναλωτές και δημόσιες αρχές έχουν συγκεκριμένες ευθύνες 
στη διαχείριση των αποβλήτων, εντούτοις είναι ο παραγωγός κάθε προϊόντος που 
διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, καθώς αυτός είναι που λαμβάνει τις καίριες 
αποφάσεις που αφορούν το προϊόν του και τη δυναμική του για παραγωγή 
αποβλήτων. Μόνο ο παραγωγός μπορεί να σχεδιάσει και να παράξει το προϊόν του 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του και η 
καλύτερη δυνατή ανάκτηση και διάθεσή του, στη φάση απόρριψής του. 

2.4 «Αρχή της εγγύτητας» (proximity principle) 

Σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας και αυτάρκειας στη διαχείριση των 
αποβλήτων, τα παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση όσο 
το δυνατόν εγγύτερα στην εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και διάθεσης, με σκοπό 
την αποφυγή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταφορά τους, εφ’ όσον 
αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. 
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Άλλες σχετικές Περιβαλλοντικές Αρχές 
 

2.5 «Αρχή της αειφορίας» (sustainability principle) 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Göteborg (2001) υιοθέτησε την πρώτη Στρατηγική 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Sustainable Development Strategy 
(SDS)]. Αυτή συμπληρώθηκε από εξωτερικές παραμέτρους που ορίσθηκαν στην 
Βαρκελώνη το 2002 με την επισκόπηση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη στο Johannesburg το 2002. Η ΕΕ έθεσε το 2004 στόχο την 
ανασκόπηση της Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης κάτι που υλοποιήθηκε το 2006. 
Η ανασκόπηση αποσκοπούσε στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης ποιότητας ζωής 
τόσο για τις παρούσες γενιές όσο και για τις μελλοντικές, μέσω της δημιουργίας 
βιώσιμων κοινοτήτων ικανών για την αποδοτική διαχείριση και χρήση των πόρων, 
και ικανών για τη δυνατότητα οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας για την 
οικονομία, η οποία θα εξασφαλίζει ευημερία, περιβαλλοντική προστασία και 
κοινωνική συνοχή. 

2.6 «Αρχή του σχεδιασμού» 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα πρέπει να συντάσσονται και να υλοποιούνται σχέδια 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ 
για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, έχει ψηφιστεί ο Περί 
καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων που συνδέονται με 
την ενέργεια Νόμος του 2011 (N 17(I)/2011). Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 
Νόμου είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της 
κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Την ίδια 
στιγμή τα προϊόντα αυτά, παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης, που 
στόχο έχουν, τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους και την 
επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λειτουργικές τους ιδιότητες.  

Ως Οικολογικός Σχεδιασμός ορίζεται η προληπτική προσέγγιση, που αποσκοπεί  
στην ένταξη περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του, καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του. Ο Οικολογικός Σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της 
κοινοτικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων. Η Οδηγία 
προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με 
την ενέργεια προϊόντα, οι οποίες υιοθετούνται υπό την μορφή κοινοτικών 
Κανονισμών, προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να διατίθενται στην αγορά ή/και να 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/E7C685BF594999AFC225740B00249971/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202011%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C.pdf
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τίθενται σε λειτουργία. Ο Οικολογικός Σχεδιασμός συμβάλλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού. 

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

3.1. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  

H Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά γενικά τα απόβλητα μπορεί να χωριστεί στις 
πιο κάτω 4 κατηγορίες. 

3.1.1. Βασική Οδηγία Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων  
3.1.2. Άλλες Οδηγίες σχετικές με ειδικά ρεύματα απόβλητων 
3.1.3. Οδηγίες σχετικές με την επεξεργασία αποβλήτων (αποτέφρωση, 

διάθεση, κλπ) 
3.1.4. Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΙED) 

 

3.1.1. Βασική Οδηγία Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων - Οδηγία 
2008/98/ΕΚ περί Αποβλήτων 
 

Η Οδηγία Πλαίσιο έχει στόχο την βελτιστοποίηση των διατάξεων της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ, την απλοποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου και την 
αποσαφήνιση των ορισμών. Επιπλέον καθορίζει βασικές αρχές και γενικούς 
στρατηγικούς στόχους θέτοντας βασικές προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες 
αποβλήτων εκτός και αν αυτές ελέγχονται μέσω άλλης σχετικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Οδηγίας, σκοπός του Νόμου είναι να θεσπίζει μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας ή 
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης 
αποβλήτων, περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και 
βελτιώνοντας την αποδοτικότητα αυτής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 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, 
την χλωρίδα και την πανίδα,  

(β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και 

(γ) χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τα προστατευμένα είδη και φυσικοί οικότοποι. 

Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 2, π.χ στα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος 
και στα ραδιενεργά απόβλητα. 
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Όσον αφορά την τάξη προτεραιότητας που ισχύει με την νέα Οδηγία άρθρο 4  
σχετικά με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων αυτή ακολουθεί την εξής 
σειρά όπου η πρόληψη είναι η περισσότερο επιθυμητή και η διάθεση η λιγότερο 
επιθυμητή: 

 

Σημαντικές πρόνοιες που τίθενται από την Οδηγία, με χρονικό όριο εφαρμογής, 
αφορούν Θέματα Πρόληψης (άρθρο 9), επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, 
και ανάκτησης (άρθρο 10 και 11) και διάθεσης (άρθρο 12). Άλλες πρόνοιες αφορούν 
την εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας και της αυτάρκειας (άρθρο 16) και την 
εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει (άρθρο 14) για κατανομή του κόστους 
διαχείρισης. 

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο (2008/98/EC) για τα απόβλητα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει μέτρα για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες πρόληψης 
αποβλήτων, π.χ. με τον καθορισμό της πρόληψης και την αποσύζευξη των στόχων 
για το 2020. Συγκεκριμένα μέχρι το 2020 θα πρέπει να ανακυκλωθεί ή να 
προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση: 

  τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των αποβλήτων όπως το χαρτί, το γυαλί, τα 
μέταλλα και το πλαστικό από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως και από άλλες 
πηγές προέλευσης των υλικών αυτών  

 τουλάχιστον το 70% κατά βάρος των αποβλήτων από οικοδομές και 
κατεδαφίσεις, εξαιρουμένων των φυσικών υλικών που αναφέρονται στην 
κατηγορία 17 05 04 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(κατάλογος αποβλήτων) διατάγματος του 2003. 

Ορισμένα χαρακτηρισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα 
(αποχαρακτηρισμός), εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης 
της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με 
όρους που τίθενται από την Οδηγία. 

Πέραν αυτού κάθε οργανισμός ή εταιρεία που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες 
διαχείρισης πρέπει να λάβει άδεια από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το 
Νόμο.  

Τέλος και σύμφωνα με το άρθρο 28 υπάρχει υποχρέωση για ετοιμασία σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) τον τύπο, την ποιότητα, την ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων στην 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι 
πιθανόν να μεταφερθούν από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία 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 
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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. 

 

3.1.2 Άλλες Οδηγίες σχετικές με ειδικά ρεύματα απόβλητων  

 

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας 

Η οδηγία 94/62/ΕΚ καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της 
Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε 
προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις 
υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ 
των οποίων αποτελούνται. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο των 
επεξηγηματικών παραδειγμάτων σχετικά με τον ορισμό της συσκευασίας που 
αναφέρονται στο παράρτημα I. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της 
δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ανάπτυξη συστημάτων 
επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 

Τα κράτη μέλη όφειλαν να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και 
αξιοποίησης ώστε να επιτύχουν τους ακόλουθους αριθμητικούς στόχους: 

 το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001, ανάκτηση ή αποτέφρωση του 50% έως 
και 65%, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας σε εγκαταστάσεις 
αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας· 

 το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, ανάκτηση ή αποτέφρωση του 60% 
τουλάχιστον, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας, σε εγκαταστάσεις 
αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας· 

 το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001, ανακύκλωση του 25% έως και 45%, κατά 
βάρος, όλων των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα 
συσκευασίας (με ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας)· 

 το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, ανακύκλωση του 55% έως και 80%, 
κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας· 

 το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων 
στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:  

- 60%, κατά βάρος, για το γυαλί, 
- 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και το χαρτόνι, 
- 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 
- 22,5%, κατά βάρος, για τα πλαστικά και 
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- 15%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία οι στόχοι του 2001 έχουν μετατεθεί για το 2005 και οι 
στόχοι του 2008 έχουν μετατεθεί για το 2012. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι 
συνολικοί στόχοι του 2005 και 2012 έχουν επιτευχθεί με επιτυχία. 

Η οδηγία 94/62/ΕΚ καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τον 
επαναχρησιμοποιήσιμο και αξιοποιήσιμο χαρακτήρα των συσκευασιών και των 
απορριμμάτων συσκευασίας, στις οποίες πρέπει αυτά να ανταποκρίνονται. Η 
Επιτροπή ενθαρρύνει την επεξεργασία ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν αυτές 
τις βασικές απαιτήσεις. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι συσκευασίες που διατίθενται στην 
αγορά ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ: 

 περιορισμός του όγκου και του βάρους των συσκευασιών στο ελάχιστο όριο 
που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής 
και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή· 

 ελαχιστοποίηση της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως 
συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της 
συσκευασίας· 

 σχεδιασμός μίας επαναχρησιμοποιήσιμης ή ανακτήσιμης συσκευασίας. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα πληροφορικής (βάσεις 
δεδομένων) για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας ώστε να είναι σε 
θέση να παρακολουθούν την εφαρμογή των στόχων της παρούσας οδηγίας. Τα 
δεδομένα που διαθέτουν πρέπει να μεταβιβάζονται στην Επιτροπή. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας και σύμφωνα με τους στόχους και τα μέτρα 
που αναφέρονται, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων 
συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται βάσει των 
άρθρων 4 και 5. 
 
Το άρθρο 4 αναφέρεται στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να εξασφαλίζουν τα κράτη 
μέλη και το άρθρο 5 αναφέρεται στο ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν 
τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, σύμφωνα με τη 
συνθήκη. 
 
Σχετικές τροποποιήσεις της βασικής οδηγίας: 

α) Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 
τα απορρίμματα συσκευασίας 

β) Οδηγία 2005/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2005 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας 
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γ) Απόφαση 2005/270/ΕC της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό 
των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 

δ) Κανονισμός 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου 2009 

ε) Οδηγία 2013/2/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας. 

Επιπλέον έχουν εκδοθεί άλλες Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση 
συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων των οποίων η διάθεση από κοινού με τα 
οικιακά απορρίμματα θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Οι κυριότερες από 
τις Οδηγίες αυτές είναι: 

 Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, 

 Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT), 

 Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,  

 Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  

 Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  

 Οδηγία 2006/21 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιομηχανίας  

 Οδηγία 78/176 περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία 
διοξειδίου του τιτανίου 

 Κανονισμός 1774/2002/EK, για την διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και 
αποβλήτων. 

 

3.1.3. Οδηγίες σχετικές με την επεξεργασία αποβλήτων (αποτέφρωση, 
διάθεση, κλπ) 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί της υγειονομικής ταφής αποβλήτων 

Στόχος της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ είναι ο καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, η Οδηγία θέτει αυστηρές 
λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις για τα απόβλητα και τους χώρους 
υγειονομικής ταφής. 

Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή (άρθρο 5), τα Κράτη Μέλη οφείλουν να καθορίζουν 
την εθνική στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η στρατηγική αυτή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων μέσω ιδίως 
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ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιοαερίου ή ανάκτησης υλικών / 
ενέργειας. 

Η Οδηγία θέτει στόχους σε βάθος χρόνου έως και 15 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της, για σταδιακή μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που 
προορίζονται για υγειονομική ταφή.  
 

 Όχι αργότερα από πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας 
(2001), τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που προορίζονται για χώρους 
υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) 
ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή 
το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα 
τυποποιημένα στοιχεία. 

 

 Όχι αργότερα από οκτώ έτη από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (2001), τα 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής 
πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο 
προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία. 

 

 Όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης της Οδηγίας 
(2001), τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που προορίζονται για χώρους 
υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) 
ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή 
το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 
Τα  κράτη μέλη τα οποία το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο 
υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία πραγματοποίησαν διάθεση άνω του 
80% των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορούν να 
αναβάλουν την επίτευξη των στόχων των στοιχείων α), β) ή γ) για περίοδο 
τεσσάρων ετών το πολύ. Η διάταξη αυτή καλύπτει και την Κύπρο, καθορίζοντας 
τους στόχους στα ακόλουθα ποσοστά: 

- 75% μέχρι τις 15 Ιουλίου 2006 

- 50% μέχρι τις 15 Ιουλίου 2009 και 

- 35% μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 

βάσει της συνολικής ποσότητας βιοαποδομήσιμων που είχαν παραχθεί το 
1995. 

 

Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με 
το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 

Η κατάρτιση κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούνται για την τελική διάθεση των 
αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι απαραίτητη. Στα κριτήρια αυτά θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των αποβλήτων.  
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Τα κριτήρια αυτά αφορούν στα εξής: 

 Περιορισμούς σχετικά με την ποσότητα οργανικού φορτίου στα απόβλητα, 

 Απαιτήσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα των οργανικών 
συστατικών των αποβλήτων, 

 Περιορισμούς ως προς το είδος και την ύπαρξη συγκεκριμένων, δυνητικά 
επικίνδυνων - επιβλαβών συστατικών στα απόβλητα και στα παραγόμενα 
στραγγίσματα, 

 Περιορισμούς ως προς την πιθανή και αναμενόμενη εκπλυσιμότητα 
συγκεκριμένων, δυνητικά επικίνδυνων - επιβλαβών συστατικών, και  

 Περιορισμούς ως προς τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες των αποβλήτων και των 
παραγόμενων στραγγισμάτων. 

Η αποδοχή αποβλήτων σε χώρο ταφής εξαρτάται άμεσα από το είδος και τα 
χαρακτηριστικά τους. Η μεθοδολογία ελέγχου της αποδοχής ή μη αποβλήτων σε 
χώρους διάθεσης, βασίζεται στη θέσπιση κατάλληλου καταλόγου. Ο κατάλογος 
μπορεί να περιλαμβάνει τα είδη των αποβλήτων που μπορούν να διατεθούν (ή 
αντίστοιχα τα είδη των αποβλήτων που δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στο 
συγκεκριμένο χώρο) ή/και τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν 
τα απόβλητα για να είναι δυνατή η τελική τους διάθεση (ή αντίστοιχα τις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν τα απόβλητα μη αποδεκτά για διάθεση 
στο συγκεκριμένο χώρο). Στη συνέχεια, εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο απόβλητο 
συμπεριλαμβάνεται στα είδη των αποβλήτων που περιέχονται ή αποκλείονται από 
τον κατάλογο (κατάλογος αποδεκτών ή μη αποδεκτών αποβλήτων, αντίστοιχα, 
ανάλογα με τη φύση και την προέλευσή τους) ή/και εάν οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την αποδοχή του ή μη για τελική διάθεση (κατάλογος 
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των αποβλήτων που επιτρέπουν ή αποκλείουν 
αντίστοιχα την τελική τους διάθεση). 

Διαδικασία αποδοχής: 

1. Βασικός Χαρακτηρισμός (πηγή προέλευσης – μέθοδος επεξεργασίας –σύσταση 
και εκπλυσιμότητα ) 

2. Έλεγχος Συμμόρφωσης (τακτικοί έλεγχοι ώστε να ελέγχεται ότι ισχύουν τα όσα 
προέκυψαν από το βήμα 1) 

3. Επιτόπια Επαλήθευση 
 

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την Αποτέφρωση των Αποβλήτων και οδηγία 
2008/08/ΕΚ για την απόδοση Αποτέφρωσης των Αποβλήτων 

Η αποτέφρωση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει 
εκπομπές ουσιών που ρυπαίνουν τον αέρα, το νερό και το έδαφος και οι οποίες 
έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Για τον περιορισμό των 
κινδύνων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιβάλλει αυστηρές συνθήκες 
λειτουργίας και τεχνικές απαιτήσεις για τις μονάδες που αποτεφρώνουν ή 
συναποτεφρώνουν απόβλητα. Συνθήκες επίσης επιβάλλει για την αποδοτικότητα 
μονάδων αποτέφρωσης ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ανάκτηση. 

Όλες οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να κατέχουν άδεια 
για να ασκούν τις δραστηριότητές τους και η οποία χορηγείται από αρμόδια αρχή, 
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υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από την παρούσα οδηγία. Η 
άδεια διευκρινίζει τα είδη και τις ποσότητες των αποβλήτων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, τη δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των 
εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες δειγματοληψίας και μέτρησης των ρύπων της 
ατμόσφαιρας και του νερού που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης (Φ.Ε.) μίας μονάδας αποτέφρωσης/συναποτέφρωσης 
υποχρεούται να γνωρίζει στοιχεία όπως η διαδικασία παραγωγής, η φυσική και 
χημική σύσταση των αποβλήτων, καθώς και τους συναφείς με τα απόβλητα 
κινδύνους. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ολοκλήρωση της καύσης των αποβλήτων, η 
οδηγία υποχρεώνει τη διατήρηση των αερίων καύσεως που προκύπτουν από την 
αποτέφρωση/συναποτέφρωση, σε ελάχιστη θερμοκρασία 850 °C τουλάχιστον για 2 
δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων με περιεκτικότητα σε 
αλογονούχες οργανικές ενώσεις άνω του 1%, εκφρασμένη σε χλώριο, η 
θερμοκρασία πρέπει να φέρεται στους 1.100 °C τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα. Η 
θερμότητα που παράγεται κατά τη διαδικασία αποτέφρωσης πρέπει να ανακτάται 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Οι οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
καθορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας και αφορούν τα βαρέα μέταλλα, τις 
διοξίνες και τα φουράνια, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα αιωρούμενα 
σωματίδια (σκόνη), τον ολικό οργανικό άνθρακα (ΟΟΑ), το υδροχλώριο (HCl), το 
υδροφθόριο (HF), το διοξείδιο του θείου (SO2) και το οξείδια του αζώτου (NΟ και 
NO2). 

Ο προσδιορισμός των οριακών τιμών ατμοσφαιρικών εκπομπών για τις 
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αναφέρεται στο παράρτημα II. Σε αυτό επίσης 
καθορίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με τις τσιμεντοκάμινους και τις 
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων. 

Οι μονάδες αποτέφρωσης/συναποτέφρωσης πρέπει να διαθέτουν άδεια που τους 
επιτρέπει απορρίψεις λυμάτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των αερίων 
καύσεως. Η εν λόγω άδεια πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των οριακών τιμών 
εκπομπών του παραρτήματος IV της οδηγίας. 

Τα κατάλοιπα της διαδικασίας αποτέφρωσης/συναποτέφρωσης πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο και να ανακυκλώνονται στο μέτρο του δυνατού. Κατά τη 
μεταφορά των ξηρών καταλοίπων πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την 
αποφυγή της διασποράς τους στο περιβάλλον. Πρέπει να πραγματοποιούνται 
αναλύσεις για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των 
καταλοίπων, καθώς και του ρυπογόνου δυναμικού τους. 

Η οδηγία προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης για την 
παρακολούθηση των σχετικών παραμέτρων εκμετάλλευσης και εκπομπών. Οι 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα υπολογίζονται συνεχώς ή περιοδικά 
σύμφωνα με το άρθρο 11 και το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. 

Οι εγκαταστάσεις με ονομαστική δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση των δύο τόνων 
ανά ώρα πρέπει να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και του κοινού ετήσια 
έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και παρακολούθησή τους. Ο κατάλογος των 
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εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των δύο τόνων καταρτίζεται και 
δημοσιοποιείται από την αρμόδια αρχή. 

Όσο αφορά την ενέργεια, το πλαίσιο 2008/98/ΕΚ εισάγει τη χρήση του τύπου 
ενεργειακής απόδοσης R1 για μονάδες αποτέφρωσης δημοτικών αποβλήτων 
(κατηγορία 20 στον κατάλογο αποβλήτων). Για να θεωρηθεί μια μονάδα 
αποτέφρωσης ως επιχείρηση ανάκτησης R1 πρέπει να έχει απόδοση 0.60 αν η 
αδειοδότησή της έγινε πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και απόδοση 0.65 αν η 
αδειοδότηση έγινε μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008.  

 

3.1.4. Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΙED)  

Οδηγία 2010/75/ΕΕ – Περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)  
 
Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ (γνωστή ως Οδηγία IED), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 
06.01.2011, αναθεώρησε και ενοποίησε επτά παλαιότερες Οδηγίες, οι οποίες 
ρύθμιζαν θέματα όπως η ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 
(Οδηγία 2008/1/ΕΚ, γνωστή ως IPPC), η αποτέφρωση αποβλήτων (Οδηγία 
2000/76/ΕΚ), οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, ο περιορισμός των εκπομπών 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων και η παραγωγή Διοξειδίου του Τιτανίου. Τα θέματα 
αυτά καλύπτονται τώρα από τη νέα Οδηγία 2010/75/ΕΕ, ενώ οι παλαιότερες 
Οδηγίες έχουν καταργηθεί βάσει του άρθρου 81.1. 
 
Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας εμπίπτουν: 
 
 (α) Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας, οι οποίες 

αφορούν μεγάλες εγκαταστάσεις με σημαντικές δυνατότητες ρύπανσης 
(προηγουμένως αναφέρονταν ως IPPC εγκαταστάσεις). Παραδείγματα των 
δραστηριοτήτων αυτών είναι: η παραγωγή ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγοί 
σταθμοί), η παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων, η βιομηχανία ορυκτών 
προϊόντων (παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και κεραμικών προϊόντων), η 
χημική βιομηχανία, η εντατική κτηνοτροφία, καθώς και αρκετές 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων επικινδύνων και μη. 

(β) Οι εγκαταστάσεις καύσης, αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες καθώς και οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου. 

3.2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

3.2.1. Ο περί Αποβλήτων Νόμος (185(Ι)/2011) 

Ο βασικός Νόμος που διέπει την διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο είναι ο Νόμος 
185(Ι)/2011 για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕC.  

Βάσει του Νόμου 185(Ι)/2011 δίνονται οι ακόλουθες ερμηνείες στις εξής 
επιλεγμένες έννοιες: 
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 «Ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία, της οποίας το κύριο αποτέλεσμα 
είναι ότι: 

- 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, 

 «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. 

 «Αρχικός παραγωγός αποβλήτων» σημαίνει κάθε πρόσωπο, του οποίου οι 
δραστηριότητες παράγουν απόβλητα 

 «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, στις οποίες 
περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση 

 «Επικίνδυνα Απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή 
περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ 

 «Κάτοχος αποβλήτων» σημαίνει τον παραγωγό των αποβλήτων ή το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του απόβλητα. 

 «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. 
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 «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 

 «Οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, 
οικοδομές ή από μέρος οικοδομών στα 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 προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες 
εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των 
αποβλήτων αυτών 

 «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 επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη 
προεπεξεργασία 

 «Πρόληψη» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μια ουσία, υλικό ή 
προϊόν καταστούν απόβλητα και τα οποία μειώνουν – 

-  την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή 
παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 

- τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή 

- 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 Διαχείρισης των Αποβλήτων» ή «ΣΕΔΑ» σημαίνει την 
επιτροπή που ιδρύεται βάσει του Νόμου αυτού και στην οποία συμμετέχουν με 
έναν εκπρόσωπο το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το 
Υπουργείο Υγείας, η Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και το Επιστημονικό Τεχνικό 
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Επιμελητήριο Κύπρου. 

 «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. 

 

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου αναφέρονται,  

- στο άρθρο 7 για τον αποχαρακτηρισμό των απόβλητων,  
- στο άρθρο 9 την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων με προτεραιότητα την (α) 

πρόληψη και την, (β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, (γ) ανακύκλωση, (δ) 
άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργειας, και (ε) διάθεση.) 

- στο άρθρο 11 για την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντος 
- στο άρθρο 13 για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση  
▪ μέχρι το 2015 την καθιέρωση της χωριστής συλλογής τουλάχιστον για το χαρτί, 

μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί,  
▪ μέχρι το 2020, όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση των υλικών 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 
50% ως προς το συνολικό βάρος, και 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 κατ΄ ελάχιστο στο 70% ως προς το 
συνολικό βάρος. 

- στο άρθρο 15 για τις υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και αρχικών παραγωγών 
αποβλήτων 

- Στο άρθρο 16 για την εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας και της αυτάρκειας 
- στο άρθρο 22 για τα οργανικά απόβλητα όπου ενθαρύνονται μέτρα για α) τη 

χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της 
ζύμωσης των βιοαποβλήτων, β) την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων κατά 
τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, και γ) 
τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από οργανικά 
απόβλητα. 

- στο άρθρο 23 για την κατανομή του κόστους της διαχείρισης σύμφωνα με την 
αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει 

- στο άρθρο 24 για την έκδοση αδειών διαχείρισης αποβλήτων 
- στο άρθρο 29 για τις υποχρεώσεις του κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων 
- στο άρθρο 35 για την καθορισμό των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και  
- στο άρθρο 36 για τον καθορισμό των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2012. Τα μέτρα πρόληψης μπορεί να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
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α) 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. 

β) Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής κα 
διανομής 

 
1. 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). 

2. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών από τη βιομηχανία. 

3. 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 των περί της Ολοκληρωμένης 
Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.  

4. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που 
δεν υπάγονται στους περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της 
Ρύπανσης Νόμους του 2003 μέχρι 2008. Ανάλογα με την περίπτωση, στα 
μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια 
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
περιλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001. 
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γ) Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης 
 

1. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση 
υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή 
στοιχεία συσκευασίας  

2. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών 
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών. 

3. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα 
σήμανσης. 

4. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων, για τη 
διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

5. Στο πλαίσιο δημοσίων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για 
Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 29 
Οκτωβρίου 2004. 

6. 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. 

Επιπλέον για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων ισχύουν και οι 
πιο κάτω κανονισμοί και διατάγματα : 

3.2.2. Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος  
(Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 (ΚΔΠ 157/2003)  

Στο Διάταγμα καθορίζονται αναλυτικά οι κωδικοί αποβλήτων για την κάθε 
κατηγορία (20 κεφάλαια). Σχετικά με το υφιστάμενο Σχέδιο είναι τα κεφάλαια 15 
και 20: 

 Κεφάλαιο 15 - Απόβλητα από συσκευασίες απορροφητικά υλικά, υφάσματα 
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός (μη 
προδιαγραφόμενα άλλως). 

 Κεφάλαιο 20 - Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα 
από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων 
μερών χωριστά συλλεγέντων. 

 

3.2.3. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μητρώο 
Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 (ΚΔΠ 158/2003) 

Το εν λόγω Διάταγμα προνοεί για μητρώα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων στα 
οποία αναφέρονται: 

 Ο παραγωγός των αποβλήτων 
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 Περιγραφή του είδους και της ποιότητας των αποβλήτων και κωδικοποίηση 
σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ 157/2003 Κατάλογος Αποβλήτων 

 Ποσότητα των αποβλήτων 

 Παραλήπτης των αποβλήτων 

 Συνοπτική περιγραφή της διαδρομής που ακολουθήθηκε κατά την μεταφορά 

 Λοιπές πληροφορίες σχετικά με λεπτομέρειες υπευθύνων. 

3.2.3. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα 
Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 
(ΚΔΠ 159/2003) 

Το εν λόγω Διάταγμα είναι ουσιαστικά ένα έντυπο αναγνώρισης επικινδύνων 
αποβλήτων που έχει τη μορφή αυτογραφικού τετραπλότυπου και στο οποίο 
συμπληρώνει ο παραγωγός ή ο κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων την επιχείρηση 
μεταφοράς τους και την επιχείρηση διάθεσής τους. 

Τα στοιχεία των αποβλήτων, κωδικοποιούνται και πάλι σύμφωνα με το διάταγμα 
ΚΔΠ 157/2003 Κατάλογος Αποβλήτων. 

3.2.4. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση 
για Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 - (Κ.Δ.Π. 
160/2003, 161/2003)   

Το διάταγμα αφορά αίτηση για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων. 

3.2.5. Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι 
Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π 562/2003, 
Κ.Δ.Π 618/2007) 

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ, μεταφέρθηκε στο Κυπριακό δίκαιο ως οι περί Στερεών και 
Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί (ΚΔΠ 562/2003)με 
τροποποίηση με τους ΚΔΠ.618/2007. Μέσω των Κανονισμών τίθενται ξεκάθαροι 
στόχοι μείωσης των αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ ενώ απαγορεύεται η 
εναπόθεση σε αυτούς τους χώρους επικίνδυνων αποβλήτων, όπως νοσοκομειακά, 
ελαστικά κ.λπ. Με βάση αυτή τη νομοθεσία, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα πρέπει 
να μειωθούν μέχρι το 2010 στο 75%, μέχρι το 2013 στο 50% και μέχρι το 2016 στο 
35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών 
αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο για 
τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.  

3.2.6. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 
2002 έως 2012 (Ν. 32(Ι)/2002, Ν.133(Ι)/2003, Ν.159(Ι)/2005, 
Ν.48(Ι)/2006, Ν.58(Ι)/2012, Ν.59(Ι)/2012, Ν.125(Ι)/2012) 

Με την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών 
(χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), η οποία υιοθετήθηκε με τον περί 
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Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο (N.32(Ι)/2002, 133(I)/2003, 
159/(I)/2005) στο Κυπριακό Δίκαιο, τέθηκαν στο άρθρο 6, ποσοστά ανακύκλωσης 
25-45% (για το κάθε υλικό ανακύκλωση 15% κατά βάρος) και ανάκτησης 50-65% για 
το σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας μέχρι τον Δεκέμβριο 2005. Με σχετικές 
τροποποιήσεις (N.48(I)/2006) του Νόμου τέθηκαν αυστηρότερα ποσοστά 
ανακύκλωσης 55-80% (για το χαρτί/χαρτόνι 60%, το γυαλί 60% το μέταλλο 50%, το 
πλαστικό 22,5% και το ξύλο 15% κατά βάρος) και ανάκτησης 60% για το σύνολο των 
αποβλήτων συσκευασίας για τον Δεκέμβριο 2012.  

 
Επίσης στο άρθρο 9 – καθορίζεται η Ευθύνη οικονομικών παραγόντων δηλ. 
πρόσωπο τα οποίο κατασκευάζει, εισάγει, μεταφέρει,  προμηθεύει ή με  
οποιονδήποτε τρόπο εμπορεύεται συσκευασίες δεκτικές διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας, οι οποίες ισούνται ή υπερβαίνουν τους δύο (2) τόνους ανά έτος, 
αναλαμβάνει το κόστος της εν λόγω διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας μέσω 
δημιουργίας/οργάνωσης ατομικών ή συλλογικών συστημάτων. 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου: 

 «απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το 
οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. 

 «δευτερογενές υλικό» σημαίνει κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας 
πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του απορρίμματος. 

 «διάθεση» σημαίνει κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες 
στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι. 

 «διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» σημαίνει τη συλλογή, τη μεταφορά, την 
αξιοποίηση και τη διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της 
εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψής των χώρων 
απόρριψης. 

 «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων 
συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς 
άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του τροποποιητικού 125(Ι)/2012 Νόμου θα πρέπει να 
εκδοθούν Κανονισμοί με τους οποίους θεσπίζονται προγράμματα διαχείρισης 
συσκευασιών, τηρώντας και το άρθρο 35 (6) του περί Αποβλήτων Νόμου 
185(Ι)/2011.  
 

3.2.7. Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων 
(Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 
(ΚΔΠ 125/2009 και Κ.Δ.Π 79(Ι)/2012) 

Σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 82/2003 οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 7 του 
Ν.215(Ι)/2002 για εναρμόνιση με τις Οδηγίες 91/157/ΕΟΚ, 93/86/ΕΟΚ και 98/101/ΕΚ 
για τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές είχαν θεσμοθετηθεί περιορισμοί και 
πρόνοιες για τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές. Πιο πρόσφατες Κ.Δ.Π. σχετικά 
με τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές είναι οι Κ.Δ.Π. 125/2009 και Κ.Δ.Π 
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79(Ι)/2012 οι οποίες εναρμονίζουν την Οδηγία 2006/66/ΕΚ που αφορά για τις 
Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές και την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε από την 2008/12/ΕΚ. Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται για όλες τις 
κατηγορίες και τύπου των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Σύμφωνα με τους 
κανονισμούς αυτούς οι οποίοι στηρίζονται στην «ευθύνη του Παραγωγού» οι 
εισαγωγείς μπαταριών οφείλουν να δημιουργήσουν σύστημα διαχείρισης των 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που προκύπτουν από τα 
προϊόντα που βάζουν στην αγορά. Το Σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
συλλογή, μεταφορά και αξιοποίησή τους με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Κ.Δ.Π. 125/2009 ισχύουν τα εξής: 

 Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής 
τους Νόμου του 2003, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά όλων των 
ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε 
όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005% υδράργυρο κατά βάρος, 
- δεν εφαρμόζεται στα στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που 

δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος) 

 των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002% 
κάδμιο κατά βάρος. 
- Δεν εφαρμόζεται στις φορητές ηλεκτρικές στήλες ή στους συσσωρευτές που 

χρησιμοποιούνται 
 σε συστήματα έκτακτης ανάγκης και συστήματα συναγερμού, 

συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού έκτακτης ανάγκης 
 σε ιατρικό εξοπλισμό ή 
 σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία 

 Για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οι παραγωγοί 
ή οι οικονομικοί φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να εφαρμόσουν και να 
διατηρούν εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή συστήματα συλλογής. 

 Οι παραγωγοί υποχρεούνται να επιτύχουν τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά 
συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
(α) 25%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και 
(β) 45%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016. 

 Όσον αφορά τη σήμανση ισχύουν τα εξής: 

 Οι παραγωγοί ή οι τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και συστοιχίες φέρουν ενδεδειγμένη 
σήμανση με το σύμβολο 

 
 Έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2009, οι παραγωγοί μεριμνούν ώστε, σε όλες τις 

ηλεκτρικές στήλες και σε όλους τους συσσωρευτές, φορητές και ενσωματωμένες 



25 

 

σε αυτοκινούμενα μέσα, να αναφέρεται η χωρητικότητα κατά τρόπο ορατό, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 

 Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και στοιχεία-κουμπιά που περιέχουν 
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, περισσότερο από 0,002% κάδμιο ή 
περισσότερο από 0,004% μόλυβδο, επισημαίνονται με το χημικό σύμβολο του 
αντίστοιχου μετάλλου: Hg, Cd ή Pb. Το σύμβολο που αναφέρει την 
περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα ταπώνεται κάτω από το προαναφερθέν 
σύμβολο και καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον ενός τετάρτου του μεγέθους του 
συμβόλου. 

 Το προαναφερθέν σύμβολο καλύπτει τουλάχιστον το 3% της επιφάνειας της 
μεγαλύτερης πλευράς της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας 
ηλεκτρικών στηλών, με μέγιστες διαστάσεις 5 Χ 5 cm. Στην περίπτωση 
κυλινδρικών στοιχείων, το σύμβολο καλύπτει τουλάχιστον το 1,5 % της 
επιφάνειας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή και έχει μέγιστες 
διαστάσεις 5 Χ 5 cm. 

 Εφόσον το μέγεθος της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας 
ηλεκτρικών στηλών είναι μικρότερο από 0,5 Χ 0,5 cm, δεν είναι ανάγκη να 
επισημαίνεται η ηλεκτρική στήλη, ο συσσωρευτής ή η συστοιχία ηλεκτρικών 
στηλών· πρέπει όμως να τυπώνεται στη συσκευασία σύμβολο διαστάσεων 
τουλάχιστον 1 Χ 1 cm. 
 Οι παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή τρίτοι που 

ενεργούν για λογαριασμό τους οφείλουν να καταρτίζουν και να υποβάλλουν 
στον Υπουργό, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, 
λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων 
ατομικής ή συλλογικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Κανονισμούς. 

 Όλοι οι παραγωγοί ή τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, 
υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2009 

 να εγκαθιδρύσουν συστήματα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος για να εξασφαλίζουν την 
επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, και 

 να επεξεργάζονται και να ανακυκλώνουν μέσω συστημάτων εγκεκριμένων από 
την αρμόδια αρχή, όλες τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό 
να αναγνωρισθούν και να συλλεχθούν 

 Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το αργότερο στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, 
τις αποδόσεις ανακύκλωσης και τις εξής διατάξεις: 
- ανακύκλωση τoυ 65 % κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών μολύβδου-οξέος συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του 
περιεχόμενου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά 
πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες 

- ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
του περιεχόμενου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά 
πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

- ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών 
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3.2.8. Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 
73/2015) 

Η Κύπρος για σκοπούς εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο για τα Ηλεκτρικά και 
Ηλεκτρονικά Απόβλητα υιοθέτησε τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 73/2015) με σκοπό την 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη χωριστή συλλογή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση 
των εν λόγω αποβλήτων. Οι πιο πάνω Κανονισμοί καταργούν τους περί  Αποβλήτων 
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 
2009 (Κ.Δ.Π. 668/2004) και (Κ.Δ.Π. 378/2009) οι οποίοι εκδόθηκαν για σκοπούς 
εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2002/96/ΕΚ, και 2003/108/ΕΚ για τα Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

 

Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: 

(α) Οι παραγωγοί ή/και οι εκπρόσωποι των παραγωγών, οργανώνουν συστήματα, 
τα οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους ΑΗΗΕ και στους διανομείς να 
επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά, τουλάχιστον δωρεάν, αλλά σίγουρα χωρίς χρέωση, 
με τέτοιο τρόπο ώστε τα σημεία συλλογής τα οποία καθορίζονται σε συνεννόηση με 
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι προσιτά και διαθέσιμα στο κοινό, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πληθυσμιακή πυκνότητα. 

 

(β) Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τα αδειοδοτημένα συστήματα 
συνεργάζονται για τον καθορισμό των σημείων συλλογής και για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας για τη συλλογή των ΑΗΗΕ στις περιοχές τους, μετά και από 
ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 19, και στην 
περίπτωση που οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης συλλέγουν ή διαχειρίζονται 
περαιτέρω ΑΗΗΕ, να τα παραδίδουν τουλάχιστον δωρεάν, αλλά σίγουρα χωρίς 
χρέωση, στα συλλογικά συστήματα ή σε αδειοδοτημένες μονάδες που 
συνεργάζονται με τα συλλογικά συστήματα: 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και 
συλλογικού συστήματος, όπως η αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης συλλέγει και 
μεταφέρει η ίδια τα ΑΗΗΕ, το συλλογικό σύστημα οφείλει να καταβάλλει για τις 
σχετικές δαπάνες της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης το ανάλογο συμφωνηθέν ποσό: 
Νοείται περαιτέρω ότι, η συλλογή και η αποθήκευση ΑΗΗΕ πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 

 
(γ) Οι διανομείς, είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι: 
(i) όταν προμηθεύουν νέο ΗΗΕ, τα αντίστοιχα ΑΗΗΕ μπορούν να τους 
επιστρέφονται τουλάχιστον δωρεάν, με αντιστοιχία ένα προς ένα, εφόσον ο 
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εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό, 
 
(ii) τα απόβλητα που συλλέγουν παραδίδονται σε καλή κατάσταση στα ατομικά ή 
συλλογικά συστήματα που εκπροσωπούν τους παραγωγούς με τους οποίους 
συνεργάζονται και 
  
(iii) η συλλογή και η αποθήκευση των ΑΗΗΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. Οι διανομείς που διαθέτουν καταστήματα 
λιανικής πώλησης, με χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον τετρακοσίων 
(400) τετραγωνικών μέτρων, παρέχουν στους τελικούς χρήστες, εντός των 
καταστημάτων τους ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ 
μικρών ΑΗΗΕ, των οποίων καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 
είκοσιπέντε εκατοστά (25 cm), χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ: 

Νοείται ότι, οι χώροι αυτοί ελέγχονται από τους διανομείς ώστε να μην αποτελούν 
εστίες βανδαλισμού ή/και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Νοείται περαιτέρω ότι, τα 
συλλεγόμενα ΑΗΗΕ υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κανονισμό 9. 

Οι τεχνικοί εγκατάστασης είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι: 

(i) όταν εγκαθιστούν νέο προϊόν προς αντικατάσταση υφιστάμενου προϊόντος, το 
οποίο αποτελεί απόβλητο, προτρέπουν το κοινό να επιστρέφει σε αυτούς τα 
αντίστοιχα απόβλητα, με αντιστοιχία ένα προς ένα, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός 
είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί παρόμοιες λειτουργίες με τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό, 

(ii) όλα τα απόβλητα που τυχόν συλλέγουν παραδίδονται τουλάχιστον δωρεάν, σε 
καλή κατάσταση στα ατομικά ή συλλογικά συστήματα που εκπροσωπούν τους 
παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται ή στα συλλογικά συστήματα σε 
περίπτωση που λειτουργούν αυτόνομα και 

(iii) η συλλογή και η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων 
Κανονισμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπαραγράφων (α), (β), (γ), 
(δ), (ε) και (στ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 6, οι παραγωγοί δύνανται να 
συστήνουν και να λειτουργούν ατομικά και/ή συλλογικά συστήματα για την 
επιστροφή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, υπό τον όρο ότι αυτά λειτουργούν 
σύμφωνα με τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
εθνικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή ΑΗΗΕ 
δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ΑΗΗΕ ή να κοστολογήσει 
διαφορετικά την παραλαβή τους λόγω ειδικού χειρισμού, δυνάμει των διατάξεων 
των υποπαραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 6, που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του λόγω 
ρύπανσης και παράλληλα ενημερώνει τον Διευθυντή και τους αδειοδοτημένους 
διαχειριστές αποβλήτων, οι οποίοι αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Νόμου, για τη διαχείριση τους. 

Ο εξοπλισμός ο οποίος καλύπτεται από την Νομοθεσία και μπορεί ο πολίτης να 
απορρίψει είναι οποιαδήποτε συσκευή για την ορθή λειτουργία της οποίας 
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απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ψυγεία, Πλυντήρια 
και Στεγνωτήρια Ρούχων, Ηλεκτρικές Κουζίνες και Φούρνους Μικροκυμάτων, 
Ηλεκτρικά Θερμαντικά Σώματα (π.χ. ηλεκτρικό καλοριφέρ), Συσκευές Κλιματισμού, 
Ηλεκτρικές Σκούπες, διάφορες μικροσυσκευές, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, 
Λαμπτήρες Φθορισμού κ.ά.  

Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την Οδηγία 2012/19/ΕΕ για διαχείριση 
ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οποία ο στόχος χωριστής συλλογής μετατρέπεται σε 
ποσοστιαίο και είναι 65% του μέσου όρου των ποσοτήτων που διατίθενται στην 
αγορά την τελευταία τριετία.  

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής 
συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον 
τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος (4 Kg/έτος/ κάτοικο), 
είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν την 
προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. 

(β) Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45 %, και υπολογίζεται 
βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 
έτος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε 
σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 

(γ) Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε 
ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που 
διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85 % των ΑΗΗΕ 
που παράγονται ανά βάρος.  

2.Αναφορικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση ΑΗΗΕ πρέπει να εφαρμόζονται οι 
ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι: 

Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 
Αυγούστου 2015 

 

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 (μεγάλες οικιακές συσκευές) ή 10 
(αυτόματοι διανομείς), του Παραρτήματος Ι  

— ποσοστό ανάκτησης 80 %, και 

— ποσοστό ανακύκλωσης 75 %· 

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 (εξοπλισμός τεχνολογίας 
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών) ή 4 (καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά 
πλαίσια), του Παραρτήματος Ι 

— ποσοστό ανάκτησης 75 %, και 

— ποσοστό ανακύκλωσης 65 %· 

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 2 (μικρές οικιακές συσκευές), 5 (είδη 
φωτισμού), 6 (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία), 7 (παιγνίδια και εξοπλισμός 
αναψυχής και αθλητισμού), 8 (ιατρικά βοηθήματα) ή 9 (όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου), του Παραρτήματος Ι 

— ποσοστό ανάκτησης 70 %, και 



29 

 

— ποσοστό ανακύκλωσης 50 %· 

δ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80 %. 

 

Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 15 Αυγούστου 2015 έως τις 14 
Αυγούστου 2018 

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 (μεγάλες οικιακές συσκευές) ή 10 
(αυτόματοι διανομείς), του Παραρτήματος Ι 

— ποσοστό ανάκτησης 85 %, και 

— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 80 %· 

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 (εξοπλισμός τεχνολογίας 
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών) ή 4 (καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά 
πλαίσια), του παραρτήματος I, 

— ποσοστό ανάκτησης 80 %, και 

— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 70 %· 

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες κατηγορίες 2 (μικρές οικιακές 
συσκευές), 5 (είδη φωτισμού), 6 (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία), 7 
(παιγνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και αθλητισμού), 8 (ιατρικά βοηθήματα) ή 9 
(όργανα παρακολούθησης και ελέγχου), του παραρτήματος I, 

— ποσοστό ανάκτησης 75 %, και 

— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 55 %· 

δ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80 %. 

 

Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 15 Αυγούστου 2018 

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 (Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας)  
ή 4 (Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός -οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση 
μεγαλύτερη από 50 cm)  του παραρτήματος III, 

— ποσοστό ανάκτησης 85 %, και 

— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 80 %· 

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 2 (Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει 
οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm 2)  του παραρτήματος III, 

— ποσοστό ανάκτησης 80 %, και 

— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 70 %· 

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 5 (Μικρού μεγέθους εξοπλισμός-καμιά 
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) ή 6 (Μικρού μεγέθους εξοπλισμός 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών-καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 
50 cm) του παραρτήματος III, 

— ποσοστό ανάκτησης 75 %, και 
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— ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 55 %· 

δ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 3 (Λαμπτήρες) του παραρτήματος III 
ποσοστό ανακύκλωσης 80 %. 

 

3.2.9. Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 
Κανονισμοί του 2014, (Κ.Δ.Π.203/2014). 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/65/ΕΚ θεσπίστηκαν οι περί 
Αποβλήτων (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014 (Κ.Δ.Π.203/2014).  

Οι εν λόγω Κανονισμοί ορίζουν κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
της περιβαλλοντικής ορθής ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ.  

Οι κανονισμοί περιέχουν πρόνοιες οι οποίες εστιάζονται κυρίως σε υποχρεώσεις 
που αφορούν τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον 
εισαγωγέα και το διανομέα. Η σημαντικότερη απαίτηση των προνοιών αυτών είναι 
(ι) η δημιουργία τεχνικού φακέλου, εκ μέρους του κατασκευαστή, στα πλαίσια της 
νομοθεσίας για σήμανση CE και (ιι) η εποπτεία της αγοράς με βάση τον Κανονισμό 
765/2008/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και 
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. 

 

3.2.10. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013, (Ν. 
184(Ι)/2013) 

Για την εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 
της Ρύπανσης), τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Δεκεμβρίου 2013, με τη Δημοσίευση τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ακόλουθοι Νόμοι: 

α. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 
της Ρύπανσης) Νόμος του 2013, Ν. 184(Ι)/2013. 

β. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013, Ν. 181(Ι)/2013. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, με την έκδοση των πιο πάνω Νόμων, καταργήθηκαν οι Νόμοι και 
Κανονισμοί που αποτελούσαν εναρμονιστικές πράξεις των παλαιότερων 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών, δηλαδή οι «περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της 
Ρύπανσης Νόμοι του 2003 μέχρι 2008», οι «περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
(Απόβλητα από τη Βιομηχανία Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί του 2002» και οι 
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«περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων Αποτέφρωσης) 
Κανονισμοί του 2004». Οι πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων και Κανονισμών 
ενσωματώθηκαν στον «περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο του 2013».  

Σκοπός του «περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου του 2013» είναι η ολοκληρωμένη 
πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από εγκαταστάσεις και δραστηριότητες με την 
αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, 
στα νερά και στο έδαφος, καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. 

Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του «περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου του 
2013» έχουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθότι ο Νόμος περιλαμβάνει πρόνοιες τόσο στα 
θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους, όσο και στα θέματα 
ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.  
 
Βασική πρόνοια που έχει εισαχθεί στον εν λόγω Νόμο, αφορά την υποβολή μιας 
αίτησης και τη χορήγηση μιας (κοινής) Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών από τους 
δύο συναρμόδιους Υπουργούς, με στόχο την απλοποίηση και καλύτερη εφαρμογή 
της νομοθεσίας αλλά και τη μείωση του περιττού οικονομικού και διοικητικού 
φόρτου. Εξίσου σημαντική, είναι η εισαγωγή πρόνοιας για υποχρέωση εξασφάλισης 
έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής ή/και 
πιστοποιητικού έγκρισης πριν τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών. Άλλες 
βασικές πρόνοιες αφορούν τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, την 
ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την αποδοτική χρήση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, την πρόληψη ατυχημάτων και την επαναφορά του χώρου εκμετάλλευσης 
μετά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων. 
 

4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, η αντίστοιχή 
εναρμόνισή του με το Κυπριακό Δίκαιο και οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα που 
πρέπει να επιτευχθούν. 
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Πίνακας II-1: Πίνακας αντιστοιχίας ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Οδηγία 2008/98/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών 
(αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ (παλαιότερα την 75/442/ΕEC) και καταργεί 
την 91/689/EC για τα επικίνδυνα απόβλητα και την 75/439/ΕC για τα 
μεταχειρισμένα μηχανέλαια) 

Ο περί Αποβλήτων Νόμος (Ν.185(Ι)/2011) 
 Με την τροποποίηση 6(Ι)/2012  
και συμπληρωμένος με τους ακόλουθους κανονισμούς και διατάγματα:  
 Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) 

Διάταγμα του 2003 - (Κ.Δ.Π. 158/2003) 
 Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα Αναγνώρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 - (Κ.Δ.Π. 159/2003)  
 Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια 

Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 - (Κ.Δ.Π. 160/2003)  
 Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια 

Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 - (Κ.Δ.Π. 161/2003) 
 

Απόφαση 2000/532/ΕΚ για αντικατάσταση της Απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση 
του Καταλόγου Αποβλήτων και της Απόφασης 94/904/ΕΚ για Θέσπιση Καταλόγου 
Επικινδύνων Αποβλήτων βάσει της Οδηγίας 91/689/ΕΚ για τα Επικίνδυνα Απόβλητα 

Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων  Αποβλήτων Νόμος (Κατάλογος 
Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 (ΚΔΠ 157/2003) 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τη 
μεταφορά αποβλήτων. 

Ο περί Αποβλήτων Νόμος (Ν.185(Ι)/2011) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οδηγία 1999/31/EK περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων 
 
 

 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής) Κανονισμοί του 2003 - (Κ.Δ.Π. 562/2003)  

 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 - (Κ.Δ.Π. 618/2007) 

 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής 
ταφής) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2014 ( Κ.Δ.Π.147/2014)  

Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 

Το περί Καθορισμού Κριτηρίων και Διαδικασιών Αποδοχής των Αποβλήτων 
στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Διάταγμα του 2007 - (Κ.Δ.Π. 
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Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 282/2007)   
 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οδηγία 2000/76/ΕΚ σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων (αντικαθιστά τις 
παλαιότερες Οδηγίες 94/67/ΕC για τα επικίνδυνα απόβλητα, η 89/369/ΕΕC και 
89/429/EC για τα οικιακά  απόβλητα) 

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αποβλήτων 
Αποτέφρωσης) Κανονισμοί – (Κ.Δ.Π. 535/2004) 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (αντικαθιστά την 91/157/ΕΕC, 
την 93/86/ΕΕC και την 98/101/EC) 

 Οδηγία 2008/12/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή  

 Οδηγία 2008/103/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  για την τοποθέτησή τους 
στην αγορά 

 Απόφαση 2008/763/EC για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κοινής μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες 

 Απόφαση 2009/603/EC για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση 
παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 Απόφαση 2009/851/EC σχετικά με τη θέσπιση ερωτηματολογίου για τις εκθέσεις 
των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

 Κανονισμός 1103/2010 σχετικά με τη σήμανση της χωρητικότητας των φορητών 
δευτερογενών (επαναφορτιζόμενων) ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
αυτοκινήτων 

 Κανονισμός 493/2012 της Επιτροπής  της 11ης Ιουνίου 2012 για καθορισμό, βάσει 
της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

 Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες 
και Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 125/2009)   

 Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) 
Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 79/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:EL:NOT
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λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων 
ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών 

 Οδηγία 2013/56/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και 
για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής 
 

 
 
 
 
 
Προσχέδιο Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ …) 

 

AΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE) 

 Οδηγία 2003/108/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Οδηγία 2008/34/EC για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όσον αφορά 
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 

 Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

 Απόφαση 2004/249/ΕΚ: της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2004, με αντικείμενο 
ερωτηματολόγιο όσον αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 Απόφαση 2005/369/EK της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό 
των κανόνων παρακολούθησης και συμμόρφωσης των κρατών μελών και την 
καθιέρωση συγκεκριμένων δελτίων για τα δεδομένα για τους σκοπούς της 
οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHs) 

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

 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2009 – (Κ.Δ.Π. 378/2009)  

 Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 73/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014 
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 Οδηγία 2008/35/EC σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσον 
αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 

 Οδηγία 2011/65/EU για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση) 

 Οδηγία 2012/50/EU για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή 
στην τεχνική πρόοδο  

 Οδηγία 2012/51/EU για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν κάδμιο, με σκοπό την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο 

 Οδηγίες 2014/1/EE, 2014/2/EE, 2014/3/EE, 2014/4/EE, 2014/5/EE, 2014/6/EE, 
2014/7/EE, 2014/8/EE, 2014/9/EE, 2014/10/EE, 2014/11/EE, 2014/12/EE, 
2014/13/EE, 2014/14/EE, 2014/15/EE και 2014/16/EE οι οποίες αφορούν 
εξαιρέσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο. 

 Οδηγίες 2014/69/ΕΕ, 2014/70/ΕΕ, 2014/71/ΕΕ, 2014/72/ΕΕ,  2014/73/ΕΕ, 
2014/74/ΕΕ, 2014/75/ΕΕ,  2014/76/ΕΕ οι οποίες αφορούν εξαιρέσεις των 
Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

 Απόφαση 2004/312/EΚ και 2004/486/ΕΚ για παραχώρηση για την Κύπρο, τη 
Μάλτα και την Πολωνία ορισμένων προσωρινών παρεκκλίσεων από τις διατάξεις 
της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(Κ.Δ.Π.203/2014) 
 

 Το περί Αποβλήτων (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) Διάταγμα του 
2015 (Κ.Δ.Π 24/2015) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 
 Απόφαση 97/129/ΕΚ για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών 

συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 Οδηγία 91/692/EEC για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος - (N. 32(I)/2002) 
 Με τις τροποποιήσεις:  
 Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος – 

(Ν.133(Ι)/2003)- Τροποποιητικός  
 Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος  

(58(I)/2012)-Τροποποιητικός 
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που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον 
 Απόφαση 97/622/EC για αποφάσεις σε σχέση με την Οδηγία 91/692/ΕΕC 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 
2005/C44/13 (Πρότυπα) 

 

 Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (59(Ι)/2012) Νόμος  
-(Τροποποιητικός) 

Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 
 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος –(Ν.159(I)/2005) 
- Τροποποιητικός 

 

 Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  11ης 
Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 
τα απορρίμματα συσκευασίας 
 

 Οδηγία 2005/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  9ης 
Μαρτίου 2005 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος –(48(I)/2006)- 
Τροποποιητικός 

Απόφαση 2005/270/ΕC της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό 
των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 125(Ι)/2012–
(Τροποποιητικός) 
 

Οδηγία 2013/2/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας. 

Το περί Αντικατάστασης του Παραρτήματος ΙΙΑ των Περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 εώς (Αρ. 3) του 2012, Διάταγμα 
του 2014.- Κ.Δ.Π 31/2014 

2, Για  

 Απόφαση 1999/177/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση των όρων παρέκκλισης για τις 
πλαστικές παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα 
συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα 
απόβλητα συσκευασιών 

Με έκδοση σχετικών Κανονισμών:  
 Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Κανονισμοί του 2002 

- (Κ.Δ.Π. 183/2002)  
 

(σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Απόφαση 2009/292/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση των όρων παρέκκλισης για τις 
πλαστικές παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα 
συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα 
απόβλητα συσκευασιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1959] 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) – τροποποιεί την  Απόφαση 
1999/177/EC 

 Απόφαση 2001/171/ΕΚ για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά 
τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων 
μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και 
τα απορρίμματα συσκευασίας  

 Απόφαση 2006/340/ΕΚ για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με 
σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις γυάλινες 
συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που 
θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Συσκευασιών Νόμων) 
 
 Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη 

Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί του 2003 -(Κ.Δ.Π. 747/2003)  
 
 

 Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και 
Καθήκοντα Επιθεωρητών) Κανονισμοί του 2003. (Κ.Δ.Π. 746/2003)  
 

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα  

O Περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού Προϊόντων που 
Συνδέονται με την Ενέργεια Νόμος του 2011 (N. 17(I)/2011). 

 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ  

Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(IPPC) 

Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης-  Ν. 
56(Ι)/2003 

Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 

Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 
(Τροποποιητικός Νόμος) του 2006 -Ν. 15(Ι)/2006 

Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης. 

Ο Περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 
(Τροποποιητικός Νόμος) του 2008-Ν 12(Ι)/2008 

Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 
Έλεγχος της Ρύπανσης) 

Ν.184(Ι)/2013 Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη 
και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/E7C685BF594999AFC225740B00249971/$file/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202011%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0001:EL:NOT
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Πίνακας ΙΙ-2: Στόχοι χρονοδιαγράμματα που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με την νομοθεσία 

 

Κυπριακή Νομοθεσία 
 

Χρονοδιάγραμμα Είδος αποβλήτου Στόχος 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
 

   

Ο περί Αποβλήτων Νόμος (Ν.185(Ι)/2011. 
(Οδηγία 2008/98/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την 
κατάργηση ορισμένων Οδηγιών) 

Έως το 2015 Για το χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και 
γυαλί, τουλάχιστον. 

Καθιέρωση χωριστής συλλογής 

Έως το 2020 Απόβλητα χαρτιού, μέταλλου, πλαστικού 
και γυαλιού από τα νοικοκυριά και 
ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο 
βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι 
παρόμοια με τα απόβλητα των 
νοικοκυριών. 

Αύξηση κατά ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό 
βάρος της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 
και της ανακύκλωσης  
 

Έως το 2020 Μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών 
και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των 
υλικών που απαντώνται στη φύση και τα 
οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕWC). 

Αύξηση κατά τουλάχιστον στο 70% ως προς το 
συνολικό βάρος της προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωσης και ανάκτησης 
άλλων υλικών  
 

12 Δεκεμβρίου 
2013 

Απόβλητα Ετοιμασία προγραμμάτων για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων 

Κάθε τρία χρόνια 
μέχρι τις 30/9  

Απόβλητα Υποβολή έκθεσης για τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου, στην Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί 
Κ.Δ.Π. 562/2003 , 618/2007, 147/2014) - 
Οδηγία 1999/31/EC περί Υγειονομικής Ταφής 
των Αποβλήτων 

α) Μέχρι τις 
15/06/ 2010  
 
β) Μέχρι τις  
15/06/2012  

Βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που 
προορίζονται για χώρους υγειονομικής 
ταφής 

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα πρέπει να μειωθούν α) 
στο 75%, β) στο 50% και γ) στο 35%) της συνολικής 
κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων 
αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή 
τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο για τον οποίο 
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γ) Μέχρι τις 
15/07/2016 

υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της 
Eurostat. 

Από το 2006 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Απαγόρευση ταφής 

Κάθε 3 χρόνια 
μέχρι 30/9 

Βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα Υποβολή έκθεσης 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμος - (N. 32(I)/2002), 
133(Ι)/2003, 159(Ι)/2005, 48/(Ι)/2006, 
58(Ι)/2012, 59(Ι)/2012, 125(Ι)/2012 (Οδηγία 
για τις Συσκευασίες  και τα απορρίμματα 
συσκευασίας 94/62/ΕC ) 

Μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 

Συσκευασίες /απόβλητα συσκευασίας (α), ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, 
60% ως ελάχιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων 
συσκευασίας 
(β) ανακύκλωση μεταξύ 55% ως ελάχιστο και 80% ως 
μέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας 
(γ) επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων 
ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω αντίστοιχα υλικά, που 
περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας: 
60% κατά βάρος, για το γυαλί, 
60% κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι 
50% κατά βάρος, για τα μέταλλα, 
22,5% κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας 
αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ 
νέου σε πλαστικά, 
15% κατά βάρος, για το ξύλο. 

Κάθε τρία χρόνια 
μέχρι τις 30/9 

Συσκευασίες /απόβλητα συσκευασιών Υποβολή έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των 
προνοιών του παρόντος Νόμου  

 Κάθε χρόνο μέχρι 
τις 30/9 

Συσκευασίες /απόβλητα συσκευασιών Υποβολή έκθεσης σχετικά με τους πίνακες που 
καθορίζονται στο Παράρτημα V του Νόμου για τα 
ποσοστά ανάκτησης/ ανακύκλωσης 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) 

Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων 
(Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) 
Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 125/2009)   
Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 

26 /09/2011 Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
(μπαταρίες) 
 

Ελάχιστη απόδοση ανακύκλωσης σε 50% - 75%  
-ανακύκλωση του 65 % κατά μέσο βάρος των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-
οξέος συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του 
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Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 
79/2012) 

περιεχόμενου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό 
βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς 
υπερβολικές δαπάνες 
-ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-
καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης 
του περιεχόμενου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό 
βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς 
υπερβολικές δαπάνες, και 
-ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
 

 
 Οι περί Στερεών και Επικινδύνων 
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 
125/2009)   
Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 
79/2012)   
 
Προσχέδιο - Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 
Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 
2015 

α) 26 /09/2012 
 

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
(μπαταρίες) 
 

α) 25%, ελάχιστα ποσοστά συλλογής  
 

β) 26 /09/2016 (β) 45%, ελάχιστα ποσοστά συλλογής 

Κάθε χρόνο μέχρι 
τις 30/6 

 Υποβολή έκθεσης αναφορικά με τα ποσοστά 
συλλογής σε ετήσια βάση και στην οποία έκθεση 
αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώθηκαν 
τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του 
ποσοστού συλλογής 

Κάθε τρία χρόνια 
μέχρι τις 30/9 
 

 Υποβολή έκθεσης σε μορφή ερωτηματολογίου 
σχετικά με την υλοποίηση των προνοιών των 
κανονισμών. 

Προσχέδιο - Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές  ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές  
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Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 
2015  

 και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση 
στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο 
και προορίζονται για ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-
κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο 

Διαδικαστικές απαιτήσεις εγγραφής στα μητρώα 
σύμφωνα με Παράρτημα IV της Οδηγίας 2013/56/EE 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

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

 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 
– (Κ.Δ.Π. 378/2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Αυγούστου 
2005   

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης (WEEE) Να έχουν δημιουργηθεί συστήματα για τη χωριστή 
συλλογή 

31 Δεκεμβρίου 
2008 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης χωριστή συλλογή τουλάχιστο τεσσάρων χιλιόγραμμων 
κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο της Δημοκρατίας ανά 
έτος. 

31 Δεκεμβρίου 
2008: 

(α) Για τα ΑΗΗΕ που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες «Μεγάλες οικιακές 
συσκευές» και «Συσκευές αυτόματης 
διανομής» 
 
 
(β) για τα ΑΗΗΕ που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες «Εξοπλισμός πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών» και «Καταναλωτικά 
είδη» 
 
 
(γ) για τα ΑΗΗΕ που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες «Μικρές οικιακές συσκευές», 
«Φωτιστικά είδη», «Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων 
των μεγάλης κλίμακας σταθερών 
βιομηχανικών εργαλείων)», «Παιχνίδια, 
εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού» 

α) Ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να φτάνει 
τουλάχιστο στο 80% του μέσου βάρους ανά συσκευή, 
και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των 
ουσιών πρέπει να φτάνει τουλάχιστο στο 75% του 
μέσου βάρους ανά συσκευή 
β) Ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να φτάνει 
τουλάχιστο στο 75% του μέσου βάρους ανά συσκευή, 
και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των 
ουσιών πρέπει να φτάνει τουλάχιστο στο 65% του 
μέσου βάρους ανά συσκευή· 
γ) Ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να φτάνει 
τουλάχιστο στο 70% του μέσου βάρους ανά συσκευή, 
και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
κατασκευαστικών στοιχείων. των υλικών και των 
ουσιών πρέπει να φτάνει τουλάχιστο στο 50% του 
μέσου βάρους ανά συσκευή 
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και «Όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου» 
(δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως 
αερίου, 

 
 
δ) ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των 
ουσιών πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστο στο 80% του 
βάρους των λαμπτήρων. 
 
 

 Κάθε 2 χρόνια Υποβολή έκθεσης αναφορικά με τα ποσοστά 
συλλογής, ανάκτησης και ανακύκλωσης σε ετήσια 
βάση και στην οποία έκθεση αναφέρεται ο τρόπος με 
τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για 
τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής 

  Κάθε τρία χρόνια μέχρι τις 30/9 Υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή, των, Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω 
Κανονισμών. 

Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί 
του 2015(ΚΔΠ 73/2015) 
για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 
2012/19/EU 

Μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 

Ελάχιστο ποσοστό χωριστής συλλογής 
ΑΗΗΕ 

Ελάχιστο ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής 
προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα 
τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο 
ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το 
μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν την 
προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα 
είναι μεγαλύτερη. 

Από το 2016 Ελάχιστο ποσοστό χωριστής συλλογής 
ΑΗΗΕ 

Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45 %, και 
υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ 
τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, 
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου 
βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά 
τα προηγούμενα τρία έτη. 

Από το 2019 Ελάχιστο ποσοστό χωριστής συλλογής 
ΑΗΗΕ 
 
 

Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να 
επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % 
του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε 
στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά 
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το 85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

13 Αυγούστου 
2012 έως τις 14 
Αυγούστου 2015 

Ελάχιστα Ποσοστά ανάκτησης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
αντίστοιχα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% και 75% για τις μεγάλες οικιακές συσκευές και 
τους αυτόματους διανομείς, 75% και 65% για 
εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη και 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, και 70% και 50% για μικρές 
οικιακές συσκευές, είδη φωτισμού, ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμό 
αναψυχής και αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα και 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου. Για λαμπτήρες 
εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%. 

 15 Αυγούστου 
2015 – 14 
Αυγούστου 2018 

Ελάχιστα Ποσοστά ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
αντίστοιχα 

Ποσοστά ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης αντίστοιχα: 85% και 80% για τις 
μεγάλες οικιακές συσκευές και τους αυτόματους 
διανομείς, 80% και 70% για εξοπλισμό τεχνολογίας 
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά 
είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια, και 75% και 55% για 
μικρές οικιακές συσκευές, είδη φωτισμού, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμό 
αναψυχής και αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα και 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου.  
Ποσοστό ανακύκλωσης 80% για λαμπτήρες 
εκκένωσης αερίων.   

Από 15 
Αυγούστου 2018 

Ελάχιστα ποσοστά ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
αντίστοιχα 

85% και 80% για εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας 
και μεγάλου μεγέθους εξοπλισμό-οποιαδήποτε 
εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50cm, 80% και 
70% για οθόνες και εξοπλισμό που περιέχει οθόνες με 
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επιφάνεια μεγαλύτερη από 100 cm2, 75% και 55% για 
μικρού μεγέθους εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου 
εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Ποσοστό ανακύκλωσης 80% για λαμπτήρες. 
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5 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

5.1 Βάσει του Νόμου περί Αποβλήτων185(Ι)/2011 

Βάσει του Νόμου 185(Ι)/2011 προβλέπεται όπως εκδοθούν: 
 
Άρθρο 7 –Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων –Έκδοση Διατάγματος για τα ειδικά 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα αποχαρακτηρισμένα  απόβλητα που έχουν 
υποστεί εργασία ανάκτησης περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης. 
 
Άρθρο 11 (1) – Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος- Έκδοση Κανονισμών για 
καθορισμό μέτρων που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί προϊόντος φέρουν 
διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προκειμένου να ενισχυθούν η πρόληψη, η 
επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης. 
 
Άρθρο 11 (3) – Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος- Έκδοση διατάγματος για 
καθορισμό μέτρων με σκοπό την ενθάρρυνση του σχεδιασμού προϊόντων 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. 
 
Άρθρο 12 (3) – Ανάκτηση – Έκδοση Κανονισμών για θέσπιση κάθε αναγκαίου 
μέτρου που αφορά στην ανάκτηση. 
 
Άρθρο 13 (6)  – Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. - Έκδοση Κανονισμών για 
θέσπιση κάθε αναγκαίου μέτρου που αφορά την χωριστή συλλογή, την επίτευξη 
των ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης. 
 
Άρθρο 14 (2)- Διάθεση- Έκδοση Κανονισμών για θέσπιση κάθε αναγκαίου μέτρου 
που αφορά την διάθεση 
 
Άρθρο 15 (5)- Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και αρχικών παραγωγών 
αποβλήτων - Έκδοση Κανονισμών που δύναται να καθορίζουν 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, 
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(ii) μπορεί να υπάρχει επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ του αρχικού παραγωγού 
αποβλήτων και του κατόχου αποβλήτων προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται, 

(iii) η ευθύνη μεταξύ των φορέων της αλυσίδας επεξεργασίας μπορεί να 
μεταβιβάζεται. 
 

Άρθρο 16(1) και (2)(α), (2) (γ) –Αρχή της εγγύτητας και αυτάρκειας- Έκδοση 
διαταγμάτων για εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας και αυτάρκειας. 
 
Άρθρο 17 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων - Έκδοση διατάγματος ώστε να 
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί 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. 
 
Άρθρο 21 (2) και (3)- Διαχείριση αποβλήτων ορυκτελαίων- Έκδοση Κανονισμών για 
τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων ορυκτελαίων και την ορθή τους επεξεργασία 
και έκδοση διατάγματος για απαιτήσεις αναγέννησης και περιορισμούς στην 
μεταφορά τους. 
 
Άρθρο 22 (2)- Οργανικά απόβλητα- Έκδοση Κανονισμών για την ενθάρρυνση της 
χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων, ενόψει της λιπασματοποίησης και της 
ζύμωσης των βιοαποβλήτων, της επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων κατά 
τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και της 
χρήσης περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα. 
 
Άρθρο 23 (4) – Κόστος- Έκδοση Κανονισμών για ρύθμιση της ευθύνης του 
παραγωγού προϊόντων σε σχέση με τα απόβλητα που αυτό παράγει για 
συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και τη διαμόρφωση συλλογικού ή ατομικού 
συστήματος διαχείρισης. 
 
Άρθρο 28- Έκδοση διατάγματος για καθορισμό των εξαιρέσεων προσώπων από την 
υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων. 
 
Άρθρο 35 (1)- Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων- Έκδοση Κανονισμών για τον 
καθορισμό των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 3,9, 10 και 16. 
 
Άρθρο 36 (1) – Προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων- Έκδοση 
Κανονισμών με τους οποίους καθορίζονται προγράμματα πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9. 
 
Άρθρο 54 (1), (5) –(6) – Έκδοση Κανονισμών και διαταγμάτων- Έκδοση Κανονισμών 
που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. 
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Άρθρο 55 – Τροποποιήσεις παραρτημάτων- Έκδοση διατάγματος 
 

5.2 Βάσει του Νόμου περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών 2002 έως 2012 

Προβλέπεται όπως εκδοθούν: 
 
Άρθρο 5 – Προγράμματα διαχείρισης των συσκευασιών- Έκδοση Κανονισμών με 
τους οποίους θεσπίζονται προγράμματα διαχείρισης συσκευασιών (για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών, την εφαρμογή αρχής ο 
ρυπαίνων πληρώνει κλπ. 

 
Άρθρο 6 (1Β) – Ποσοτικοί στόχοι- Διάταγμα για προώθηση ανάκτησης ενέργειας 
όταν αυτή είναι προτιμότερη από την ανακύκλωσης υλικών για λόγους προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
Άρθρο 6 (1Γ) – Ποσοτικοί στόχοι - Διάταγμα για λήψη μέτρων για προώθηση της 
χρησιμοποίησης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα 
συσκευασίας, για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
περιλαμβανομένων μέτρων για βελτίωση των συνθηκών αγοράς για τα εν λόγω 
υλικά. 
Άρθρο 6 (2) – Ποσοτικοί στόχοι- Κανονισμοί για μέτρα για επίτευξη αυστηρότερων 
στόχων ανακύκλωσης/ανάκτησης. 

 
Άρθρο 8 – Πρότυπα- Διάταγμα για υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων για τις 
συσκευασίες. 

 
Άρθρο 10 (3) - Επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων- Έκδοση Κανονισμών για 
τύπους συσκευασιών που απαλλάσσονται από τα καθορισμένα επίπεδα 
συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων/ προϋποθέσεις. 

 
Άρθρο 11 (5)- Σήμανση και σύστημα αναγνώρισης συσκευασιών- Έκδοση 
διατάγματος για το σύστημα σήμανσης και αναγνώρισης συσκευασιών. 

 
Άρθρο 12– Σύμμεικτες συσκευασίες- Διάταγμα που να καθορίζει τις λεπτομέρειες 
ως προς την κατασκευή των σύμμεικτων συσκευασιών. 
 

5.3 Βάσει των περί Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών και Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών Κανονισμών του 2009 

Προβλέπεται όπως εκδοθούν: 
  
Κανονισμός 9- Οικονομικά Μέσα:  
(1)Ο Υπουργός δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα για την προώθηση της 
συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή για την προώθηση 
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της χρήσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν λιγότερες 
ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, παραδείγματος χάριν, διαφοροποιημένους 
φορολογικούς συντελεστές.  
(2) Τα σχετικά με την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) μεσών, 
μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 
  
Κανονισμός 14- Νέες τεχνολογίες Ανακύκλωσης  
(1) Ο Υπουργός ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας, και προωθεί την έρευνα για μεθόδους ανακύκλωσης φιλικές προς το 
περιβάλλον και αποδοτικές συγκριτικώς προς το κόστος, για όλους τους τύπους 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
(2) Ο Υπουργός δύναται να παραχωρήσει ειδικά κίνητρα για εγκαταστάσεις ή 
επιχειρήσεις προβαίνουν σε διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, να 
εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον 
Νόμο Ν.122(Ι)/2004 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) 
  
Κανονισμός 18(1)- Απογραφή Παραγωγών  
(1)Ο Υπουργός μεριμνά ώστε κάθε παραγωγός να απογράφεται. Η διαδικασία 
απογραφής καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και δημοσιεύεται 
στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
(2) Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός καταρτίζει Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, στο οποίο όλοι οι παραγωγοί οφείλουν να 
εγγραφούν και να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
(3) Τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων καθώς και τα 
στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών 
Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών καθορίζεται από διάταγμα που 
εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 
  

5.4 Βάσει των περί Αποβλήτων περί Αποβλήτων (Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί 
του 2015 

Κανονισμός 6- Χωριστή Συλλογή. 
(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίζει επιπρόσθετα μέτρα πέραν των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο (2) για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως 
αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής 
συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα για απόβλητα: 
(α) εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας, ο οποίος περιέχει ουσίες που 
καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
(β) λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο 
(γ) φωτοβολταϊκά πλαίσια και 
(δ) εξοπλισμού μικρού μεγέθους που εμπίπτουν στις κατηγοριών 5 και 6 του 
Παραρτήματος III. 
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Κανονισμός 9 (6) -Ενδεδειγμένη επεξεργασία ΑΗΗΕ  
Για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος, ο Υπουργός δύναται με διάταγμα του 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίζει ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ και να 
ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προχωρεί σε δημοσίευση 
τους. 
Κανονισμός 27- Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των παρόντων 
Κανονισμών μέσω διαταγμάτων. 
 
Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής 
φύσεως θέματα που αφορούν την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

1.1 ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ   
 
Η διαλογή υλικών στην "πηγή" παραγωγής των απορριμμάτων είναι από τους πλέον 
αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης και αξιοποίησής τους. Με τη διαλογή στην 
πηγή μειώνεται το ρεύμα των απορριμμάτων που θα πρέπει να οδηγηθούν σε 
εγκαταστάσεις διάθεσης, ανακτώνται σχετικά καθαρά δευτερογενή υλικά, δεν 
απαιτείται υψηλή τεχνολογία, εξοικονομείται ενέργεια στη βιομηχανία και 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των τεχνικών 
διαλογής στην πηγή είναι η συμμετοχή του πολίτη.   
 
1.1.1 Μέθοδοι – οργανωτικά σχήματα διαλογής στην πηγή 
 
Για την ανάκτηση υλικών με χωριστή συλλογή κλασμάτων των απορριμμάτων 
διαλογή στην πηγή ακολουθούνται διάφορες μέθοδοι και συστήματα. Με κριτήριο 
τον αριθμό των υλικών που ανακτώνται διακρίνουμε τα συστήματα ενός υλικού και  
ομάδος υλικών. 
  
Με κριτήριο τον τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής νοικοκυριά κλπ 
διακρίνουμε :  
  

 Τα κέντρα συλλογής  
 Τη συλλογή πόρτα - πόρτα  
 Τη συλλογή με κάδους  
 Το συνδυασμό των παραπάνω 

1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
 
Ως μηχανική ορίζεται η επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα οικιακά απόβλητα 
κατά την οποία μηχανολογικός εξοπλισμός εκτρέπει υλικά από το εισερχόμενο 
ρεύμα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η μηχανική επεξεργασία συνδυάζεται 
με ένα στάδιο βιολογικής επεξεργασίας με τους κυριότερους στόχους να είναι: 

• Μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών, 
• Προετοιμασία των αποβλήτων για το επόμενο στάδιο της βιολογικής 

επεξεργασίας, και 
• Αφαίρεση ανεπιθύμητων συστατικών από τα εισερχόμενα απόβλητα. 

 
Στην περίπτωση που απαιτείται, (κυρίως σε εφαρμογές όπου το επιθυμητό προϊόν 
είναι το κόμποστ), υπάρχει και ένα στάδιο μηχανικής επεξεργασίας μετά τη 
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βιολογική επεξεργασία, (post-mechanical treatment), για το ραφινάρισμα του 
τελικού προϊόντος. 
 
Ο βαθμός της μηχανικής επεξεργασίας εξαρτάται από: 

• Τα είδη των εισερχόμενων αποβλήτων (μικτά αστικά απορρίμματα, 
υπόλειμμα από διαλογή στην πηγή, κλπ.), 

• Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων στα εισερχόμενα απόβλητα, 
• Την απαιτούμενη ποιότητα της εξόδου, και 
• Το επιθυμητό ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιμων 

 

Πίνακας 1. Κυριότερες τεχνολογίες μηχανικής προετοιμασίας των αποβλήτων 

Τεχνολογία Αρχή λειτουργίας 
Προβλήματα-
Περιορισμοί 

Περιστρεφόμενα 
τύμπανα ή 
θραυστήρες 
κυλίνδρου 
(Rotating drum) 

Το υλικό ανυψώνεται καθώς προσκολλάται 
στα τοιχώματα του τυμπάνου και κατόπιν 
πέφτει στο κέντρο, λόγω της βαρύτητας, 
επιτυγχάνοντας ανάδευση και 
ομογενοποίηση των αποβλήτων. Τα 
κοφτερά αντικείμενα που ενυπάρχουν στα 
απόβλητα (γυαλί, μέταλλα) συνεισφέρουν 
στη μείωση του μεγέθους των πιο μαλακών 
υλικών, όπως το χαρτί και τα 
βιοαποδομήσιμα, χωρίς να 
κονιορτοποιούνται τα ίδια. 

Ήπια δράση – τεμαχισμός. 
Μπορεί να υπάρξει 
πρόβλημα για απόβλητα 
υψηλής υγρασίας. 

Περιστρεφόμενα 
τύμπανα υγρής 
φάσης με κόπτες 
(wet rotating 
drum with 
knives) 

Μετά από την προσθήκη νερού, τα 
απόβλητα δημιουργούν μεγάλα 
συσσωματώματα που θρύβονται από τους 
κόπτες κατά την περιστροφή του 
τυμπάνου. 

Σχετικά μικρή μείωση 
μεγέθους. Πιθανότητα 
καταστροφής του κόπτη 
από μεγάλα σκληρά 
αντικείμενα. 

Περιστροφικοί 
κόπτες 
(Shredder) 

Περιστρεφόμενα μαχαίρια ή δίσκοι 
περιστρέφονται με χαμηλή ταχύτητα και 
υψηλή ροπή. Η διατμητική τους δράση 
σχίζει ή τέμνει τα περισσότερα υλικά 

Τα μεγάλα σκληρά 
αντικείμενα μπορούν να 
καταστρέψουν τους 
κόπτες, ακατάλληλοι για 
δοχεία υπό πίεση 

Σφαιρόμυλοι 
(Ball mill) 

Περιστρεφόμενα τύμπανα φέρουν βαριές 
σφαίρες για να τεμαχίσουν ή να 
κονιορτοποιήσουν τα απόβλητα. 

Καταπόνηση – φθορά των 
σφαιρών, κονιορτοποίηση 
γυαλιού / αδρανών. 

Σφυρόμυλοι 
(Hammer mill) 

Τα απόβλητα υφίστανται σημαντική 
μείωση του μεγέθους τους με τη βοήθεια 
σφυριών που ταλαντώνονται 

Καταπόνηση - φθορά των 
σφυρών, κονιορτοποίηση 
γυαλιού / αδρανών, 
ακατάλληλοι για δοχεία 
υπό πίεση 

Σχίστες 
πλαστικών 
σάκων (Bag 
splitter, opener) 

Μπορεί να είναι τύπου περιστροφικού 
κόπτη (με αυξημένες ανοχές μεταξύ των 
περιστρεφόμενων μαχαιριών κοπής, ώστε 
να σχίζεται μόνο ο σάκος και να μην 
τεμαχίζεται το περιεχόμενο), 
παλινδρομικής χτένας ή οδοντοφόρων 

Δεν μειώνει το μέγεθος 
των αποβλήτων. 
Πιθανότητα καταστροφής 
από μεγάλα σκληρά 
αντικείμενα. 
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Τεχνολογία Αρχή λειτουργίας 
Προβλήματα-
Περιορισμοί 

αλυσίδων. 

 

Πίνακας 2. Κυριότερες τεχνολογίες διαχωρισμού των αποβλήτων 

Τεχνολογία 
Ιδιότητα 
διαχωρισμού 

Στοχευόμενα υλικά 
Προβλήματα-
Περιορισμοί 

Αεροδιαχωριστές Βάρος 
Ελαφρά: πλαστικά, 
χαρτί 
Βαρέα: πέτρες, γυαλί 

Απαιτείται 
καθαρισμός του 
αέρα 

Βαλλιστικοί 
διαχωριστές 

Βάρος και Μέγεθος 

Ελαφρά: πλαστικά, 
χαρτί 
Βαρέα: πέτρες, γυαλί 
Λεπτόκοκκα υλικά: 
οργανικά 

 

Διαχωριστές 
επίπλευσης 
αφρού 

Διαφορές 
πυκνότητας 

Επιπλέοντα: πλαστικά, 
οργανικά 
Βυθιζόμενα: πέτρες, 
γυαλί 

Δημιουργεί υγρά 
ρεύματα αποβλήτων 

Διαχωριστές με 
επαγωγικά 
ρεύματα 

Ηλεκτρική 
αγωγιμότητα 

Μη σιδηρούχα 
μέταλλα 

 

Κόσκινα 
(trοmmels and 
screens) 

Μέγεθος και 
πυκνότητα 

Υπερμεγέθη: χαρτί, 
πλαστικό 
Μικρά: οργανικά, 
γυαλί, λεπτόκοκκα 
υλικά (fines) 

Καθαρισμός 

Μαγνητικοί 
διαχωριστές 

Μαγνητικές 
ιδιότητες 

Σιδηρούχα μέταλλα  

Οπτικοί 
διαχωριστές 

Οπτικές ιδιότητες 
Καθορισμένα πλαστικά 
πολυμερή 

Απόδοση 

Χειρωνακτικός 
διαχωρισμός 

Οπτική εξέταση 
Πλαστικά, προσμίξεις, 
υπερμεγέθη, ξένα 
σώματα 

Υγιεινή και ασφάλεια 
εργασίας, ηθικά 
θέματα 

 

1.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
 

1.3.1 Εισαγωγή 

Οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε απόβλητα 
που επιδέχονται τέτοια επεξεργασία, δηλαδή σε βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Σε 
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία αγροτικών αποβλήτων και 
υπολειμμάτων (κοπριές, φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών, απόβλητα 
εκκοκκιστηρίων βάμβακος, ελαιοπυρήνα κλπ), πολλά στερεά απόβλητα και ιλύες 
από βιομηχανίες τροφίμων, η ιλύς βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων 
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καθώς και το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ). Το τελευταίο 
υπόκειται στους περιορισμούς της Οδηγίας για την Υγειονομική Ταφή (99/31/ΕΕ) 
που επιβάλουν τη σταδιακή εκτροπή του από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

Όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, συνήθως μετά τη μηχανική επεξεργασία 
ακολουθεί η βιολογική επεξεργασία ενός εμπλουτισμένου σε βιοαποδομήσιμα 
υλικά κλάσματος, η ποιότητα του οποίου εξαρτάται από τις επιμέρους διεργασίες 
της μηχανικής διαλογής. Σε αυτή την περίπτωση η βιολογική επεξεργασία μπορεί να 
λειτουργήσει εξ’ ίσου καλά όσον αφορά τις βιολογικά εξαρτώμενες παραμέτρους 
(καταστροφή παθογόνων-υγειονοποίηση και βιοσταθεροποίηση), όμως το τελικό 
προϊόν θα περιέχει όλες τις μη βιοδιασπώμενες προσμείξεις και ρύπους του υλικού 
εισόδου, και πιθανότατα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις καθώς μέρος του 
οργανικού υλικού έχει αποδομηθεί σε διοξείδιο του άνθρακα. 

Ουσιαστικά, τα μη βιοαποδομήσιμα υλικά που εισέρχονται σε μια μονάδα 
βιολογικής επεξεργασίας θα ληφθούν αναλλοίωτα στην έξοδό της. Στην περίπτωση 
των αστικών αποβλήτων τέτοια υλικά περιλαμβάνουν προσμείξεις ξένων σωμάτων, 
όπως γυαλί και πλαστικό φίλμ, αλλά και μη βιοδιασπάσιμους ρύπους (βαρέα 
μέταλλα, εμμένοντες οργανικούς ρύπους - POPs), μη ορατούς μακροσκοπικά και 
μικροσκοπικά, που ανιχνεύονται όμως στο τελικό προϊόν, υποβαθμίζοντας την αξία 
του και περιορίζοντας τις δυνατότητες χρήσης του. Συνεπώς η καθαρότητα των 
υλικών εισόδου καθορίζει αναπόφευκτα την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Διακρίνονται δύο βασικές μορφές βιοεπεξεργασίας οργανικών αποβλήτων: η 
κομποστοποίηση (αερόβια, θερμόφιλη βιο-οξείδωση) και η αναερόβια χώνευση. Η 
πρώτη οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιημένου εδαφοβελτιωτικού, το 
κομπόστ, ενώ η δεύτερη στην παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο) και ενός σχετικά 
σταθεροποιημένου υπολείμματος, το οποίο μετά από περαιτέρω αερόβια 
σταθεροποίηση μπορεί να μετατραπεί επίσης σε κομπόστ και να έχει ανάλογες 
χρήσεις (υπάρχουν μονάδες που εφαρμόζουν ξήρανση του υλικού αυτού, ώστε να 
αξιοποιηθεί ενεργειακά). 

Κάθε μορφή βιοεπεξεργασίας βασίζεται στη δράση των μικροοργανισμών, 
πρόκειται δηλαδή για βιολογικά συστήματα, τα οποία, ανεξάρτητα από την 
πολυπλοκότητα του τεχνολογικού τους μέρους και το κόστος τους ρυθμίζονται από 
κάποιες βιολογικές αρχές που καθορίζουν το μέγιστο δυνατό ρυθμό αναπαραγωγής 
των μικροοργανισμών και διάσπασης των αποβλήτων. Συνεπώς, δεν υπάρχουν 
συστήματα που να επιτυγχάνουν την επεξεργασία των αποβλήτων σε 2-3 μέρες, αν 
και θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο εντατική προεπεξεργασία, την οποία θα 
ακολουθήσει μια πιο εκτεταμένη περίοδος κύριας επεξεργασίας με τεχνολογίες 
χαμηλότερου κόστους. 

Το βασικό όφελος των βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων έγκειται στη 
δυνατότητα επιστροφής των οργανικών υλικών στο έδαφος, ολοκληρώνοντας έτσι 
έναν σημαντικό οικολογικό κύκλο και υποκαθιστώντας μέρος των εισροών χημικών 
λιπασμάτων στη γεωργία. Η βιοεπεξεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις 
Μεσογειακές χώρες όπου οι κλιματικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές πρακτικές 
έχουν σαν αποτέλεσμα έναν υψηλό ρυθμό αποδόμησης της οργανικής ουσίας στο 
έδαφος, φέρνοντας πολλές περιοχές στα όρια της απερήμωσης. Η βιοεπεξεργασία 
των οργανικών αποβλήτων, κάτω από προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα να 
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συμβάλλει στην αντιμετώπιση και των δύο αυτών προβλημάτων, της διαχείρισης 
των αποβλήτων και της υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, προσθέτοντας 
τον κρίκο που λείπει ώστε να κλείσει αειφορικά ο κύκλος της οργανικής ύλης. 

 

1.3.2. Κομποστοποίηση 

Υπάρχουν διάφορες βιολογικές και χημικές διαδικασίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή του οργανικού κλάσματος των αστικών 
απορριμμάτων σε ένα εναλλακτικό αέριο, υγρό ή στερεό τελικό προϊόν. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιολογικές διαδικασίες στις οποίες περιλαμβάνονται 
η αερόβια και αναερόβια κομποστοποίηση και διάφοροι συνδυασμοί αυτών. Η 
κομποστοποίηση είναι μία ρυθμιζόμενη διάσπαση ή αδρανοποίηση των οργανικών 
ενώσεων των απορριμμάτων, από την οποία σε τελική φάση προκύπτουν με τη 
βοήθεια μικροοργανισμών. 

Στην πολύπλοκη αυτή βιοχημική διαδικασία λαμβάνουν μέρος διάφοροι 
μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες και πρωτόζωα), η δραστηριότητα των οποίων 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την αναλογία C/N (ο άνθρακας αποτελεί 
πηγή ενέργειας και το άζωτο τροφή των μικροοργανισμών), την υγρασία των 
απορριμμάτων (η τροφή των μικροοργανισμών είναι πάντα σε υδάτινη μορφή), το 
διαθέσιμο οξυγόνο (αερόβια ζύμωση), το pH και τη θερμοκρασία. 

Το προϊόν της κομποστοποίησης λέγεται βελτιωτικό εδάφους (ΒΕ) και πρέπει να 
είναι απαλλαγμένο από ογκώδη αντικείμενα, πλαστικά, γυαλί, βαρέα μέταλλα και 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Το ΒΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες 
(όπως αμπελουργία, ανθοκομία, δενδροκομία κ.λπ.) αυξάνοντας την παραγωγή 
καθώς εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικές ουσίες, αυξάνει το πορώδες του, 
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες αερισμού και κατακρατεί την υγρασία.  

Τα συστήματα κομποστοποίησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ανοικτά και 
κλειστά συστήματα. Στα ανοιχτά συστήματα η κομποστοποίηση λαμβάνει χώρα 
στην ύπαιθρο ή σε ημίκλειστα κτίρια. Στα κλειστά συστήματα η κομποστοποίηση 
λαμβάνει χώρα σε ειδικά σχεδιασμένους βιοαντιδραστήρες ή σε κλειστά κτίρια, απ΄ 
όπου είναι εφικτή η απαγωγή και επεξεργασία του αέρα και των οσμών, οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για πολλές μονάδες κομποστοποίησης, ειδικά όταν 
είναι εγκατεστημένες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 
 
1.3.3 Αναερόβιες Μέθοδοι Επεξεργασίας: Παραγωγή Βιοαερίου 

Ο όρος «αναερόβια χώνευση» (ΑΧ) αναφέρεται στην ελεγχόμενη βιολογική 
αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου 
(αναερόβιες συνθήκες) και οδηγεί στην παραγωγή βιοαερίου (ένα μείγμα CH4 και 
CO2 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας) και ενός υδαρούς υπολείμματος (digestate = 
χωνεμένη ιλύς). Η χωνεμένη ιλύς πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία είτε 
για τη σταθεροποίησή της και τη μετατροπή της σε κομπόστ ή υλικό τύπου 
κομπόστ, είτε για την ξήρανσή της και τη χρήση της ως καύσιμης ύλης.  

Η αναερόβια χώνευση έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως για αρκετές δεκαετίες για 
την επεξεργασία της βιολογικής ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) ή 
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ρευστών αγροτικών αποβλήτων, αλλά μόνο σχετικά πρόσφατα εφαρμόζεται ως 
μέθοδος βιοεπεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ, συχνά σε συνδυασμό 
με ιλύ βιολογικών καθαρισμών και / ή κτηνοτροφικά απόβλητα. 

Η αναερόβια χώνευση στερεών αποβλήτων συχνά αναφέρεται και ως 
βιοαεριοποίηση (biogasification). Ο τελευταίος όρος υπονοεί τη μερική μετατροπή 
των στερεών αποβλήτων σε αέριο (βιοαέριο), κύριο συστατικό του οποίου είναι το 
καύσιμο μεθάνιο. Η παραγωγή του μεθανίου κάνει την αναερόβια χώνευση μία 
βιολογική διεργασία μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια (waste to energy). H 
αναερόβια χώνευση, η οποία αποτελεί μία διεργασία που λαμβάνει χώρα 
αυθόρμητα σε αναερόβια περιβάλλοντα, όπως οι ορυζώνες, τα έλη, οι ΧΥΤΑ και οι 
ΧΑΔΑ, μπορεί να λειτουργήσει κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου μεθανίου καθώς και 
τον έλεγχο των περιβαλλοντικών προβλημάτων και οχλήσεων (π.χ. διαφυγή 
μεθανίου, οσμές).  

Τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
των στερεών αποβλήτων μπορούν να ταξινομηθούν στη βάση τεσσάρων κύριων 
χαρακτηριστικών, που προσδιορίζουν και τον τύπο της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας: 
α) τη συγκέντρωση των στερεών, β) τη θερμοκρασία, γ) το σύστημα ανάμειξης και 
δ) τον αριθμό των φάσεων / αντιδραστήρων (Πίνακας 3). Ο συνδυασμός αυτών των 
χαρακτηριστικών μπορεί να περιγράψει τα περισσότερα εμπορικά διαθέσιμα 
συστήματα, αν και κάποια συστήματα παραμένουν ενδιαμέσως αυτών των 
κατηγοριοποιήσεων (EA, 2002b).  

Πίνακας 3. Λειτουργικές παράμετροι των συστημάτων αναερόβιας χώνευσης (ΕΑ, 2002b) 

Θερμοκρασία Συγκέντρωση στερεών Σύστημα μίξης Aριθμός σταδίων 

Μεσόφιλο 

(~35 C) 
Χαμηλά στερεά (<10% 
ξ.ο.) 

Μηχανική ανάδευση 
Ενός σταδίου 
(ένας 
αντιδραστήρας) 

Θερμόφιλο 

(~55 C) 
Μεσαία στερεά (10-25% 
ξ.ο.) 

Ανάδευση μέσω των 
αερίων 

Πολλαπλών 
σταδίων 

 
Υψηλά στερεά (>25% 
ξ.ο.) 

Στρωτής ροής  

  
Διακοπτόμενης 
τροφοδοσίας 

 

 

1.3.4 Μέθοδοι Βιολογικής Ξήρανσης: Παραγωγή Στερεού Καυσίμου (Solid 
Recovered Fuel) 

Οι μέθοδοι που προαναφέρθηκαν και αποτελούν τις δύο βασικές μεθόδους 
Βιολογικής Επεξεργασίας στοχεύουν στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων: 
ανακυκλώσιμα, βιοαέριο, στερεό καύσιμο RDF, υλικό τύπου κομπόστ, κ.λ.π. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και μία παραλλαγή της γενικότερης μεθόδου 
που είναι γνωστή ως Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία, αλλά η βιολογική 
επεξεργασία συνήθως προηγείται της μηχανικής, η οποία κατά βάση στοχεύει στην 
παραγωγή καλής ποιότητας στερεού καυσίμου, το οποίο έχει συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ανάλογα με τον τελικό χρήστη και είναι γνωστό ως Solid Recovered 
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Fuel (SRF). Η παραλλαγή αυτή είναι γνωστή με το όνομα Βιολογική Ξήρανση και 
ουσιαστικά αποτελείται από δύο μέρη: 

 
(i)  Την αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων (τα οποία συνήθως τεμαχίζονται 

προηγουμένως για ελάττωση του μεγέθους). Κατά το στάδιο αυτό γίνεται 
αποδόμηση των αποβλήτων με παροχή οξυγόνου αλλά σε αντίθεση με την 
κλασσική κομποστοποίηση δεν γίνεται προσθήκη νερού στα απόβλητα και η 
περιεχόμενη υγρασία όσο προχωρά η δράση των μικροοργανισμών 
ελαττώνεται. Έτσι τα απόβλητα αποδομούνται μερικώς (αποδομείται κυρίως το 
πιο πτητικό, ζυμώσιμο μέρος των εισερχόμενων αποβλήτων) και σημαντικό 
μέρος του βιολογικού τους περιεχομένου διατηρείται. Αποτέλεσμα της 
εξάτμισης του εισερχόμενου νερού και της βιο-αποδόμησης, (συνολικά σε 
ποσοστό περίπου 24-30% κ.β. της εισόδου), είναι ένα προϊόν με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υγρασία και υγειονοποιημένο εξαιτίας των εξώθερμων 
αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το στάδιο της βιοξήρανσης (~ 55οC)  

(ii)  Το στάδιο της βιοξήρανσης ακολουθείται από μηχανική επεξεργασία (με 
συνδυασμούς μηχανολογικού εξοπλισμού όπως και στη συνήθη μηχανική 
διαλογή), προκειμένου να βελτιωθεί η σύσταση του υλικού μέσω της 
απομάκρυνσης μετάλλων και γενικότερα της μείωσης των μή-καυσίμων υλικών 
(πέτρες, γυαλιά, κ.λ.π.). Το τελικό προϊόν της βιο-ξήρανσης (SRF) αποτελεί ένα 
υλικό με σημαντική θερμογόνο δύναμη (~ 15-18 MJ/Kg) και χαμηλό ποσοστό 
προσμίξεων αφού οι μηχανικοί διαχωρισμοί γίνονται ευκολότεροι εξαιτίας της 
χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία. Ανάλογα δε με την πιθανή χρήση του 
SRF, συχνά ζητούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές σύστασης και τυποποίησης 
(pellets, fluff, κ.λ.π.). 

1.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   

1.4.1 Αποτέφρωση 

Η αποτέφρωση ή πιο κοινά η καύση των στερεών απορριμμάτων ουσιαστικά 
εκπροσωπεί µια αρκετά παλαιά και διαδεδομένη διεργασία, η οποία περιλαμβάνει 
την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών (850 έως 1500 οC) , µε παρουσία φλόγας, για 
την οξείδωση των επιμέρους στοιχείων αυτών, δηλαδή την ένωσή τους µε το 
οξυγόνο. Στόχος της εν λόγω διεργασίας είναι η εξάτμιση, η αποσύνθεση και/ή η 
καταστροφή των οργανικών στοιχείων των απορριμμάτων, παρουσία οξυγόνου 
(είτε σε στοιχειομετρική αναλογία, είτε σε περίσσεια), καθώς και η ταυτόχρονη 
μείωση του προς τελική διάθεση όγκου τους.  

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη πλήρους καύσης των αποβλήτων είναι:  

Επαρκής ποσότητα καύσιμου υλικού και οξειδωτικού μέσου (O2) στην εστία 
καύσης. 

Επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας ανάφλεξης. 

Σωστή αναλογία μίγματος (καύσιμης ύλης - οξυγόνου). 

Συνεχής απομάκρυνση των αερίων τα οποία παράγονται κατά την καύση. 
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Συνεχής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης. 

Η καύση με τεχνολογία εσχαρών είναι η παλαιότερη και κατά παράδοση ευρύτερα 
εφαρμοζόμενη μέθοδος για την θερμική επεξεργασία των κάθε είδους 
απορριμμάτων. 

Ο ευρύτερα εφαρμοζόμενος τρόπος αξιοποίησης της θερμότητας που εκλύεται 
κατά την καύση, είναι η παραγωγή ατμού. Ο ατμός, συνήθως υπέρθερμος, σε 
θερμοκρασία 450-500 ºC και πίεση 40-50 bar, διοχετεύεται σε ατμοστρόβιλο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημαντικό ρόλο στην οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων θερμικής 
επεξεργασίας παίζει η δυνατότητα αξιοποίησης του ατμού μετά τον ατμοστρόβιλο, 
είτε με την διοχέτευσή του σε γειτονικές βιομηχανικές μονάδες, είτε με την 
χρησιμοποίησή του για τηλεθέρμανση αστικών κέντρων, όπου οι τοπικές συνθήκες 
είναι ευνοϊκές. Αν δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση της λανθάνουσας θερμότητας του 
ατμού, τότε πρέπει να υγροποιηθεί, ώστε το νερό να μπορεί να ανακυκλωθεί στον 
ατμολέβητα. Στην περίπτωση αυτή η θερμότητα της υγροποίησης δεν αξιοποιείται, 
αλλά καταλήγει στο περιβάλλον. 

 

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο τύποι συμβατικών μονάδων αποτέφρωσης: οι 
μονάδες που απαιτούν ελάχιστη προεπεξεργασία των απορριμμάτων (μονάδες 
τύπου mass-fired) και οι μονάδες που λειτουργούν με επεξεργασμένο καύσιμο (RDF 
ή SRF /refuse - derived fuel –solid recovered fuel). 

Οι μονάδες τύπου mass-fired είναι και η πλειονότητα των εγκατεστημένων 
μονάδων. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι τα απορρίμματα εισάγονται χωρίς 
καμία προεπεξεργασία στη μονάδα καύσης, με αποτέλεσμα να είναι πιο “βολική” η 
λειτουργία της μονάδας. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί και κινδύνους για τη 
λειτουργία της μονάδας (π.χ. εισαγωγή ογκωδών ή ιδιαίτερα επικινδύνων 
αποβλήτων), που αντιμετωπίζονται με την αυστηρή επίβλεψη των εισαγομένων 
απορριμμάτων και με τη δυνατότητα χειροκίνητης διακοπής της εισαγωγής 
απορριμμάτων, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον επιβλέποντα.  

Η διαδικασία της αποτέφρωσης λαµβάνει χώρα σε ειδικούς αποτεφρωτές, των 
οποίων η δυναμικότητα μπορεί να ποικίλει από 8 έως 25Mg/h (Vehlow, 2006). Ο δε 
τύπος αυτών επίσης ποικίλει, δεδομένου ότι κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί 
διάφορα είδη αποτεφρωτών, µε διαφορετικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα 
έκαστος. Οι πλέον διαδεδοµένοι τύποι αποτεφρωτών είναι:  

Αποτεφρωτής κινούµενων εσχάρων 

Αποτεφρωτής περιστρεφόµενου κλιβάνου 

Αποτεφρωτής ρευστοποιηµένης κλίνης. 

 

1.4.2 Πυρόλυση 

Η πυρόλυση αποτελεί μια σχετικά νέα θερμική διεργασία, η οποία αν και 
αναπτύχθηκε τα τέλη του 19ου αιώνα, μόλις τα τελευταία 20 – 30 χρόνια άρχισε να 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία ΑΣΑ. Γενικά, δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα 
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διαδεδομένη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λόγω 
της μειωμένης ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητάς της. Παρόλα 
αυτά, μη Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία, διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόλυσης 
στερεών απορριμμάτων, οι οποίες λειτουργούν αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια, 
γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλεται στις διαφορές των χαρακτηριστικών των 
απορριμμάτων τους (π.χ. ως προς το ποσοστό του οργανικού κλάσματος και τη 
θερμογόνο δύναμή τους), σε σχέση με εκείνα των Ευρωπαϊκών χωρών.  

Ως πυρόλυση, ορίζεται η θερμική αποσύνθεση ενός υλικού σε συνθήκες απουσίας 
οξειδωτικού μέσου (π.χ αέρα ή οξυγόνου). Στη πράξη, η ολική εξάλειψη του 
οξυγόνου είναι δύσκολη, γι' αυτό πάντα επικρατούν συνθήκες μερικής οξείδωσης. 

Συνήθως η διεργασία της πυρόλυσης λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες 400-800 0C 
και η δράση της διασπά τα πολύπλοκα μόρια σε απλούστερα. Σε περίπτωση ωστόσο 
που η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλότερη (περίπου 250 0C), δεν 
πραγματοποιείται πυρόλυση, αλλά μία διεργασία μετατροπής (conversion) του 
εισερχόμενου ρεύματος. 

Η διεργασία της πυρόλυσης παράγει αέρια προϊόντα, υγρά προϊόντα και πίσσα. 
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν πολλαπλές χρήσεις, η ακριβής φύση των 
οποίων εξαρτάται από τη φύση του (αρχικού) καυσίμου. Ωστόσο, για καύσιμα 
βασισμένα σε αστικά απορρίμματα, η πιο συχνή χρήση του παραγόμενου αερίου 
είναι ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Οι σχετικές αναλογίες παραγόμενου 
αερίου-υγρού-στερεού, εξαρτώνται από την θερμοκρασία στην οποία το υλικό 
υποβάλλεται, το χρόνο που εκτίθεται σ' αυτή τη θερμοκρασία και στη φύση του 
ίδιου του υλικού. Παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μεγιστοποιούν 
την παραγωγή πίσσας. 

Πέρα από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων και λυμάτων, οι 
διεργασίες πυρόλυσης χρησιμοποιούνται επίσης για εξυγίανση του εδάφους, για 
επεξεργασία σύνθετων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων ελαστικών, για την 
επεξεργασία υπολειμμάτων καλωδίων και μεταλλικών ή πλαστικών υλικών για 
ανάκτηση υλικών. Για την επιτυχή επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων 
πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση άλεση του υλικού και διαχωρισμός των ανόργανων 
με κοσκίνισμα και στην πυρόλυση να οδηγηθεί το κλάσμα με διαστάσεις κάτω των 
200 mm.   

1.4.3 Αεριοποίηση 

Η αεριοποίηση είναι η μετατροπή ενός στερεού ή υγρού τροφοδοτικού καυσίμου σε 
αέριο, μέσω θερμικής επεξεργασίας. Ουσιαστικά, το καύσιμο υποβάλλεται σε 
μερική οξείδωση (υπό στοιχειομετρικές συνθήκες), η οποία επιτυγχάνεται, μέσω 
της ρύθμισης της παροχής του οξειδωτικού μέσου. Ενώ οι φυσικοχημικές 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα ποικίλουν σημαντικά, το αέριο σχηματίζεται κατά 
κύριο λόγο σε θερμοκρασίες άνω των 750οC. Για οργανικά τροφοδοτικά (καύσιμα), 
όπως είναι  τα περισσότερα αστικά απορρίμματα, το τελικό αέριο είναι κυρίως 
μίγμα αποτελούμενο από μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, 
μεθάνιο, νερό, άζωτο και μικρές  ποσότητες υψηλών υδρογονανθράκων. Σκοπός της 
διεργασίας είναι συνήθως η μεγιστοποίηση της παραγωγής CO και H2, μίγματος 
γνωστού και με την ονομασία αερίου σύνθεσης (Synthesis Gas). 
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Το παραγόμενο αέριο έχει συνήθως σχετικά χαμηλή θερμογόνο δύναμη, περίπου 
10 MJ/Nm3 (συγκριτικά, αναφέρεται οτι η θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου 
είναι περίπου 39 MJ/Nm3). Το παραγόμενο αέριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
καύσιμο σε λέβητες, μηχανές εσωτερικής καύσης ή αεριοστρόβιλους.  

1.4.4 Τεχνολογία Πλάσματος 

Το πλάσμα δημιουργείται όταν αέρια μόρια αναγκάζονται σε προσκρούσεις υψηλής 
ενέργειας με φορτισμένα ηλεκτρόνια, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
φορτισμένων σωματιδίων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αέριο εκτίθεται σε πεδία 
υψηλής ενέργειας, όπως μία ηλεκτρική εκκένωση που συμβαίνει μεταξύ δύο 
ηλεκτροδίων. Όταν η ποσότητα των φορτισμένων σωματιδίων είναι αρκετά υψηλή, 
το αέριο συνάγει ηλεκτρισμό. Οι κρούσεις μεταξύ των φορτισμένων σωματιδίων 
παράγουν θερμότητα και ένα τόξο φωτός (παρόμοιο με αστραπή) που ονομάζεται 
πλάσμα. 

Το ιονισμένο φέρον αέριο προβάλλεται μετά το τέλος των ηλεκτροδίων ως 
αποτέλεσμα της υψηλής πυκνότητας ηλεκτρικών φορτίων, δημιουργώντας την 
έννοια ρεύματος πλάσματος (plasma-jet). Η παρουσία φορτισμένων αέριων 
σωματιδίων κάνει το πλάσμα υψηλά ενεργό και αυτός είναι ο λόγος που το πλάσμα 
θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης.  

1.4.5 Μηχανική – Θερμική Επεξεργασία 

Η Μηχανική – Θερμική Επεξεργασία χρησιμοποιεί μηχανικές και θερμικές διατάξεις, 
περιλαμβανομένων και των βασικών τεχνολογιών που βασίζονται στον ατμό.  

Ο σκοπός της χρήσης όλων αυτών των διαδικασιών είναι ο διαχωρισμός του 
σύμμεικτου ρεύματος αποβλήτων σε πολλά επιμέρους μέρη, παρέχοντας 
ταυτόχρονα την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές για ανακύκλωση και 
ανάκτηση υλικών, καθώς και για βιολογική επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες μάλιστα αποστειρώνουν τα απόβλητα με την 
καταστροφή των βακτηριδίων, καθώς επίσης μειώνουν το ποσοστό υγρασίας σε 
αυτά. 

 

Αρχικός Μηχανικός Διαχωρισμός – Προεργασία Θερμικής Επεξεργασίας 

Για την εφαρμογή της μεθόδου της μηχανικής – θερμικής επεξεργασίας, αρχικά, 
πραγματοποιείται μηχανικός διαχωρισμός. 

Για την εφαρμογή του μηχανικού διαχωρισμού πραγματοποιείται σε πρώτη φάση 
εσχαρισμός για την αφαίρεση ογκωδών αντικειμένων από τα υπόλοιπα απόβλητα.  

Ακολούθως ένας τεμαχιστής ομογενοποιεί την εισαγόμενη ποσότητα 
απορριμμάτων, η οποία θα δεχθεί θερμική επεξεργασία σε ειδικό θάλαμο, όπως 
αναλυτικά παρουσιάζεται ακολούθως. 

Όλες οι θερμικές και μηχανικές διαδικασίες κάνουν χρήση θερμότητας ή ατμού (με 
ή χωρίς συνδυασμό ατμοσφαιρικής πίεσης). Στο θάλαμο επεξεργασίας, τα 
απόβλητα επεξεργάζονται με δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

1) Μαζική επεξεργασία – ο θάλαμος είναι κλειστός. Ατμός εισάγεται στον θάλαμο 
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για την διαβροχή των αποβλήτων, και στην συνέχεια εφαρμόζεται πίεση 5-7 bar 
με ταυτόχρονη περιστροφή του θαλάμου. Αυτές οι συνθήκες εφαρμόζονται για 
60 λεπτά και μετά τα θερμικά επεξεργασμένα απόβλητα προωθούνται στο 
μηχανικό διαχωρισμό, 

2) Επεξεργασία σε στάδια – συνήθως χρησιμοποιείται για αλεσμένα απόβλητα (με 
χρήση τεμαχιστή). Τα απόβλητα περνάνε συνεχώς από το θάλαμο 
επεξεργασίας, όπου προστίθεται συνεχώς νερό για την διατήρηση ενός 
προκαθορισμένου βαθμού υγρασίας και παρέχεται θερμός αέρας – 
ατμοσφαιρική πίεση δεν εφαρμόζεται καθόλου. Αυτές οι συνθήκες 
εφαρμόζονται για 45 λεπτά και μετά τα θερμικά επεξεργασμένα απόβλητα 
προωθούνται στον μηχανικό διαχωρισμό. 

Με τη θερμική επεξεργασία σε 120-170οC επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 

 Βιοαποδομήσιμα υλικά, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, διασπόνται σε ίνες 
 Οι ετικέτες από μπουκάλια από γυαλί, καθώς και από μεταλλικά κουτιά 

αφαιρούνται κάτω από την επίδραση της θερμοκρασίας 
 Τα πλαστικά μαλακώνουν και ταυτόχρονα οι ετικέτες αφαιρούνται. Μικρό 

ποσοστό προς απόρριψη σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες  
 Σημαντική μείωση του αρχικού όγκου των αποβλήτων. Συνεπώς, κέρδος σε 

αποθηκευτικούς χώρους, μεταφορικά και διαχειριστικά έξοδα, καθότι και τα 
προϊόντα είναι αποστειρωμένα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα παραγόμενα δημοτικά απόβλητα καθορίζονται με 

βάση στοιχεία από: 

 τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και κατ’ επέκταση τη EUROSTAT 

 το Υπουργείο Εσωτερικών για τα ζυγιστικά δεδομένα από το ΧΥΤΑ Πάφου, την ΟΕΔΑ 

Λάρνακας-Αμμοχώστου και τους εν λειτουργία διαμετακομιστικούς σταθμούς  

 τα αποτελέσματα των μελετών που εκπονήθηκαν, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

για τις επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και Πάφου στα πλαίσια των οποίων 

υπολογίζονται οι ποσότητες των αποβλήτων ανά επαρχία και η σύστασή τους (η 

μελέτη για την επαρχία Πάφου δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ οι 

μελέτες για τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας ανακτήθηκαν από την ιστοσελίδα 

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8B8CA48E6F9D5324C2257AA0002BD51D  

του Υπουργείο Εσωτερικών, στις 25.4.2014)  

 τις ετήσιες εκθέσεις του συλλογικού συστήματος για τις συσκευασίες, GREEN DOT 

CYPRUS LTD και επιπλέον δεδομένα που ζητήθηκαν 

 το «Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών και Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων» που 

εκπονήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος το 2011 (βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/D1CF07F7EB83735E

C2257A9100270099?OpenDocument του Τμήματος Περιβάλλοντος) 

 το «Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κύπρου» που εκπονήθηκε 

το 2003, (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/7CEEC67A28F7173C

C2257A8B003121EE?OpenDocument) 

 τα δεδομένα της μελέτης «Έκθεση Ποιοτικού Χαρακτηρισμού Δημοτικών 

Απορριμμάτων Πάφου», PROPLAN Ltd., 12/2008 η οποία διατέθηκε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών  

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8B8CA48E6F9D5324C2257AA0002BD51D
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/D1CF07F7EB83735EC2257A9100270099?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/D1CF07F7EB83735EC2257A9100270099?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/7CEEC67A28F7173CC2257A8B003121EE?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/7CEEC67A28F7173CC2257A8B003121EE?OpenDocument
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2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΗΓΗ: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) 

2.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της EUROSTAT1, η 

παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στο σύνολο της Κύπρου παρουσιάζεται στο σχήμα IV-2.1 

για τα έτη 1995-2013. Σημειώνεται ότι οι έννοιες δημοτικά και αστικά απόβλητα 

θεωρούνται ταυτόσημες για το παρόν Σχέδιο. Από το σχήμα είναι εμφανές ότι μέχρι και το 

2009 η παραγωγή των δημοτικών αποβλήτων παρουσίαζε σταθερά ανοδική πορεία. Από το 

2010 και μετά εμφανίζονται πτωτικές τάσεις, ενώ το 2013 παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο 

ποσοστό μείωσης - 7% - σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το οποίο αποδίδεται στην 

οικονομική κρίση.  

 

 

Σχήμα IV – 2.1: Παραγωγή αστικών στερών αποβλήτων (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό στο μέσο του χρόνου2, σε σχέση με την παραχθείσα 

ποσότητα δημοτικών αποβλήτων (πίνακας IV-2.1 και Σχήμα IV-2.2) φαίνεται ότι η αυξημένη 

παραγωγή αποβλήτων σχετίζεται σχεδόν γραμμικά με τον πληθυσμό, ενώ από το 2010 και 

                                                           
1
 η πληροφόρηση ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2015 από την ιστοσελίδα της Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc240&plugin=1 
2
 Σημειώνεται ότι, για σκοπούς επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν τη συνολική παραγωγή αστικών 

στερεών αποβλήτων, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον πληθυσμό αποτελούν δεδομένα του 
πληθυσμού στο μέσο του έτους όπως χρησιμοποιούνται από την Στατιστική Υπηρεσία του κράτους για τον 
υπολογισμό της κατά κεφαλή παραγωγής αστικών στερών αποβλήτων και τις σχετικές εκθέσεις της προς την 
EUROSTAT. Πηγή πληροφόρησης είναι η Δημογραφική Έκθεση του 2013. Πληθυσμιακές Στατιστικές, σειρά ΙΙ, 
αρ. Έκθεσης 50. Στατιστική Υπηρεσία. Πίνακας 19, σελίδα 53. Ανακλήθηκε, Μάρτιο 2015, από την ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών: 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRA
PHIC_REPORT-2013-231214.pdf?OpenElement  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc240&plugin=1
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2013-231214.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2013-231214.pdf?OpenElement
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μετά παρόλο που ο πληθυσμός αυξάνεται σταθερά, η παραγωγή αποβλήτων παρουσιάζει 

μια μικρή πτωτική τάση.  

 
Πίνακας IV - 2.1: Παραγωγή Δημοτικών Αποβλήτων και πληθυσμός (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

ΕΤΟΣ 
Πληθυσμός στο 
μέσο του έτους  
(Χ1000 άτομα) 

Παραγόμενη 
ποσότητα (Χ1000 

τόνους) 

Κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 

kg/κάτοικο/έτος kg/κάτοικο/ημέρα 

1995 650,7 387 590 1,63 

1996 660,9 400,1 605 1,66 

1997 670,8 410,5 612 1,68 

1998 679,1 418,2 616 1,69 

1999 686,7 425,8 620 1,70 

2000 693,6 436,1 629 1,72 

2001 701,5 456,1 650 1,78 

2002 709,1 464,6 655 1,80 

2003 717,8 481,4 671 1,84 

2004 727,5 498,1 685 1,88 

2005 738,2 507,9 688 1,89 

2006 750,3 521 694 1,90 

2007 766,4 539,8 704 1,93 

2008 785,7 572,7 729 2,00 

2009 807,1 589,1 730 2,00 

2010 827,7 577,4 698 1,91 

2011 849,0 581,1 684 1,87 

2012 863,9 578,7 670 1,83 

2013 861,9 538,2 624 171 
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Σχήμα IV – 2.2: Γραφική παράσταση της παραγωγής δημοτικών αποβλήτων σε σχέση με πληθυσμό (πηγή: 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και βάση στοιχείων της Eurostat, η κατά 

κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο το 2012 θέτει το κράτος στην 3η θέση 

στην Ευρώπη, μετά την Ελβετία και την Δανία και στην 2η θέση μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ, σε αντίθεση με το 2010 που η Κύπρος κατείχε την 1η θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη 

της ΕΕ (βλέπε Σχήμα IV-2.3). Με βάση τα τελευταία δεδομένα για το 2013, η Κύπρος 

βρίσκεται στην 3η θέση στην ΕΕ και 4η στην Ευρώπη. 

  

Σχήμα IV – 2.3: Κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην ΕΕ (πηγή: Eurostat
3
) 

                                                           
3
η πληροφόρηση ανακτήθηκε τον Μάιο του 2014 από την ιστοσελίδα της Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc240&plugin=1 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc240&plugin=1
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Συγκρίνοντας την μεταβολή στην παραγωγή των δημοτικών αποβλήτων, σε σχέση με το 

έτος 1995, με την αντίστοιχη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), (Σχήμα 

IV-2.4), φαίνεται ότι οι μεταβολές αυτές αυξάνονται και μειώνονται σχεδόν με τους ίδιους 

ρυθμούς, για το μεγαλύτερο ποσοστό των ετών. Δηλαδή, η χρονική εξέλιξη της μεταβολής 

της παραγωγής δημοτικών αποβλήτων παρουσιάζει μια σχεδόν παράλληλη γραμμική σχέση 

με την αντίστοιχη εξέλιξη της μεταβολής του ΑΕΠ. Αυτό φαίνεται και από τις μεταβολές του 

λόγου «παραχθείσα ποσότητα/ΑΕΠ» (βλέπε Σχήμα IV-2.4 – μπλε γραμμή) όπου, παρόλο 

που παρουσιάζει κάποιες πτωτικές και αυξητικές τάσεις, μεταξύ των ετών 1995-2012, στο 

σύνολο του παρουσιάζει μια γραμμική σχέση με πολύ μικρή αρνητική κλίση.  

Αντίθετα, το εύρος μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και της ετήσιας κατά κεφαλή 

παραγωγής δείχνει να αυξάνεται χρονικά. Στη περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη και η 

παράμετρος «πληθυσμός». Η σχέση μεταξύ της μεταβολής της ετήσιας κατά κεφαλή 

παραγωγής και της μεταβολής του ΑΕΠ όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα IV-2.4, δείχνει να 

είναι γραμμική με αισθητή πτωτική τάση. Αυτό υποδηλεί την ύπαρξη μιας σχετικής 

αποσύνδεσης του ΑΕΠ με τη ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων.  
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Σχήμα IV – 2.4: Συσχετισμός παραγωγής δημοτικών αποβλήτων με ΑΕΠ (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

– Υπουργείο Οικονομικών) 

 

2.2 Ποιοτικά δεδομένα 

Με βάση δεδομένα που δόθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου4, η ποσοστιαία 

σύσταση των αστικών αποβλήτων από το 2000-2012 δίνεται στο Σχήμα IV-2.5. Όπως 

φαίνεται από το Σχήμα, και συγκρίνοντας τη σύσταση το 2000 και το 2012 φαίνεται ότι όλα 

                                                           
4
 Η Στατιστική Υπηρεσία εκδίδει τα εν λόγω στοιχεία μετά από συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές 

μεταξύ αυτών και τις τοπικές αρχές,  το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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τα υλικά παρουσιάζουν μια μικρή πτωτική τάση εκτός από το πλαστικό και το γυαλί. Το 

πλαστικό έχει αυξηθεί σχεδόν 3,5 μονάδων που αναλογούν σε αύξηση περίπου 31% από 

την ποσότητα του 2000. Αντίθετα, μικρή πτώση παρουσιάζει το χαρτί, περίπου 2,9 μονάδες 

που αναλογεί σε πτώση 10% περίπου από την ποσότητα του 2000) και ακόμη πιο μικρή το 

οργανικό (περίπου μια μονάδα που αναλογεί σε πτώση 3% από την ποσότητα του 2000). 

 

Σχήμα IV – 2.5: Ποσοστιαία σύσταση αστικών στερεών αποβλήτων για τα έτη 2001-2011 (πηγή: Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου) 
 

Αντίστοιχα, στο Σχήμα IV-2.6, παρουσιάζεται για τα έτη 2000 μέχρι 2012 η χρονική εξέλιξη 

των χωριστά συλλεγέντων και διαλεχθέντων δημοτικών αποβλήτων  στα ρεύματα: χαρτί, 

πλαστικό, γυαλί, μέταλλα. Επιπλέον για τα έτη 2010 - 2012 παρουσιάζεται και η 

επεξεργασία οργανικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι στα οργανικά έχει συμπεριληφθεί και 

το ξύλο. Η επεξεργασία των οργανικών προέρχεται (α) από τις μονάδες κομποστοποίησης 

στις οποίες καταλήγουν, μέσω των τοπικών αρχών, κάποιες ποσότητες κλαδεμάτων από 

κήπους, δρόμους, πάρκα κλπ και (β) από την ΟΕΔΑ Λάρνακας και Αμμοχώστου στην οποία 

μετά την μηχανική διαλογή το υπόλοιπο υλικό σταθεροποιείται και χρησιμοποιείται ως 

επικαλυπτικό υλικό στον ΧΥΤΥ που συμπληρώνει τη μονάδα. Για τα ίδια έτη (2010 - 2012) 

παρουσιάζεται, επίσης, η χωριστή διαχείριση ρουχισμού (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). 

Στα στοιχεία του ρουχισμού περιλαμβάνεται μόνο ο ρουχισμός που συλλέγεται μέσω 

τοποθέτησης ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία των Δήμων και Κοινοτήτων για 

διευκόλυνση του κοινού και δεν περιλαμβάνει ρουχισμό που διατίθεται κατευθείαν από 

τον κάτοχό του σε ιδρύματα, εκκλησίες κλπ. Με βάση τα δεδομένα του Σχήματος IV-2.6 

είναι εμφανές ότι οι επεξεργασμένες ποσότητες παρουσιάζουν μια συνεχή αυξητική τάση 

εκτός από το χαρτί και το γυαλί για το έτος 2012. Από τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, το χαρτί 
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φαίνεται να ξεχωρίζει από την αρχή από τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων με δεύτερο το 

μέταλλο και τρίτο το πλαστικό, τα τελευταία χρόνια.    

 

Σχήμα IV – 2.6: Ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, κατά είδος, που προωθήθηκαν για επεξεργασία 
μεταξύ των ετών 2000-2012 (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

 

 

Με βάση τα δεδομένα των Σχημάτων IV-2.1, 2.5 και 2.6, δίνεται στο Σχήμα IV-2.7, που 

ακολουθεί το ποσοστό επίτευξης επεξεργασίας ανά είδος ρεύματος αποβλήτων, στο 

σύνολο των ανακυκλώσιμων (όπου ανακυκλώσιμα θεωρούνται τα χαρτί, πλαστικό, μέταλλο 

και γυαλί) και στο σύνολο των βιοαποδομήσιμων (όπου βιοαποδομήσιμα θεωρούνται τα 

οργανικά, ξύλο και χαρτί). Από τις πληροφορίες του Σχήματος IV-2.7, φαίνεται ότι η 

μεγαλύτερη διαχρονική μεταβολή στο ποσοστό επεξεργασίας παρουσιάζεται στο μέταλλο 

με ποσοστό γύρω στο 50% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση το χαρτί με ποσοστό που 

πλησιάζει το 30%, υποδεικνύοντας ότι παρόλο, που στο Σχήμα IV-2.6 παρουσιάζεται με τις 

μεγαλύτερες ποσότητες, στο ρυθμό μεταβολής παρουσιάζει σταθερή άνοδο αλλά φαίνεται 

να χρήζει σημαντικής βελτίωσης αφού μόνο το 30% σχεδόν ανακυκλώνεται. Το ίδιο ισχύει 

και για το γυαλί που μόλις 25% διαχωρίζεται. Ακόμη μεγαλύτερης βελτίωσης χρήζει η 

διαχείριση του πλαστικού από το οποίο μόνο το 11% ανακυκλώνεται. Συνολικά, το ποσοστό 

διαλεχθέντων υλικών προς ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού έχει 

φθάσει το 2011 περίπου στο 26% ενώ το 2012 έπεσε στο 25%. Σύμφωνα με την Οδηγία 

πλαίσιο για τα απόβλητα το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% μέχρι το 

2020. Αντίστοιχα το ποσοστό επεξεργασίας των βιοαποδομήσιμων ανέρχεται στο 25% 

περίπου, ενώ το ποσοστό των συνολικά επεξεργασμένων δημοτικών αποβλήτων ξεπερνά το 

20%. 
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*αφορά μόνο χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί 

Σχήμα IV – 2.7: Ποσοστό επεξεργασίας αποβλήτων κατά είδος σε σχέση με την συνολική ποσότητα έκαστου 
είδους μεταξύ των ετών 2000-2012 (πηγή: Δεδομένα Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου) 

 

 

Μεγάλη αύξηση του ποσοστού επεξεργασίας του οργανικού εμφανίζεται τα έτη 2010 έως 

2012, κυρίως λόγω της λειτουργίας της ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου. Αντίστοιχα, το 

ποσοστό επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου αποβλήτου ενώ αυξανόταν σταθερά, κυρίως 

λόγω της αύξησης του ρυθμού ανακύκλωσης του χαρτιού, μέχρι το έτος 2009, το 2010 έως 

2012 παρουσίασε έντονη αύξηση εξαιτίας και της λειτουργίας της ΟΕΔΑ.  

 

Στο Σχήμα IV-2.8 παρουσιάζονται οι  αλλαγές στη διαχείριση του βιοαποδομήσιμου τη 

δεκαετία 2000 – 2012. Οι στόχοι 2010, 2013 και 2016 αναφέρονται στους στόχους που θέτει 

η ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και η οποία 

έχει υιοθετηθεί με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής Αποβλήτων) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 562/2003). Σύμφωνα με τους στόχους 

αυτούς, η Κύπρος θα έπρεπε να επιτρέπει τη υγειονομική ταφή μόνο του 75% των 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγήθηκαν στην ταφή το 1995, από το 2010 και μετά, 

μόνο του 50% από το 2013 και μετά και μόνο του 35% από το 2016 και μετά. Τα ποσοστά 

αυτά μεταφράζονται σε περίπου 203.000, 136.00 και 95.000 τόνους βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων αντίστοιχα.  
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Σχήμα IV – 2.8: Διαχείριση βιοαποδομήσιμου αποβλήτου μεταξύ των ετών 2001-2011 (πηγή: Δεδομένα 
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου) 

 

 

Από το Σχήμα IV-2.8, είναι εμφανές ότι η Κύπρος δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τον στόχο 

για το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2013 δεν έχουν τροχοδρομηθεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε 

συστήματα συλλογής που να αυξάνουν την εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων και ως εκ τούτου η Κύπρος δεν προβλέπεται να επιτύχει ούτε και τον στόχο για 

το 2013. 

 

Η συνολική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων για την δεκαετία 2000 – 2012, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα IV-2.9. Είναι εμφανές ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό (22% για το 

2012) των δημοτικών αποβλήτων τυγχάνουν διαχείρισης με βάση τη ιεράρχηση της 

διαχείρισης των αποβλήτων. Το υπόλοιπο καταλήγει στην ταφή, επιλογή που κατατάσσεται 

στις χειρότερες ευρωπαϊκά. Παρόλο παρουσιάζεται αρκετή πρόοδος στον τομέα της 

ανακύκλωσης και της διαχείρισης του οργανικού τη τελευταία πενταετία, ωστόσο, πάρα 

πολλά ακόμη παραμένουν να γίνουν προκειμένου να αντιστραφούν τα δεδομένα και να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρων. 
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Σχήμα IV – 2.9: Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων μεταξύ των ετών 2001-2011 (πηγή: Δεδομένα 
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου) 

 

3.  ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η κατανομή των ποσοτήτων των δημοτικών αποβλήτων λαμβάνεται ως σταθερό μέγεθος καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και για τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση και 

τα δεδομένα που αναλύονται στη συνέχεια για κάθε επαρχία ξεχωριστά ισχύει το πιο κάτω 

διάγραμμα στο οποίο για Λάρνακα/Αμμόχωστο και Πάφο έχουν ληφθεί τα δεδομένα των ΟΕΔΑ 

Κόσιης και ΧΥΤΑ Μαραθούντας και τα αντίστοιχα επαρχιακά αποτελέσματα από τη λειτουργία του 

συλλογικού συστήματος της Green Dot Cyprus Ltd, ενώ για τη Λεμεσό και Λευκωσία έχουν εκτιμηθεί 

από τις μελέτες του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση πάντα με τα συνολικά που δημοσιεύονται 

από τη Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Σχήμα IV – 3.1: Επαρχιακή 
κατανομή δημοτικών 
αποβλήτων (πηγή: 
Υπουργείο Εσωτερικών, 
ΟΕΔΑ Κόσιης, ΧΥΤΑ 
Μαραθούντας, Green 
DOT Cyprus Ltd, 
Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου) 
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3.1 Δεδομένα για την Επαρχία Πάφου (πηγή: Υπουργείο 
Εσωτερικών, Διαχειριστης ΧΥΤΑ Πάφου και Green Dot Cyprus 
Ltd) 

Στην επαρχία Πάφου εφαρμόζεται χωριστή συλλογή από πόρτα σε πόρτα (Δήμος Πάφου) 

και με την χρήση νησίδων (σε διάφορες άλλες περιοχές), ενώ το υπόλοιπο των δημοτικών 

αποβλήτων καταλήγει σε ταφή. Η χωριστή συλλογή λειτουργεί, από το 2009 μέχρι και 

σήμερα, για τα νοικοκυριάαλλά και για διάφορες εμπορικές δραστηριότητες και αφορά τα 

απόβλητα συσκευασιών. Η χωριστή συλλογή λειτουργεί στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 

συλλογικού συστήματος διαχείρισης συσκευασιών, Green Dot Cyprus Ltd, που προκύπτουν 

από τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο. Η διάθεση του υπόλοιπου 

των δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας Πάφου γίνεται με την εναπόθεσή τους στον χώρο 

υγειονομικής ταφή αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη περιοχή Μαραθούντας. Ο ΧΥΤΑ Πάφου έχει 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική 

ταφή αποβλήτων και τέθηκε σε λειτουργία το 2005 για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

διάθεσης των αποβλήτων της Επαρχίας Πάφου αλλά από αυτόν εξυπηρετούνται επίσης και 

μερικές κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται λήφθηκαν 

από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον διαχειριστή του ΧΥΤΑ. Σημειώνεται ότι 

ο ΧΥΤΑ δεν λειτούργησε ολόκληρο το έτος 2005, οπότε το έτος αυτό δεν παρουσιάζεται στα 

δεδομένα. Επίσης, στην αξιολόγηση της τάσης παραγωγής δημοτικών αποβλήτων δεν 

λήφθηκε υπόψη ούτε το έτος 2006 καθώς στο συγκεκριμένο έτος ένα μέρος της περιοχής 

Πόλης Χρυσοχούς δεν παρέδιδε τα απόβλητα του στο ΧΥΤΑ οπότε οι ποσότητες δεν 

θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για την επαρχία. 

 

3.1.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Οι εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων στο ΧΥΤΑ για τα έτη 2006-2013 παρουσιάζονται στο 

Σχήμα IV-3.2 και αφορούν ζυγιστικά δεδομένα των διαμετακομιστικού σταθμού 

μεταφόρτωσης Πόλης Χρυσοχούς (ΣΜΑ) και του ΧΥΤΑ Πάφου από τις υπόλοιπες τοπικές 

αρχές.  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ποσότητα ΣΜΑ (tn/yr) 2.839 6.886 7.237 7.601 7.264 7.847 7.857 7.267

ποσότητα ΧΥΤΑ (tn/yr) 59.513 62.727 64.785 74.864 66.665 62.005 61.960 58.604

Συνολική ποσότητα (tn/yr) 62.352 69.613 72.022 82.465 73.929 69.852 69.817 65.871
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Ετήσιες ποσότητες αποβλήτων ΧΥΤΑ Πάφου

 

Σχήμα IV–3.2: Ετήσιες ποσότητες αποβλήτων ΧΥΤΑ Πάφου (πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

 

Με βάση το Σχήμα IV-3.2, διαφαίνεται ότι μέχρι το 2009 υπήρχε αισθητή άνοδος στις 

συνολικές ποσότητες παραλαβής στο ΧΥΤΑ. Ωστόσο, με βάση το αρχείο παραλαβών του 

διαχειριστή του ΧΥΤΑ, η μεγάλη αύξηση που παρουσιάστηκε το 2009 οφείλεται στη 

παραλαβή περίπου 10.700 φυκιών από τους Δήμους Γεροσκήπου και Πάφου. Ως εκ τούτου, 

θεωρήθηκε σκόπιμο προκειμένου να δοθεί μια πιο αντικειμενική εικόνα της παραγωγής 

δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας, να αφαιρεθούν οι παραλαβές φυκιών (παρόλο που η 

συλλογή και διάθεσή τους αποτελεί εργασία των τοπικών αρχών).  Τα νέα δεδομένα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα IV-3.3. που ακολουθεί και αφορούν τις παραληφθείσες 

ποσότητες αποβλήτων στο ΧΥΤΑ εκτός των φυκιών.   

 

 

Σχήμα IV–3.3: Ετήσιες ποσότητες αποβλήτων ΧΥΤΑ Πάφου (πηγή: Δεδομένα από Υπουργείο Εσωτερικών και 

διαχειριστή ΧΥΤΑ Πάφου) 
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Όπως φαίνεται από το Σχήμα IV-3.3, από το 2007, όπου θεωρείται ότι ο ΧΥΤΑ λειτουργούσε 

εξυπηρετώντας ολόκληρη την επαρχία Πάφου, μέχρι και το 2010, οι μεταβολές στις 

ποσότητες παραληφθέντων αποβλήτων παρουσιάζουν αυξητική τάση (με εξαίρεση το 2009) 

με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 3%. Το 2011 παρουσιάζεται μια πτώση της τάξης του 6%, 

το 2012 παραμένει σχεδόν σταθερό και αντίστοιχη πτώση 6% ξαναπαρουσιάζεται το 2013. 

Σημαντικό είναι ότι, παρά τις διάφορες αυξομειώσεις που παρουσιάστηκαν την τελευταία 

επταετία (2007-2013), το 2013 οι παραληφθείσες ποσότητες είναι μικρότερες από αυτές 

του 2007 με μια πτώση της τάξης του 6%. Μια πιθανή σημαντική παράμετρος για αυτό, 

εκτιμάται η παρουσία του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, 

Green Dot Cyprus Ltd (βλέπε επόμενη παράγραφο). 

Ο Πίνακας IV-3.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής  συστήματος χωριστής 

συλλογής από το συλλογικό σύστημα της Green Dot Cyprus Ltd. Με βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα IV-3.1, φαίνεται ότι η επαρχία Πάφου παρουσίασε τον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης τον 2ο χρόνο λειτουργίας του συστήματος  ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει πτωτική 

τάση.  

 

Πίνακας IV-3.1: Χωριστά διαλεχθέντα απόβλητα συσκευασιών στην πηγή από το συλλογικό 
σύστημα, Green Dot Cyprus Ltd, για την επαρχία Πάφου  (πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

ΕΤΟΣ - ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2009 

ΧΑΡΤΙ 594 

  

ΓΥΑΛΙ 326 

PMD 207 

Σύνολο 1.127 

2010 

ΧΑΡΤΙ 1.212 2,04 

ΓΥΑΛΙ 702 2,15 

PMD 462 2,23 

Σύνολο 2.376 2,11 

2011 

ΧΑΡΤΙ 1.287 1,06 

ΓΥΑΛΙ 768 1,09 

PMD 544 1,18 

Σύνολο 2.599 1,09 

2012 

ΧΑΡΤΙ 1.219 0,95 

ΓΥΑΛΙ 859 1,12 

PMD 519 0,96 

Σύνολο 2.598 1,00 

2013 

ΧΑΡΤΙ 1.196 0,98 

ΓΥΑΛΙ 809 0,94 

PMD 488 0,94 

Σύνολο 2.493 0,96 
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Στον Πίνακα IV-3.1, δίνονται οι συλλεχθέντες ποσότητες αποβλήτων χαρτιού, γυαλιού και 

PMD (πλαστικό, μέταλλο και tetrapak) μέσω του συστήματος, από τα νοικοκυριά και 

κάποιες εμπορικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι ορισμένες ποσότητες συλλεγέντων 

αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού και ξύλου που 

παράγονται από εμπορικές δραστηριότητες, ιδρύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. 

τυγχάνουν συλλογής μέσα σε πλαίσια απευθείας συνεργασίας του παραγωγού του 

αποβλήτου με εταιρείες συλλογής/μεταφοράς ή/και επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. 

Οι ποσότητες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ανά επαρχία παρά μόνο παγκύπρια και δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα IV-3.1. Οι πλείστοι φορείς εκμετάλλευσης των πιο πάνω 

αποβλήτων παραδίδουν τα απόβλητα που συλλέγουν με απευθείας συνεργασία, στην 

Green Dot έναντι αντιτίμου. Η Green Dot κατατάσσει τα απόβλητα που λαμβάνει έναντι 

αντιτίμου, σε ξεχωριστή κατηγορία ονόματι εμπορικά απόβλητα συσκευασιών. Για την 

επαρχία Πάφου, λόγω έλλειψης πραγματικών δεδομένων, έχει εκτιμηθεί ότι το εμπορικό 

αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού εμπορικού που δηλώνεται παγκύπρια. Η εκτίμηση αυτή 

έχει βασιστεί στο γεγονός ότι το συλλογικό σύστημα συλλέγει συσκευασίες και από 

υποστατικά όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και 

βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές, που σε άλλες επαρχίες εξυπηρετούνται από ιδιώτες 

διαχειριστές αποβλήτων.  

 

Με βάση την παραγόμενη ποσότητα που χρησιμοποιείται στο Σχήμα IV-3.3 (χωρίς την 

προσθήκη των ποσοτήτων φυκιών) και τα στοιχεία της Green Dot (οικιακό και εμπορικό 

απόβλητο), έχει ετοιμαστεί ο Πίνακας IV-3.2, ο οποίος παρουσιάζει τις συνολικές ποσότητες 

παραγόμενων αποβλήτων στην επαρχία Πάφου, τον πληθυσμό και την αντίστοιχη κατά 

κεφαλή παραγωγή ανά έτος και ανά ημέρα. Σημειώνεται ότι, ο πληθυσμός που 

χρησιμοποιείται αποτελεί εκτιμήσεις πληθυσμού στο τέλος του έτους όπως αυτές 

δημοσιεύονται στην Δημογραφική Έκθεση του 20125, της Στατιστικής Υπηρεσίας. Για το έτος 

2013 δεν υπήρχαν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία πληθυσμού. 

 

Πίνακας IV-3.2: Ποσότητες Αποβλήτων ΧΥΤΑ Πάφου και Green Dot Cyprus Ltd (Πηγή: Υπουργείο 

Εσωτερικών και διαχειριστής ΧΥΤΑ Πάφου, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και Green Dot Cyprus Ltd) 

ΈΤΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  

(Χ 1000s)* 

ΕΤΉΣΙΟΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ  

% 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

XYTA  

 (tn/yr) 

Green Dot ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(tn/yr)  

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ * 

Οικιακό 

(tn/yr) 

Εμπορικό** 

(tn/yr) 

ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

(kg/yr) 

ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 

(Kg/day) 

2006***  76.2  2,83**** 62.352 -  62.352 818 2,24 

2007 78.8  3,41 69.613 - 187 69.800 886 2,43 

2008 81.6  3,55 72.021 - 189 72.211 885 2,42 

                                                           
5
 Δημογραφική Έκθεση του 2012. Πληθυσμιακές Στατιστικές, σειρά ΙΙ, αρ. Έκθεσης 49. Στατιστική Υπηρεσία. 

Χρήση δεδομένων από τον πίνακα 24 σελ. 59. Ανακλήθηκε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRA
PHIC_REPORT-2012-040414.pdf?OpenElement  

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2012-040414.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/70008808DEA438F8C2257833003402FB/$file/DEMOGRAPHIC_REPORT-2012-040414.pdf?OpenElement
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ΈΤΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  

(Χ 1000s)* 

ΕΤΉΣΙΟΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ  

% 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

XYTA  

 (tn/yr) 

Green Dot ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(tn/yr)  

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ * 

Οικιακό 

(tn/yr) 

Εμπορικό** 

(tn/yr) 

ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

(kg/yr) 

ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 

(Kg/day) 

2009 84.7 3,80 72.889 1.128 692 73.583 869 2,38 

2010 87.7 3,54 76.305 2.376 691 76.996 878 2,41 

2011 90.8 3,53 72.451 2.600 724 73.176 806 2,21 

2012 92.0  1,32 72.415 2.598 693 73.108 795 2,18 

2013   68.364 2.493 708 69.073    

* Σημειώνεται ότι παρόλο που για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή δείκτη χρησιμοποιείται συνήθως ο πληθυσμός στο μέσο του έτους, 
στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός στο τέλος του έτους (ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το πληθυσμό στο 
μέσο του έτους) λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων από την Στατιστική Υπηρεσία. 

** Λόγω έλλειψης δεδομένων, οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί με την παραδοχή ότι για την επαρχία Πάφου, το εμπορικό αναλογεί στο 
3% του συνολικού εμπορικού που λαμβάνει η Green Dot παγκύπρια.  

*** Το έτος αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα αλλά δεν χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της τάσης παραγωγής καθώς ένα μέρος των 
τοπικών αρχών της επαρχίας Πάφου δεν παρέδιδαν τα απόβλητά τους ακόμη στο ΧΥΤΑ. 

**** Σημειώνεται ότι το 2005 ο πληθυσμός ανερχόταν στις 74,1 χιλιάδες.  

 

Από τον Πίνακα IV-3.2 φαίνεται επίσης η πτωτική τάση στην παραγωγή αποβλήτων μετά το 

2010 παρόλο που η χωριστή συλλογή έχει επιδείξει μερική άνοδο και ο πληθυσμός 

παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Πτωτική τάση κατά την ίδια περίοδο (2010 – 2013) έχει 

επιδείξει και ο δείκτης της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων.  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω με την μέση ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων της ΕΕ-

27 (492 kg/κάτοικο για το έτος 2012) ή και της Κύπρου γενικότερα (663 kg/κάτοικο για το 

έτος 2012) είναι εμφανές ότι ο αντίστοιχος δείκτης για την επαρχία Πάφου είναι πολύ 

υψηλότερος ακόμη και από τον ψηλότερο στην Ευρώπη που είναι της Ελβετίας 

694Kg/κάτοικο (Σχήμα IV-2.3), παρά την πτωτική τάση που παρουσιάζει η παραγωγή 

αποβλήτων και την αντίστοιχη αύξηση πληθυσμού. Η κυριότερη εξήγηση για τον τόσο 

αυξημένο δείκτη κατά κεφαλή παραγωγής δίνεται από την μεγάλη τουριστική κίνηση. 

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (λήφθηκαν από 

μελέτη Υπουργείου Εσωτερικών για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των απορριμμάτων 

της επαρχίας Πάφου) οι αφίξεις/διανυκτερεύσεις για την επαρχία Πάφου για τα έτη 2010 

και 2011 αντίστοιχα ήταν 4.516.508 και 4.964.732. 

 

3.1.2 Ποιοτικά δεδομένα 

Με βάση δεδομένα που λήφθηκαν από τον διαχειριστή του ΧΥΤΑ Πάφου και τις σχετικές 

αναλύσεις που διεξάγει, τα απόβλητα τα οποία παραλαμβάνονται στο χώρο φέρουν την 

σύσταση που αναλύεται στον πίνακα IV-3.3. Η ανάλυση των αποβλήτων καταγράφεται μετά 

από δειγματοληπτικούς ελέγχους που εκτελεί ο διαχειριστής ανά τρίμηνο. 
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Πίνακας IV-3.3: Ποσοτική και ποιοτική Σύσταση Αποβλήτων ΧΥΤΑ Πάφου (Πηγή: Διαχειριστής ΧΥΤΑ 

Πάφου) 

ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ % ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  (  % ) 

2010 2011 2012 2013 

Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ         
(κουζίνας, 
κήπων)  

30.866 46,3 31.747 51,2 33.861 54,7 30.181 51,5 

ΧΑΡΤΙ 15.400 23,1 12.091 19,5 9.703 15,7 10953,1 18,7 

Χαρτί 10.000 15 8.061 13 6.345 10,2 7173,1 12,2 

Χαρτόνι 5.400 8,1 4.030 6,5 3.358 5,4 3780,0 6,5 

Tetrapak 867 1,3 744 1,2 428 0,7 410,2 0,7 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8.533 12,8 7.441 12 8.327 13,4 7290,3 12,4 

Pet 1.800 2,7 1.426 2,3 1.499 2,4 972,8 1,7 

LDPE 3.133 4,7 3.162 5,1 2.639 4,3 2625,5 4,5 

Λοιπά Πλαστικά 3.600 5,4 2.852 4,6 4.188 6,8 3692,1 6,3 

ΜΕΤΑΛΛΑ 2.740 4,11 2.635 4,25 1.939 3,1 1881,2 3,2 

Σιδηρούχα 1.407 2,11 1.209 1,95 948 1,5 967,0 1,7 

Αλουμινούχα 1.333 2 1.426 2,3 991 1,6 914,2 1,6 

Γυαλί 2.800 4,2 2.635 4,25 2.150 3,5 2830,6 4,8 

Ξύλο 500 0,75 124 0,2 279 0,5 328,2 0,6 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
(ρουχισμός-
δέρμα-ελαστικό) 

2.467 3,7 1.178 1,9 2.032 3,3 1928,1 3,3 

Ύφασμα 1.867 2,8 806 1,3 1.468 2,4 1289,3 2,2 

Δέρμα-Λάστιχο 600 0,9 372 0,6 564 0,9 638,8 1,1 

ΑΛΛΑ 2.493 3,74 3.410 5,5 3.241 5,2 2801,3 4,8 

Πάνες-Σερβιέτες 1.367 2,05 1.488 2,4 1.555 2,5 1676,1 2,9 

Λεπτόκοκκα 
<20mm 

1.000 1,5 1.364 2,2 867 1,4 691,5 1,2 

Αδρανή - Μη 
Καύσιμα 

127 0,19 558 0,9 818 1,3 433,7 0,7 

ΣΥΝΟΛΟ 66.665 100 62.005 100 61.960 100 58.604 100 

 

 

Αντίστοιχα, το συλλογικό σύστημα της Green Dot έχει συλλέξει τις ποσότητες ανά ρεύμα 

αποβλήτου που φαίνονται στον πίνακα IV-3.4 συνολικά σε εμπορικό και οικιακό, για την 

επαρχία Πάφου. 
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Πίνακας IV-3.4: Ποσοτική σύσταση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων στην επαρχία Πάφου  (Πηγή: 

Green Dot Cyprus Ltd) 

Ρεύμα Αποβλήτου στο 
οικιακό και στο εμπορικό 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Χαρτί 
   121    116    1.244    1.874    2.009    1.857    1.955  

 Πλαστικό 
     28      21         84       139       185       203       181  

 Τετραπακ 
     -        -             2           6           8           9           5  

 Μέταλλο 
     36      21         95       180       185       200       155  

 Γυαλί 
       3      31       335       735       787       877       822  

 Ξύλο 
     -        -            -            -           27           9         -    

 Υπόλειμμα 
     -        -           59       132       124       135         83  

Σύνολο 
   187    189    1.820    3.067    3.324    3.291    3.202  

 

Συνδυάζοντας τον πίνακα IV-3.3 και τον πίνακα IV-3.4 προκύπτει ο Πίνακας IV-3.5 ο οποίος 

και δίνει την τελική σύσταση των αποβλήτων που παρουσιάζει η επαρχία Πάφου για τα έτη 

2010-2013, με βάση τα δεδομένα από τον ΧΥΤΑ Πάφου και τo συλλογικό σύστημα της 

Green Dot Cyprus Ltd. Συγκριτικά με τη σύσταση που φαίνεται στο Σχήμα IV-3.3, το 

οργανικό στην επαρχία Πάφου παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό κατά σχεδόν 10 

εκατοστιαίες μονάδες (41,47 έναντι 51,9 για το έτος 2011). 



Πίνακας IV-3.5: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση αποβλήτων στην επαρχία Πάφου  (Πηγή: Διαχειριστής ΧΥΤΑ Πάφου και Green Dot Cyprus Ltd) 

ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ % ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  (  % ) Μέση 
σύστα

ση 
(2010-
2013) 

2010 2011 2012 2013 

ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & 
Οικ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & 
Οικ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & Οικ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & Οικ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % % 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ       
(κουζίνα, κήπoυ)  

30.866 46,3     30.866 44,3 31.747 51,2     31.747 48,6 33.861 54,7     33.861 51,9 30.181 51,5 
  

  30.181 48,8 
48,4 

ΧΑΡΤΙ 15.400 23,1 1.874 61,1 17.274 24,8 12.091 19,5 2.009 60,4 14.100 21,6 9.703 15,7 1.857 56,4 11.560 17,7 10.953 18,7 1.955 61,1 12.909 20,9 21,2 

Χαρτί 10.000 15         8.061 13         6.345 10,2         7.173 12,2         0,0 

Χαρτόνι 5.400 8,1         4.030 6,5         3.358 5,4         3.780 6,5         0,0 

Tetrapak 867 1,3 6 0,2 873 1,3 744 1,2 8 0,3 753 1,2 428 0,7 9 0,3 436 0,7 410 0,7 5 0,2 415 0,7 0,9 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8.533 12,8 139 4,5 8.672 12,4 7.441 12 185 5,6 7.625 11,7 8.327 13,4 203 6,2 8.531 13,1 7.290 12,4 181 5,7 7.471 12,1 12,3 

Pet 1.800 2,7         1.426 2,3         1.499 2,4         973 1,7         0,0 

LDPE 3.133 4,7         3.162 5,1         2.639 4,3         2.625 4,5         0,0 

Λοιπά Πλαστικά 3.600 5,4         2.852 4,6         4.188 6,8         3.692 6,3         0,0 

ΜΕΤΑΛΛΟ 2.740 4,11 180 5,9 2.920 4,2 2.635 4,25 185 5,6 2.820 4,3 1.939 3,1 200 6,1 2.139 3,3 1.881 3,2 155 4,8 2.036 3,3 3,8 

Σιδηρούχα 1.407 2,11         1.209 1,95         948 1,5         967 1,7         0,0 

Αλουμινούχα 1.333 2         1.426 2,3         991 1,6         914 1,6         0,0 

ΓΥΑΛΙ 2.800 4,2 735 24,0 3.535 5,1 2.635 4,25 787 23,7 3.422 5,2 2.150 3,5 877 26,6 3.027 4,6 2.831 4,8 822 25,7 3.653 5,9 5,2 

ΞυΛΟ 500 0,75 0   500 0,7 124 0,2 27  0,7 151 0,2 279 0,5 9  0,3 288 0,4 328 0,6 0  0 328 0,5 0,5 

Ρουχισμός-δέρμα-
ελαστικό 

2.467 3,7     2.467 3,5 1.178 1,9     1.178 1,8 2.032 3,3     2.032 3,1 1.928 3,3 
  

  1.928 3,1 
2,9 

Ύφασμα 1.867 2,8         806 1,3         1.468 2,4         1.289 2,2         0,0 

Δέρμα/Λάστιχο 600 0,9         372 0,6         564 0,9         639 1,1         0,0 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΑ 

2.493 3,74 132 4,3 2.626 3,8 3.410 5,5 124 3,7 3.534 5,4 3.241 5,2 135 4,1 3.376 5,2 2.801 4,8 83 2,6 2.884 4,7 
4,8 

Πάνες/Σερβιέτες 1.367 2,05         1.488 2,4         1.555 2,5         1.676 2,9         0,0 

Λεπτόκοκκα 
<20mm 

1.000 1,5         1.364 2,2         867 1,4         692 1,2 
  

      
0,0 

Αδρανή - Μη 
Καύσιμα 

127 0,19         558 0,9         818 1,3         434 0,7 
  

      
0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 66.665 100 3.067 100 69.732 100 62.005 100 3.324 100 65.329 100 61.960 100 3.291 100 65.251 100 58.604 100 3.202 100 61.806 100 100 



 

Πέραν των πιο πάνω δεδομένων, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην εκπόνηση 

μελέτης με τίτλο «ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την ποσότητα και τη σύνθεση των 

απορριμμάτων» για την επαρχία Πάφου. Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου 

«παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και 

εγγράφων για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των οικιακών στερεών απορριμμάτων της επαρχίας Πάφου και την επίβλεψη των 

κατασκευαστικών εργασιών». Η μελέτη υλοποιήθηκε μέσω ξεχωριστών δειγματοληψιών 

για τις 4 εποχές του χρόνου σε περιοχές που επιλέγηκαν με βάση συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Οι περιοχές δειγματοληψίας αντιπροσώπευαν περιοχές υψηλής οικιστικής 

ανάπτυξης (υψηλού εισοδήματος), περιοχές βασικού οικιστικού ιστού, 

προαστιακές/αγροτικές περιοχές, εμπορικές περιοχές και τουριστικές περιοχές. Η 

δειγματοληψία ξεκίνησε Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκε Μάιο του 2013. Στους Πίνακες 

IV-3.6 μέχρι IV-3.10 που ακολουθούν φαίνονται οι διακυμάνσεις της σύστασης με την 

αλλαγή της εποχής ξεχωριστά για τους 5 διαφορετικούς τύπους περιοχών και στον Πίνακα 

IV-3.11 φαίνεται η τελική σύσταση στις 4 διαφορετικές εποχές του χρόνου και η μέση 

σταθμισμένη. 

 

Πίνακας IV-3.6: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου - περιοχή 
δειγματοληψίας υψηλής οικιστικής ανάπτυξης (υψηλού εισοδήματος)  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  54,65 49,17 51,5 53,88 52,30 

ΧΑΡΤΙ 15,66 16,45 18,69 15,36 16,54 

Tetrapak 0,69 0,83 0,7 0,58 0,70 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 13,44 15,45 12,45 11,96 13,33 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,13 3,09 3,22 3,87 3,33 

ΓΥΑΛΙ 3,47 3,21 4,83 4,55 4,02 

Υφάσμα - δέρμα- ξύλο-ελαστικό) 3,72 5,7 3,85 4,55 4,46 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 5,24 6,1 4,77 5,25 5,34 

Πάνες-Σερβιέτες 2,51 3,16 2,86 3,74 3,07 

Λεπτόκοκκα <20mm 1,4 1,57 1,18 1,07 1,31 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 
1,33 1,37 0,73 0,44 

0,97 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
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Πίνακας IV-3.7: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου - περιοχή 
δειγματοληψίας βασικός οικιστικός ιστός  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνας, κήπων)  53,1 48,86 43,35 58,59 50,98 

ΧΑΡΤΙ 16,41 14,79 22,22 13,01 16,61 

Tetrapak 0,96 1,25 0,51 0,53 0,81 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12,73 14,02 14,37 11,06 13,05 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,28 3,14 3,57 2,97 3,24 

ΓΥΑΛΙ 5,2 7,44 6,38 4,3 5,83 

Υφάσμα - δέρμα- ξύλο-ελαστικό) 4,08 5,09 4,61 2,73 4,13 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 4,31 5,41 5 6,81 5,38 

Πάνες-Σερβιέτες 1,86 2,29 2,8 3,65 2,65 

Λεπτόκοκκα <20mm 1,01 2,25 1,3 2,56 1,78 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 1,44 0,87 0,9 0,6 0,95 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

 

 

 

Πίνακας IV-3.8: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου - 
προαστιακή/αγροτική περιοχή δειγματοληψίας  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνας, κήπων)  56,06 51,89 55,48 58,54 55,49 

ΧΑΡΤΙ 12,83 14,78 15,25 12,81 13,92 

Tetrapak 0,52 0,46 0,51 0,46 0,49 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 11,58 13,09 12,9 12,22 12,45 

ΜΕΤΑΛΛΑ 2,5 2,92 3,4 2,88 2,93 

ΓΥΑΛΙ 4,79 7,49 5,12 2,19 4,90 

Υφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό) 3,83 4,79 2,18 5,14 3,99 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 7,9 4,58 5,15 5,76 5,85 

Πάνες-Σερβιέτες 2,47 2,34 1,99 2,88 2,42 

Λεπτόκοκκα <20mm 2,7 1,26 2,62 2,2 2,20 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 
2,73 0,98 0,54 0,68 

1,23 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
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Πίνακας IV-3.9: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου - εμπορική 
περιοχή δειγματοληψίας (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνας, κήπων)  37,97 43,73 41,79 42,64 41,53 

ΧΑΡΤΙ 30,07 21,51 25,57 23,82 25,24 

Tetrapak 0,78 0,96 0,58 0,9 0,81 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15,93 14,32 12,64 14,86 14,44 

ΜΕΤΑΛΛΑ 2,46 2,32 3,74 3,28 2,95 

ΓΥΑΛΙ 7,4 5,35 8,17 7,42 7,09 

Υφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό) 3,28 4,86 3,02 3,34 3,63 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 2,12 6,94 4,5 3,74 4,33 

Πάνες-Σερβιέτες 0,42 2,5 2,74 1,31 1,74 

Λεπτόκοκκα <20mm 1,1 1,83 0,84 2,21 1,50 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,6 2,61 0,92 0,22 1,09 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

 

 

 

Πίνακας IV-3.10: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου - τουριστική 
περιοχή δειγματοληψίας (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνας, κήπων)  48,93 47,7 53,21 49,05 49,72 

ΧΑΡΤΙ 17,81 21,33 16,3 15,59 17,76 

Tetrapak 0,84 0,64 0,41 0,52 0,60 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 16,47 13,62 12,17 13,75 14,00 

ΜΕΤΑΛΛΑ 4,06 2,71 3,31 3,49 3,39 

ΓΥΑΛΙ 6,96 3,93 4,51 7,77 5,79 

Υφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό) 2,68 5,9 4,53 3,56 4,17 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 2,24 4,18 5,57 6,28 4,57 

Πάνες-Σερβιέτες 0,61 1,42 2,09 3,26 1,85 

Λεπτόκοκκα <20mm 0,8 2,05 2,37 1,58 1,70 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,83 0,71 1,11 1,44 1,02 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
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Πίνακας IV-3.11: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Πάφου και σύγκριση με 
ποιοτική σύσταση από Πίνακα IV-6  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Δειγματοληπτική περίοδος Μέση 
Σταθμισμένη 

Ποιοτική 
Ανάλυση        

(%) 

Μέση 
ποιοτική 
σύσταση 

2012/2013 
από Πίνακα 

IV-6 

Καλοκαίρι 
2012 

Φθινόπωρο 
2012 

Χειμώνας 
2013 

Άνοιξη        
2013 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ         
(κουζίνας, κήπων)  

51,35 48,5 48,81 53,75 50,6 50,4 

ΧΑΡΤΙ 17,36 17,44 19,45 15,04 17,3 19,3 

Χαρτί 10,99 11,81 11,64 9,07 10,9  

Χαρτόνι 6,37 5,63 7,81 5,97 6,4  

Tetrapak 0,81 0,89 0,53 0,56 0,7 0,7 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 14,03 14,14 13,08 12,39 13,4 12,6 
Pet 2,92 2,52 1,89 1,76 2,3  

LDPE 4,92 5,31 4,52 4,09 4,7  

Λοιπά Πλαστικά 6,19 6,31 6,67 6,54 6,4  

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,32 2,92 3,42 3,32 3,3 3,3 

Σιδηρούχα 1,83 1,59 1,95 2,13 1,9  

Αλουμινούχα 1,49 1,33 1,47 1,19 1,4  

Γυαλί 5,45 5,44 5,56 5,33 5,4 5,3 

Ξύλο 1,27 1,19 0,65 1,08 1 0,5 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
(ρουχισμός-δέρμα-
ελαστικό) 

2,27 4,2 3,41 2,54 3,1 3,1 

Ύφασμα 1,68 3,25 2,63 1,92 2,4 
 

Δέρμα-Λάστιχο 0,59 0,95 0,78 0,62 0,7  

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 4,13 5,26 5,08 5,99 5,1 4,9 

Πάνες-Σερβιέτες 1,61 2,26 2,54 3,3 2,4 
 

Λεπτόκοκκα <20mm 1,21 1,92 1,66 1,92 1,7  

Αδρανή - Μη Καύσιμα 1,31 1,08 0,88 0,77 1  

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 

 

Συγκρίνοντας τη μέση σταθμισμένη ποιοτική ανάλυση που προέκυψε από τις 

δειγματοληψίες της μελέτης που εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και την αντίστοιχη 

μέση ποιοτική σύσταση των ετών 2012 και 2013 (για τα έτη που εκτελούνταν οι 

δειγματοληψίες της μελέτης) από τον Πίνακα IV-3.5 είναι εμφανής η συσχέτιση. Αισθητή 

διαφορά υπάρχει μόνο στο χαρτί (2 εκατοστιαίες μονάδες) και στο πλαστικό (σχεδόν 1 

εκατοστιαία μονάδα).  

3.2 Δεδομένα για τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου (πηγή: 
Υπουργείο Εσωτερικών, Διαχειριστης ΟΕΔΑ Λάρνακας - 
Αμμοχωστου και Green Dot Cyprus Ltd) 

Οι επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου εφαρμόζουν χωριστή συλλογή από πόρτα σε πόρτα 

και σε νησίδες, ενώ το υπόλοιπο το δημοτικών αποβλήτων μεταφέρεται στην μονάδα 

επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων, ΟΕΔΑ, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, 
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στην περιοχή Κόσιη. H χωριστή συλλογή λειτουργεί, από το 2009 για την Αμμόχωστο και το 

2010 για την Λάρνακα μέχρι και σήμερα, στα νοικοκυριά, είτε από πόρτα σε πόρτα είτε σε 

νησίδες (αναλόγως περιοχής) για τα απόβλητα συσκευασιών. Η χωριστή συλλογή 

λειτουργεί στα πλαίσια των υποχρεώσεων του συλλογικού συστήματος διαχείρισης 

συσκευασιών, Green Dot Cyprus Ltd, που προκύπτουν από τον περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο.  

 

Το υπόλοιπο των δημοτικών αποβλήτων που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό 

μεταφέρεται από έκαστη τοπική αρχή στην ΟΕΔΑ. Η ΟΕΔΑ αποτελείται από τον χώρο 

παραλαβής, τη μονάδα μηχανικής διαλογής, τη μονάδα επεξεργασίας του οργανικού και το 

χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ΧΥΤΥ, ο οποίος έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί 

με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31 περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Η ΟΕΔΑ 

τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2010. Στους πρώτους τρεις (3) μήνες της λειτουργίας 

της δεχόταν απορρίμματα μόνο τμήματος της Επαρχίας Λάρνακας, ενώ τον τέταρτο μήνα 

λειτουργίας δέχθηκε από ολόκληρη την επαρχία. Από τον Αύγουστο του 2010, οδηγούνται 

στην ΟΕΔΑ τα δημοτικά απόβλητα ολόκληρης της εξυπηρετούμενης περιοχής, ήτοι και των 

δύο επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται λήφθηκαν από το 

Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον διαχειριστή της ΟΕΔΑ καθώς και την Green 

Dot Cyprus Ltd. 

 

3.2.1 Ποσοτικά δεδομένα δημοτικών αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας-
Αμμοχώστου 

 

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις εισερχόμενες ποσότητες στην ΟΕΔΑ, έχουν δοθεί 

από το Υπουργείο Εσωτερικών και φαίνονται στον πίνακα IV-3.12. 

 

Πίνακας IV-3.12: Παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Λάρνακας - Αμμοχώστου 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2011 2012 2013 

Μ
ει

κτ
ό

 Δ
η

μ
ο

τι
κό

 Α
π

ό
β

λη
το

 

1 Χαρτί/χαρτόνι 8.204,35 7.768,35 7.440,72 

2 Tetrapak  1.032,17 815,97 185,56 

3 RDF 20.762,47 18.802,43 16.300,71 
3.1 Χαρτί/χαρτόνι: 15.11% RDF 3.137,21 2.841,05 2.463,04 

3.2 Πλαστικές σακκούλες : 13.97% RDF 2.900,52 2.626,70 2.277,21 

3.3 Σκληρό πλαστικό: 6.98% RDF 1.449,22 1.312,41 1.137,79 

3.4 Οργανικά (κουζίνας, κήπων): 6.03% RDF 1.251,98 1.133,79 982,93 

3.5 Υφάσματα (ρουχισμός): 28.2% RDF 5.855,02 5.302,29 4.596,80 

3.6 PET: 1.33% RDF 276,14 250,07 216,80 

3.7 Μέταλλα: 0.76% RDF 157,79 142,90 123,89 

3.8 Άλλα (Δέρμα, ελαστικό, ξύλο, πάνες etc.): 27.62% RDF 5.734,59 5.193,23 4.502,26 

4 
Οργανικά (κουζίνας, κήπων)* που στέλνονται στη 
μονάδα κομποστοποίησης 47.925,01 50.994,37 41.145,68 

4.1 Παραγόμενο κόμποστ 14.952,99 16.204,00 11.669,13 

4.2 Απώλειες στη μονάδα κομποστοποίησης 23.742,39 23.696,92 20.757,39 

4.3 Yπολείμματα από τον καθαρισμό του κόμποστ προς ταφή  9.229,63 11.093,45 8.719,16 
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5 Πλαστικά 6.137,39 5.631,68 5.062,73 
5.1 PET πλαστικό συσκευασίας 1.192,71 1.386,41 1.403,08 

5.2 PP/PE πλαστικό συσκευασίας 1.067,31 1.040,50 981,80 

5.3 PP πλαστικό συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 

5.4 PE πλαστικό συσκευασίας 0,00 0,00 0,00 

5.5 Φιλμ πλαστικό ** 3.877,37 3.204,77 2.677,85 

6 Γυαλί 666,24 651,28 607,46 

7 Μέταλλο  2.012,94 1.957,28 1.902,32 
7.1 Σιδηρούχα μέταλλα 1.545,32 1.510,60 1.522,52 

7.2 Μη-σιδηρούχα μέταλλα 467,62 446,68 379,80 

8 ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 28.690,67 25.345,47 33.189,75 

8.1 Απώλειες/στραγγίσματα από τη μονάδα μηχανικής διαλογής   745,57 556,93 498,63 

8.2 Υπολείμματα από βαλλιστικούς διαχωριστές προς ταφή 5.226,11 3.438,02 3.580,30 

8.3 
Υπολείμματα από το κλάσμα 0-15mm δευτεροβάθμιων 
κοσκίνων, προς ταφή 927,70 1.211,62 10.243,96 

8.4 
Υπολείμματα από το κλάσμα 70-130mm δευτεροβάθμιων 
κοσκίνων, προς ταφή  18.336,87 13.866,24 13.097,46 

8.5 Υπολείμματα στην μονάδα παραλαβής, προς ταφή 
942,47 810,19 532,25 

8.6 Απώλειες/στραγγίσματα στο χώρο παραλαβής (27*4.9%) 2.511,95 5.462,47 5.237,15 

Χωριστα 
διαλεγμένα 
στη πηγή 

9 Χαρτί/χαρτόνι ή πλαστικό*** 87,42 20,80 38,39 

20 Πράσινα απόβλητα χωριστά συλλεγέντα 0,00 0,30 74,96 

Άλλα 
21 Απευθείας ταφή  1.528,88 683,58 263,05 

22 Ογκώδη απόβλητα προς τεμαχιστή  19,74 33,34 34,34 

13) ΟΛΙΚΟ ΜΕΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (1+2+3+4+5+6+7+8) 115.431,24 111.966,83 105.834,93 

14) ΟΛΙΚΟ ΜΕΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (1+2+3+4+5+6+7+8.1+8.2+8.3+8.4) 

111.976,82 105.694,17 100.065,53 

15) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΤΟΣ (16-14-8.6) -309,02 322,44 1.577,96 

16) ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΟΥ 
ΔΙΑΛΕΧΘΗΚΕ (1+2+5+6+7+9) 18.140,51 16.845,36 15.237,18 

17) ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΤΡΑΠΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΦΗ (1+2+4+9***+10) 57.248,95 59.599,79 48.884,64 

18) ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑΦΗ 
(3+4.3+8.2+8.3+8.4+8.5+12) 56.954,13 49.905,53 52.736,89 

19) ΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (9+10+11+12+13+15) Ή (16+18+[4-
4.3]+8.1+8.6+10+12+15) 116.758,26 113.027,29 107.823,64 

* Περιλαμβάνει μέρος του κλάσματος 0-15 mm που δεν οδηγήθηκε σε ταφή 

** Low Density Polyethylene (LDPE), Medium Density Polyethylene (MDPE), Polypropylene (πολυπροπυλένιο), Nylon Polyester 
(πολυεστέρες), PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), Bio plastics (βιοαποδομήσιμα πλαστικά) 

*** Η ποσότητα πλαστικού που περιέχεται στα χωριστά διαλεγμένα στη πηγη δεν προστίθεται στο βιοαποικοδομήσιμο (17) 

 

 

Στον Πίνακα IV-3.13, παρουσιάζονται τα δεδομένα χωριστής συλλογής από το συλλογικό 

σύστημα της Green Dot Cyprus Ltd. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα IV-3.13, φαίνεται ότι η 

Αμμόχωστος παρουσιάζει σταθερή αύξηση των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων της σε 

αντίθεση με τη Λάρνακα η οποία παρουσίασε έντονη αύξηση τον 2ο χρόνο λειτουργίας του 
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συστήματος ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει πτωτική τάση. Στο σύνολο των δύο επαρχιών 

παρουσιάζονται μικρή αυξητική τάση το 2011 και 2012 αλλά μικρή πτώση το 2013. 

 
 
Πίνακας IV-3.13: Χωριστά διαλεχθέντα απόβλητα συσκευασιών στην πηγή από το συλλογικό 
σύστημα, Green Dot Cyprus Ltd, για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου (πηγή: Green Dot Cyprus 

Ltd) 

ΕΤΟΣ - ΕΙΔΟΣ/ 
ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2009 

ΧΑΡΤΙ 199    199  

ΓΥΑΛΙ 420 420 

PMD 64 64 

Σύνολο 683 683 

2010 

ΧΑΡΤΙ 
805 4,05 467   

ΓΥΑΛΙ 
647 1,54 35 682 

PMD 
429 6,70 172 601 

Σύνολο 
1.881 2,75 674 2555 

2011 

ΧΑΡΤΙ 
1.036 1,29 1.855 3,97 2891 2,27 

ΓΥΑΛΙ 
715 1,11 385 11,00 1100 1,61 

PMD 
457 1,07 1.061 6,17 1518 2,50 

Σύνολο 
2.208 1,17 3.301 4,90 5509 2,15 

2012 

ΧΑΡΤΙ 
1.031 1,00 1.706 0,92 2737 0,95 

ΓΥΑΛΙ 
826 1,16 449 1,17 1275 1,16 

PMD 
451 0,99 1.114 1,05 1565 1,03 

Σύνολο 
2.308 1,05 3.269 0,99 5577 1,01 

2013 

ΧΑΡΤΙ 
1.029 1,00 1.533 0,90 2562 0,94 

ΓΥΑΛΙ 
772 0,93 419 0,93 1191 0,93 

PMD 
404 1,71 1.000 0,90 1772 1,13 

Σύνολο 
2.573 1,11 2.952 0,90 5525 0,99 

 

Στον Πίνακα IV-.13, δίνονται οι συλλεχθέντες ποσότητες αποβλήτων χαρτιού, γυαλιού και 

PMD (πλαστικό, μέταλλο και tetrapak) μέσω του συστήματος, από τα νοικοκυριά και από 

ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι αρκετές ποσότητες συλλεγέντων 

αποβλήτων συσκευασίας χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού και ξύλου που 

παράγονται από εμπορικές δραστηριότητες, ιδρύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. 

τυγχάνουν συλλογής μέσα σε πλαίσια απευθείας συνεργασίας του παραγωγού του 
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αποβλήτου με εταιρείες συλλογής/μεταφοράς ή/και επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. 

Οι ποσότητες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ανά επαρχία παρά μόνο παγκύπρια και δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα IV-3.13. Οι πλείστοι φορείς εκμετάλλευσης των πιο πάνω 

αποβλήτων παραδίδουν τα απόβλητα που συλλέγουν με απευθείας συνεργασία, στην 

Green Dot έναντι αντιτίμου. Η Green Dot κατατάσσει τα απόβλητα που λαμβάνει έναντι 

αντιτίμου, στην κατηγορία εμπορικών αποβλήτων συσκευασιών. Για τις επαρχίες Λάρνακας 

και Αμμοχώστου εκτιμάται ότι το εμπορικό αντιστοιχεί στο 5% και 2% του συνολικού 

εμπορικού, που συλλέγεται σε παγκύπρια βάση, αντίστοιχα. Η εκτίμηση αυτή έχει βασιστεί 

στο γεγονός ότι το συλλογικό σύστημα συλλέγει συσκευασίες και από υποστατικά όπως 

ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές, 

που σε άλλες επαρχίες εξυπηρετούνται από ιδιώτες διαχειριστές αποβλήτων. Με βάση το 

δεδομένο αυτό, έχει ετοιμαστεί ο Πίνακας IV-3.14, ο οποίος παρουσιάζει τις συνολικές 

ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων στις δύο επαρχίες, τον πληθυσμό και την κατά κεφαλή 

παραγωγή για τα τρία τελευταία χρόνια (2011-2013). 

 
 
Πίνακας IV-3.14: Πληθυσμός, παραγόμενα απόβλητα και δείκτης κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο 

Εσωτερικών και Green Dot Cyprus Ltd) 
Έτος* Συνολικός Πληθυσμός** 

Αμμοχώστου και 
Λάρνακας 
(Χ 1000) 

Ποσότητα αποβλήτων (tn/yr) Κατά κεφαλή 

ΟΕΔΑ 
Κοσιης 

Οικιακό 
Green 

Dot 

Εμπορικό*** 
 

Συνολική Ανά 
έτος 

Kg/έτος 

Ανά 
ημέρα 

Kg/ημέρα 

2011 47,6(Α)+146,3(Λ)=193,5 116.758 5.509 484+1.210=1.694 123.961 640,6 1,76 

2012 47,9(Α)+147,2(Λ)=195,1 113.027 5.577 462+1.156=1.618 120.222 616,2 1,69 

2013  107.824 5.525 472+1.180=1.652 115.001   
* Παρόλο που η ΟΕΔΑ έχει ξεκινήσει πλήρη λειτουργία μέσα στο 2010, το έτος αυτό δεν παρουσιάζεται στον πίνακα καθώς η λειτουργία 

ξεκίνησε το 2ο τετράμηνο του έτους. 
** Σημειώνεται ότι παρόλο που για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή δείκτη χρησιμοποιείται συνήθως ο πληθυσμός στο μέσο του έτους, 

στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός στο τέλος του έτους (ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το πληθυσμό στο 
μέσο του έτους) λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων από την Στατιστική Υπηρεσία. Ο πληθυσμός για το έτος 2013 δεν ήταν 
διαθέσιμος. 

** * Λόγω έλλειψης δεδομένων, οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί με την παραδοχή ότι για την επαρχία Αμμόχωστο, το εμπορικό αναλογεί 
στο 2% του συνολικού εμπορικού που λαμβάνει η Green Dot παγκύπρια ενώ για την επαρχία Λάρνακας το 5%.  

 

 

Από τον Πίνακα IV-3.14φαίνεται μια πτωτική τάση τόσο στην παραλαβή αποβλήτων από 

την ΟΕΔΑ (μέση ετήσια περίπου 4%) όσο και στη χωριστή συλλογή (μέση ετήσια περίπου 

1%), παρόλο που ο πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση. Πτωτική τάση κατά την ίδια περίοδο 

έχει επιδείξει και ο δείκτης της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων.  

Συγκρίνοντας τα παραπάνω με την μέση ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων της ΕΕ-

27 (492 kg/κάτοικο για το έτος 2012) ή και της Κύπρου γενικότερα (663 kg/κάτοικο για το 

έτος 2012) είναι εμφανές ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τις επαρχίες Λάρνακας και 

Αμμοχώστου (640,6 kg/κάτοικο για το έτος 2012) είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο 

δείκτη της ΕΕ-27 (Σχήμα IV-2.3) αλλά χαμηλότερος από τον συνολικό της Κύπρου παρόλο 
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που πρόκειται για επαρχίες με σημαντικό ποσοστό τουρισμού. Η δε κατά κεφαλή 

παραγωγή ανά ημέρα κυμαίνεται από 1,69-1,76 Kg. 

 

3.2.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά δημοτικών αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας – 
Αμμοχώστου  

Στην ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου διενεργούνται μετρήσεις της σύστασης των 

εισερχομένων απορριμμάτων με τη χρήση συσκευής ΝIR. Ο μετρήσεις διεργούνται δύο 

φορές ετησίως και τα δεδομένα δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, και φαίνονται 

στον Πίνακα IV-3.15. 

 

Πίνακας IV-3.15: Ποσοτική και ποιοτική Σύσταση Αποβλήτων που παραλαμβάνονται στην ΟΕΔΑ 
Λάρνκας/Αμμοχώστου (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

Σύνθεση αποβλήτων που 

εισέρχονται στην ΟΕΔΑ 

Κοσιης 

Συνολικές ποσότητες και σύσταση αποβλήτων 

2011 2012 2013 

Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % 

Οργανικά (κουζίνας, κήπων)  45.862,64 39,28 45.386,33 40,16 44.050,45 40,85 
Χαρτί, χαρτόνι και χάρτινα 

προϊόντα 20.906,73 17,91 19.807,47 17,52 18.843,08 17,48 
Τυπωμένο χαρτί   4.611,95 3,95 4.248,70 3,76 4.497,14 4,17 
 Tetrapak  1.657,97 1,42 1.529,26 1,35 752,07 0,70 

Χαρτόνι 7.460,85 6,39 7.086,81 6,27 6.833,32 6,34 

Χαρτί 7.175,96 6,15 6.942,70 6,14 6.760,54 6,27 

Πλαστικά 13.270,74 11,37 12.808,03 11,33 11.798,60 10,94 
Πλαστικό φίλμ 5.436,26 4,66 4.869,55 4,31 4.223,99 3,92 

PET 1.373,89 1,18 1.686,93 1,49 1.638,92 1,52 

Άλλα πλαστικά 6.460,58 5,53 6.251,54 5,53 5.935,69 5,51 

Μέταλλα 2.642,24 2,26 2.545,94 2,25 2.348,76 2,18 
Σιδηρούχα μέταλλα 2.043,27 1,75 1.977,98 1,75 1.886,91 1,75 

Μη-σιδηρούχα μέταλλα 598,97 0,51 567,96 0,50 461,84 0,43 

Γυαλί 1.509,68 1,29 1.460,31 1,29 1.381,04 1,28 

Ξύλο 4.482,94 3,84 4.264,80 3,77 4.070,88 3,78 
Υφάσματα (ρουχισμός-δέρμα-

ελαστικό) 25.403,32 21,76 24.167,21 21,38 23.068,33 21,39 
Άλλα 2.679,95 2,30 2.587,19 2,29 2.262,50 2,10 

ΣΥΝΟΛΟ 116.758,26 100,00 113.027,29 100,00 107.823,64 100,00 

 

Αντίστοιχα, το συλλογικό σύστημα της Green Dot έχει συλλέξει τις ποσότητες ανά ρεύμα 

αποβλήτου που φαίνονται στους πίνακες IV-3.16 και IV-3.17, συνολικά σε εμπορικό και 

οικιακό, για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

 

Πίνακας IV-3.16: Ποσοτική σύσταση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων στην επαρχία Λάρνακας 
(Πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 
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Ρεύμα Αποβλήτου 
στο οικιακό και στο 
εμπορικό 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Χαρτί 201 193 934 1.331 3.117 2.851 2.888 

Πλαστικό 47 35 66 93 353 418 354 

Τετραπακ 0 0 0 2 17 19 10 

Μέταλλο 60 35 139 259 319 352 268 

Γυαλί 5 51 15 91 416 480 442 

Ξύλο 0 0 0 0 45 16 0 

Υπόλειμμα 0 0 0 49 241 290 170 

ΣΥΝΟΛΟ 312 315 1.154 1.825 4.508 4.426 4.133 
 

Πίνακας IV-3.17: Ποσοτική σύσταση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων στην επαρχία Αμμοχώστου 
(Πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

Ρεύμα Αποβλήτου 
στο οικιακό και στο 
εμπορικό 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Χαρτί 
80 77 600 1.295 1.553 1.490 1.574 

Πλαστικό 
19 14 40 121 151 169 143 

Τετραπακ 
0 0 1 6 7 8 4 

Μέταλλο 
24 14 59 128 130 141 108 

Γυαλί 
2 21 426 670 727 839 781 

Ξύλο 
0 0 0 0 18 6 0 

Υπόλειμμα 
0 0 18 123 104 117 69 

ΣΥΝΟΛΟ 
125 126 1.144 2.341 2.690 2.770 2.678 

 

Συνδυάζοντας τους πίνακες IV-3.15 – IV-3.17 προκύπτει ο Πίνακας IV-3.18 ο οποίος και δίνει 

την τελική σύσταση των αποβλήτων που παρουσιάζουν οι δύο επαρχίες για τα έτη 2011-

2013. Συγκριτικά με τη σύσταση που φαίνεται στο Σχήμα IV-2.5, για το έτος 2011, οι 

επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου παρουσιάζουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό στα 

ρουχισμός-δέρμα-ελαστικό και τα άλλα/υπολείμματα (24,1%) το οποίο στη παγκύπρια 

σύσταση αναλογεί σε περίπου 10% (κλωστοϋφαντουργικές ύλες, αδρανή υλικά και άλλα). 

Αυτό κατά συνέπεια μειώνει το ποσοστό στα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων. Η μείωση 

αυτή είναι εμφανής έντονα στο χαρτί (19,3% έναντι 25,7% παγκύπρια), στο οργανικό (37% 

έναντι 41,5%) και στο πλαστικό (11,1% έναντι 14,8%) και λιγότερο έντονη στα υπόλοιπα 

(μέταλλο, γυαλί, ξύλο). 



Πίνακας IV-3.18: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, διαχειριστής ΟΕΔΑ 

Λάρνακας/Αμμοχώστου και Green Dot Cyprus Ltd) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ % ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  (  % ) ΜΕΣΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2011-

2013 

2011 2012 2013 

ΟΕΔΑ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & Οικ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΟΕΔΑ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & Οικ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΟΕΔΑ 
GREEN DOT 

(Eμπορ & Οικ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % tn/yr % % 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνα, 
κήπoυ)  

45.863 39,3     45.863 37,0 45.386 40,2     45.386 37,8 44.050 40,9     44.050 38,4 37,7 

ΧΑΡΤΙ 19.249 16,5 4.670 64,9 23.919 19,3 18.278 16,2 4.341 60,3 22.619 18,8 18.091 16,8 4.462 65,5 22.553 19,7 19,3 

Τυπωμένο χαρτί   4.612 3,9         4.249 3,8         4.497 4,2           

Χαρτί 7.176 6,1         6.943 6,1         6.761 6,3           

Χαρτόνι 7.461 6,4         7.087 6,3         6.833 6,3           

Tetrapak 1.658 1,4 24 0,3 1.682 1,4 1.529 1,4 27 0,4 1.556 1,3 752 0,7 14 0,2 766 0,7 1,1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 13.271 11,4 504 7,0 13.775 11,1 12.808 11,3 587 8,2 13.395 11,1 11.799 10,9 497 7,3 12.296 10,7 11,0 

Pet 1.374 1,2         1.687 1,5         1.639 1,5           

LDPE 5.436 4,7         4.870 4,3         4.224 3,9           

Λοιπά Πλαστικά 6.461 5,5         6.252 5,5         5.936 5,5           

ΜΕΤΑΛΛΟ 2.642 2,3 449 6,2 3.091 2,5 2.546 2,3 493 6,9 3.039 2,5 2.349 2,2 376 5,5 2.725 2,4 2,5 

Σιδηρούχα 2.043 1,7         1.978 1,8         1.887 1,8           

Αλουμινούχα 599 0,5         568 0,5         462 0,4           

ΓΥΑΛΙ 1.510 1,3 1143 15,9 2.653 2,1 1.460 1,3 1319 18,3 2.779 2,3 1.381 1,3 1223 18,0 2.604 2,3 2,2 

ΞυΛΟ 4.483 3,8 63 0,9 4.546 3,7 4.265 3,8 22 0,3 4.287 3,6 4.071 3,8 0 0,0 4.071 3,6 3,6 

Ρουχισμός-δέρμα-
ελαστικό 

25.403 21,8     25.403 20,5 24.167 21,4     24.167 20,1 23.068 21,4     23.068 20,1 20,2 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 2.680 2,3 345 4,8 3.025 2,4 2.587 2,3 407 5,7 2.994 2,5 2.262 2,1 239 3,5 2.501 2,2 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ 116.758 100 7.198 100 123.956 100 113.027 100 7.196 100 120.223 100 107.824 100 6.811 100 114.635 100 100 
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3.2.3 Δεδομένα επεξεργασίας στην ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα τελικά αποτελέσματα επεξεργασίας που προκύπτουν από την λειτουργία της 

ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου. Είναι εμφανές ότι από τις ποσότητες που παραλαμβάνονται στη μονάδα μόνο το 25% 

τελικά αξιοποιείται (εκ το οποίο το 11% περίπου αναλογεί στο επεξεργασμένο οργανικό το οποίο τελικά 

χρησιμοποιείται ως επικαλυπτικό μέσο στο ΧΥΤΥ της εγκατάστασης) το ενώ το υπόλοιπο είναι απώλειες και ταφή.  

 

Πίνακας IV-3.19: Αποτελέσματα επεξεργασίας για το 2013 από την ΟΕΔΑ Λάρνακας και Αμμοχώστου  (Πηγή: 

Υπουργείο Εσωτερικών, διαχειριστής ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου) 

ΟΕΔΑ Λάρνακας-
Αμμοχώστου 2013 

Σύσταση 
Εισερχόμες 

ποσότητες στη 
μονάδα 

Ανακύκλωση 
% 

Απώλειες 
% 

Ποσότητα 
που 

παραμένει 
στη 

μονάδα 
παραλαβής 

Ταφή      
% 

Οργανικό (κουζίνας, κήπων)* 44,63 48.121,33 10,89 21,63 0,65 11,46 

Χαρτί, χαρτόνι και χάρτινα 
προϊόντα 

17,48 18.843,08 7,11 0,93 0,26 9,18 

Πλαστικά 10,94 11.798,60 4,70 0,58 0,16 5,50 

Μέταλλα 2,18 2.348,76 1,76 0,12 0,03 0,27 

Γυαλί 1,28 1.381,04 0,56 0,07 0,02 0,63 

Ρουχισμός-δέρμα-ελαστικό 21,39 23.068,33 0,00 1,14 0,31 19,94 

Υπόλειμμα 2,10 2.262,50** 0,03 0,11 0,03 1,92 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 107.823,64 25,06 24,57 1,46 48,91 

* περιλαμβάνει και το ξύλο 
** ογκώδη για τεμαχισμό 

 

3.3 Εκτιμήση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τις Επαρχίες Λευκωσίας 
και Λεμεσού (πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Green Dot Cyprus Ltd) 

Για τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία/δεδομένα ώστε να καθοριστεί η 

ποσοτική και ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων των δύο επαρχιών. Προς τούτου, το Υπουργείο 

Εσωτερικών είχε προβεί στην εκπόνηση μελετών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Μελέτη Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Σύστασης των Απορριμμάτων»6 για την επαρχία Λευκωσία και αντίστοιχα για την επαρχία Λεμεσού. Οι 

μελέτες αυτές εκπονήθηκαν στα πλαίσια των έργων που υλοποιηθήκαν για κάθε επαρχία ξεχωριστά με 

τίτλο «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων για 

την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικιακών στερεών 

απορριμμάτων της επαρχίας Λευκωσίας και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών» και αντίστοιχα 

«παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων για την 

κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικιακών στερεών 

απορριμμάτων της επαρχίας Λεμεσού και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών». Οι μελέτες 

ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2011. 
                                                           
6
 Οι μελέτες για την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των απορριμμάτων των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού ανακτήθηκαν από 

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8B8CA48E6F9D5324C2257AA0002BD51D   

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8B8CA48E6F9D5324C2257AA0002BD51D


31 

 

Στις εν λόγω μελέτες γίνονται παραδοχές σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων στις δύο αυτές επαρχίες 

βασιζόμενες τόσο στα δεδομένα ποσοτήτων της στατιστικής υπηρεσίας (που αφορούν το σύνολο της 

Κύπρου) όσο και τα δεδομένα των εν λειτουργία εγκαταστάσεων στην Λάρνακα και την Πάφο. Για την 

ποιοτική σύνθεση των αποβλήτων πραγματοποιήθηκαν  ξεχωριστές δειγματοληψίες για τις 4 εποχές του 

χρόνου σε περιοχές που επιλέγηκαν με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται πιο κάτω βασίζονται στα αποτελέσματα των μελετών αυτών καθώς και των δεδομένων 

που δόθηκαν από το σύστημα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών, Green Dot Cyprus Ltd. 

Παράλληλα και στις δύο επαρχίες λειτουργεί το συλλογικό σύστημα της Green Dot εφαρμόζοντας τη 

χωριστή συλλογή από πόρτα και πόρτα σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού τους. Τα υπόλοιπα από τη 

χωριστή συλλογή, δημοτικά απόβλητα που παράγονται καταλήγουν σε δύο μεγάλες χωματερές (Βατί για 

Λεμεσό και Κοτσιάτης για Λευκωσία) καθώς οι υπόλοιπες μικρές χωματερές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας 

λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. 

Λόγω της λειτουργίας των δύο χωματερών η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστική απόφαση από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις 18.7.2013 

 

3.3.1 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων της Επαρχίας Λευκωσίας γίνεται σήμερα με την εφαρμογή 

συστημάτων χωριστής συλλογής τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού της επαρχίας και 

την εναπόθεση των υπολοίπων αποβλήτων στη χωματερή που βρίσκεται στη περιοχή Κοτσιάτης.  H χωριστή 

συλλογή λειτουργεί, από το 2007 μέχρι και σήμερα, στα νοικοκυριά με τη μέθοδο από πόρτα σε πόρτα 

(εκτός από το γυαλί που λειτουργεί με ειδικούς κάδους σε συγκεκριμένα σημεία) και αφορά κυρίως τα 

απόβλητα συσκευασιών. Η χωριστή συλλογή, εφαρμόζεται από το συλλογικό σύστημα διαχείρισης 

συσκευασιών, Green Dot Cyprus Ltd, σε συνεργασία με την εκάστοτε τοπική αρχή και λειτουργεί στα 

πλαίσια των υποχρεώσεων του συστήματος που προκύπτουν από τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμο. Αρκετές ποσότητες επίσης χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου που προκύπτουν από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες, ιδρύματα κλπ συλλέγονται από φορείς διαχείρισης αποβλήτων 

(συλλέκτες και επεξεργαστές) με κατευθείαν συνεργασία του παραγωγού αποβλήτων με τον φορέα 

διαχείρισης.  

Το υπόλοιπο των δημοτικών αποβλήτων που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων 

μεταφέρεται από έκαστη τοπική αρχή στη χωματερή στον Κοτσιάτι όπου και θάβεται. Σημειώνεται ότι όλες 

οι υπόλοιπες χωματερές οι οποίες λειτουργούσαν για να εξυπηρετούν τις διάφορες τοπικές αρχές έχουν 

τεθεί εκτός λειτουργίας με εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών και θεωρούνται επίσημα κλειστές. Η 

χωματερή στο Κοτσιάτι δεν πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων και προς τούτο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο από τις 18.7.2013. 

 

3.3.1.1 Ποσοτικά δεδομένα 
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Τη κύρια πηγή δεδομένων και πληροφοριών για τα ποσοτικά δεδομένα της παραγωγής αποβλήτων της 

επαρχίας Λευκωσίας, αποτελεί η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για την ποσοτική και ποιοτική 

σύνθεση των απορριμμάτων της επαρχίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011. Ταυτόχρονα, έχουν 

χρησιμοποιηθεί και τα ποσοτικά δεδομένα από τη λειτουργία του συστήματος της χωριστής συλλογής. Για 

τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι ποσότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας 

μείον τις ποσότητες των επαρχιών Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου για τις οποίες τα δεδομένα που 

υπάρχουν αξιολογούνται ως πραγματικά. 

 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη μελέτη για την εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων 

αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας, έχει λάβει υπόψη την εκτίμηση για τη διαχρονική εξέλιξη του κατά 

κεφαλή δείκτη ημερήσιας παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων και τη διαχρονική μεταβολή του 

πληθυσμού της Κύπρου συνολικά αλλά και της επαρχίας Λεμεσού. Ταυτόχρονα, έλαβε υπόψη τους 

αντίστοιχους κατά κεφαλή δείκτες ημερήσιας παραγωγής των αποβλήτων όπως αυτοί προκύπτουν από τα 

δεδομένα της ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου και του ΧΥΤΑ Πάφου. Για τους σκοπούς της μελέτης των 

ποσοτικών δεδομένων των αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας έχει υιοθετηθεί ένας μέσος δείκτης ο 

οποίος ανέρχεται σε 2,00Kg/κάτοικο/ημέρα ή 730Kg/κάτοικο/έτος και ως έτος αναφοράς το  έτος 2010. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό (στο τέλος του έτους) της επαρχίας Λευκωσίας για το 2010 

(Δημογραφική έκθεση 2012, πίνακας 24 – Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) ο οποίος ανερχόταν στους 328.000 

κατοίκους, η εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα για το 2010 υπολογίστηκε στους 239.440 τόνους. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τους Πίνακες που παρουσιάζονται πιο κάτω, το 2010 είχαν τύχει χωριστής 

διαλογής 22.031 τόνοι και είχαν οδηγηθεί προς ταφή περίπου 217.410 τόνοι δημοτικών στερεών 

αποβλήτων από την επαρχία Λευκωσίας. 

 

Με βάση τα δεδομένα του συλλογικού συστήματος η χωριστή συλλογή στην επαρχία Λευκωσίας 

παρουσίαζε τα αποτελέσματα που φαίνονται στους Πίνακες IV-3.20 και ΙV-3.21. Ο Πίνακας IV-3.20  

παρουσιάζει τα δεδομένα από τη χωριστή συλλογή στα νοικοκυριά ενώ ο Πίνακας IV-3.21  παρουσιάζει τα 

συνολικά δεδομένα ανά ρεύμα αποβλήτου λαμβάνοντας υπόψη και το εμπορικό το οποίο συλλέχθηκε μέσα 

στα πλαίσια συνεργασίας του παραγωγού του αποβλήτου και των φορέων διαχείρισης αποβλήτων 

(συλλέκτη/μεταφορέα ή/και επεξεργαστή). Λόγω του ότι δεν υπάρχουν επαρχιακά δεδομένα για το 

εμπορικό, έχει εκτιμηθεί ότι από το συνολικό εμπορικό που συλλέγεται παγκύπρια από ιδιώτες 

διαχειριστές αποβλήτων και δηλώνεται στο συλλογικό σύστημα, το 57% αναλογεί σε εμπορικό 

προερχόμενο από την επαρχία Λευκωσίας.   

 
Πίνακας IV-3.20: Χωριστά συλλεχθέντα απόβλητα συσκευασιών στην πηγή από το συλλογικό σύστημα, Green Dot 
Cyprus Ltd, για την επαρχία Λευκωσίας  (πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

ΕΤΟΣ - ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2007 

ΧΑΡΤΙ 299 

  

ΓΥΑΛΙ 82 

PMD 576 

ΣΥΝΟΛΟ 957 
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2008 

ΧΑΡΤΙ 828 2,77 

ΓΥΑΛΙ 200 2,44 

PMD 1.362 2,36 

ΣΥΝΟΛΟ 2.390 2,50 

2009 

ΧΑΡΤΙ 2.385 2,88 

ΓΥΑΛΙ 720 3,60 

PMD 3.086 2,27 

ΣΥΝΟΛΟ 6.191 2,59 

2010 

ΧΑΡΤΙ 4.300 1,80 

ΓΥΑΛΙ 1.003 1,39 

PMD 3.602 1,17 

ΣΥΝΟΛΟ 8.905 1,44 

2011 

ΧΑΡΤΙ 4.949 1,15 

ΓΥΑΛΙ 1.336 1,33 

PMD 3.765 1,05 

ΣΥΝΟΛΟ 10.050 1,13 

2012 

ΧΑΡΤΙ 4.604 0,93 

ΓΥΑΛΙ 1.396 1,04 

PMD 3.534 0,94 

ΣΥΝΟΛΟ 9.534 0,95 

2013 

ΧΑΡΤΙ 3.979 0,86 

ΓΥΑΛΙ 1.348 0,97 

PMD 3.148 0,89 

ΣΥΝΟΛΟ 8.475 0,89 

 

 

 

Πίνακας IV-3.21: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας από 
οικιακό και εμπορικό  (Πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

Ρεύμα Αποβλήτου στο 
οικιακό και στο εμπορικό 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Χαρτί 
   2.774     3.562    14.360      14.809   16.091    14.645    15.445  

 Πλαστικό 
      636        671      1.422        1.436     1.579      1.842      1.709  

 Τετραπακ 
        11          17           37             47          59           60           32  

 Μέταλλο 
      705        479      1.754        3.061     3.027      3.320      2.607  

 Γυαλί 
      139        786         891        1.644     1.687      1.741      1.603  

 Ξύλο 
        -            -             -                -          510         178            -    

 Υπόλειμμα 
      249        463         884        1.033        856         920         535  

ΣΥΝΟΛΟ 
   4.514     5.976    19.347      22.031   23.810    22.706    21.931  
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3.3.1.2    Ποιοτικά δεδομένα 

Ως ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας λήφθηκαν τα αποτελέσματα της 

μελέτης που εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνδυασμό με τα ποιοτικά δεδομένα της χωριστής 

συλλογής από το συλλογικό σύστημα της Green Dot Cyprus Ltd. Τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν 

μετά από δειγματοληψίες κατά την διάρκεια των 4 εποχών του χρόνου, προκειμένου να διαφανεί η 

εποχιακή διακύμανση των επιμέρους κλασμάτων και από περιοχές/ζώνες στις οποίες διαχωρίστηκε η 

επαρχία με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προκειμένου να διαφανεί η διακύμανση λόγω 

κοινωνικοοικονομικών επηρεασμών. Οι ζώνες διαχωρίστηκαν με βάση τον λόγο R= ενεργός/μη ενεργός 

πληθυσμός και με βάση την χρήση γης (αστική, βιομηχανική, αγροτική). Προέκυψαν 4 ζώνες. Ως Ζώνη Ι 

καθορίστηκαν περιοχές με R≥1 (δηλαδή μικρή ή καθόλου ανεργία) και χρήση γης αστική και βιομηχανική. 

Ως ζώνη ΙΙ καθορίστηκαν περιοχές με 0.6<R<1.0 (δηλαδή μέση ανεργία) και χρήση γης αστική, βιομηχανική 

και αγροτική. Ως ζώνη ΙΙΙ καθορίστηκαν περιοχές με R≤0.6 (δηλαδή αυξημένη ανεργία) και χρήση γης 

αστική, και αγροτική. Ως ζώνη ΙV καθορίστηκαν περιοχές με R≤0.6 (δηλαδή αυξημένη ανεργία) και χρήση 

γης αμιγώς αγροτική.  Η δειγματοληψία ξεκίνησε Φεβρουάριο του 2011 και ολοκληρώθηκε Σεπτέμβρη του 

2011. Οι μετρήσεις της σύστασης των απορριμμάτων διενεργήθηκαν σε δείγματα που λήφθηκαν από τα 

εισερχόμενα απορριμματοφόρα στο χώρο διάθεσης του Κοτσιάτη. Τα δείγματα οδηγήθηκαν κατόπιν στην 

συσκευή NIR της ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι, τα δείγματα τα οποία λήφθηκαν δεν 

περιλαμβάνουν τις ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών που εκτρέπονται στους χωριστούς κάδους 

(στην επαρχία Λευκωσίας η ανακύκλωση έχει ξεκινήσει από το 2007). Η μετρούμενη δηλαδή σύσταση 

αφορά τα απορρίμματα που απομένουν προς τελική διαχείριση, μετά την ανακύκλωση. 

Στον Πίνακα IV-3.22 παρουσιάζεται η ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων για την επαρχία Λευκωσίας 

όπως προέκυψε με βάση την μελέτη. 

 

Πίνακας IV-3.22: Τελική Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας σύμφωνα με τις 
δειγματοληψίες  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών)  

ΚΛΑΣΜΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ (% κ.β.) 

1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

Οργανικά 46,40 43,20 48,80 33,80 43,05 

Χαρτί 17,40 20,20 16,70 27,00 20,33 

Χάρτι Συσκ. (GT) 0,70 0,60 0,50 0,60 0,60 

PET 1,30 2,00 2,80 3,00 2,28 

PE 8,10 9,60 9,30 12,00 9,75 

PP 2,00 2,30 1,90 2,80 2,25 

PVC 1,00 1,10 0,90 1,40 1,10 

Μικτό Πλαστ. Συσκ. 0,60 0,80 0,70 0,70 0,70 

Μαύρη σακούλα 0,50 0,60 0,70 0,90 0,68 

Λοιπά Πλαστικά 1,10 2,30 1,60 1,40 1,60 
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ΚΛΑΣΜΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ (% κ.β.) 

1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

Ύφασμα 9,00 7,40 4,70 5,70 6,70 

Ξύλο 2,40 1,70 2,40 2,20 2,18 

Γυαλί 1,60 2,30 2,50 2,20 2,15 

Σιδηρούχα 1,10 1,80 2,10 1,20 1,55 

Αλουμίνιο 0,50 0,80 1,00 0,80 0,78 

Αδρανή 2,00 1,40 1,10 0,50 1,25 

Λεπτόκοκκα 4,30 1,90 2,30 3,80 3,05 

 

 

3.3.2 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων της Επαρχίας Λεμεσού γίνεται σήμερα με την εφαρμογή 

συστημάτων χωριστής συλλογής που καλύπτει ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού της επαρχίας και την 

εναπόθεση των υπολοίπων αποβλήτων στη χωματερή που βρίσκεται στη περιοχή Βατί.  H χωριστή συλλογή 

λειτουργεί, από το 2007 μέχρι και σήμερα, στα νοικοκυριά με τη μέθοδο από πόρτα σε πόρτα (εκτός από το 

γυαλί που λειτουργεί με ειδικούς κάδους σε συγκεκριμένα σημεία) και αφορά κυρίως τα απόβλητα 

συσκευασιών. Η χωριστή συλλογή, εφαρμόζεται από το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών, 

Green Dot Cyprus Ltd, σε συνεργασία με την εκάστοτε τοπική αρχή και λειτουργεί στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του συστήματος που προκύπτουν από τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

Νόμο. Αρκετές ποσότητες επίσης χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου που προκύπτουν από εμπορικές 

δραστηριότητες, βιομηχανίες, ιδρύματα κλπ συλλέγονται από φορείς διαχείρισης αποβλήτων (συλλέκτες 

και επεξεργαστές) με κατευθείαν συνεργασία του παραγωγού αποβλήτων με τον φορέα διαχείρισης.  

Το υπόλοιπο των δημοτικών αποβλήτων που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων 

μεταφέρεται από έκαστη τοπική αρχή στη χωματερή στο Βατί όπου και θάβεται. Σημειώνεται ότι όλες οι 

υπόλοιπες χωματερές οι οποίες λειτουργούσαν για να εξυπηρετούν τις διάφορες τοπικές αρχές έχουν τεθεί 

εκτός λειτουργίας με εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών και θεωρούνται επίσημα κλειστές. Η χωματερή 

στο Βατί δεν πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και 

προς τούτο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις 

18.7.2013.    

 

3.3.2.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Τη κύρια πηγή δεδομένων και πληροφοριών για τα ποσοτικά δεδομένα της παραγωγής αποβλήτων της 

επαρχίας Λεμεσού, αποτελεί η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για την ποσοτική και ποιοτική σύνθεση 
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των απορριμμάτων της επαρχίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011. Ταυτόχρονα, έχουν χρησιμοποιηθεί και 

τα ποσοτικά δεδομένα από τη λειτουργία του συστήματος της χωριστής συλλογής. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη μελέτη για την εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων 

αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού, έχει λάβει υπόψη την εκτίμηση για τη διαχρονική εξέλιξη του κατά 

κεφαλή δείκτη ημερήσιας παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων και τη διαχρονική μεταβολή του 

πληθυσμού της Κύπρου συνολικά αλλά και της επαρχίας Λεμεσού. Ταυτόχρονα, έλαβε υπόψη τους 

αντίστοιχους κατά κεφαλή δείκτες ημερήσιας παραγωγής των αποβλήτων όπως αυτοί προκύπτουν από τα 

δεδομένα της ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου και του ΧΥΤΑ Πάφου. Για τους σκοπούς της μελέτης των 

ποσοτικών δεδομένων των αποβλήτων της επαρχίας Λεμεσού έχει υιοθετηθεί ένας μέσος δείκτης ο οποίος 

ανέρχεται σε 1,95Kg/κάτοικο/ημέρα ή 712Kg/κάτοικο/έτος και ως έτος αναφοράς το  έτος 2010. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της επαρχίας Λεμεσού για το 2010 (Δημογραφική έκθεση 2012, 

πίνακας 24 – Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) ο οποίος ανερχόταν στους 235.500 κατοίκους, η εκτιμώμενη 

παραγόμενη ποσότητα για το 2010 ήταν 167.676 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη και τους Πίνακες που 

παρουσιάζονται πιο κάτω, το 2010 είχαν οδηγηθεί προς ταφή 153.570 τόνοι δημοτικών στερεών 

αποβλήτων από την επαρχία Λεμεσού. 

 

Με βάση τα δεδομένα του συλλογικού συστήματος η χωριστή συλλογή στην επαρχία Λεμεσού παρουσίαζε 

τα αποτελέσματα που φαίνονται στους Πίνακες IV-3.23 και ΙV-3.24. Ο Πίνακας IV-3.23  παρουσιάζει τα 

δεδομένα από τη χωριστή συλλογή στα νοικοκυριά ενώ ο Πίνακας IV-3.24 παρουσιάζει τα συνολικά 

δεδομένα ανά ρεύμα αποβλήτου λαμβάνοντας υπόψη και το εμπορικό το οποίο συλλέχθηκε μέσα στα 

πλαίσια συνεργασίας του παραγωγού του αποβλήτου και αδειοδοτημένου φορέα διαχείρισης 

(συλλέκτη/μεταφορέα ή/και επεξεργαστή). Λόγω του ότι δεν υπάρχουν επαρχιακά δεδομένα για το 

εμπορικό, έχει εκτιμηθεί ότι από το συνολικό εμπορικό που συλλέγεται παγκύπρια από ιδιώτες 

διαχειριστές αποβλήτων και δηλώνεται στο συλλογικό σύστημα, το 33% αναλογεί σε εμπορικό 

προερχόμενο από την επαρχία Λεμεσού.   

 
Πίνακας IV-3.23: Χωριστά συλλεχθέντα απόβλητα συσκευασιών στην πηγή από το συλλογικό σύστημα, Green Dot 
Cyprus Ltd, για την επαρχία Λεμεσού  (πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

ΕΤΟΣ - ΕΙΔΟΣ/ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2007 

ΧΑΡΤΙ 133 

  

ΓΥΑΛΙ 297 

PMD 230 

ΣΥΝΟΛΟ 660 

2008 

ΧΑΡΤΙ 897 6,74 

ΓΥΑΛΙ 883 2,97 

PMD 780 3,39 

ΣΥΝΟΛΟ 2.560 3,88 

2009 ΧΑΡΤΙ 1.475 1,64 
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ΓΥΑΛΙ 1.284 1,45 

PMD 1.492 1,91 

ΣΥΝΟΛΟ 4.251 1,66 

2010 

ΧΑΡΤΙ 2.842 1,93 

ΓΥΑΛΙ 1.586 1,24 

PMD 2.080 1,39 

ΣΥΝΟΛΟ 6.508 1,53 

2011 

ΧΑΡΤΙ 3.053 1,07 

ΓΥΑΛΙ 1.803 1,14 

PMD 2.337 1,12 

ΣΥΝΟΛΟ 7.193 1,11 

2012 

ΧΑΡΤΙ 2.950 0,97 

ΓΥΑΛΙ 1.500 0,83 

PMD 2.256 0,97 

ΣΥΝΟΛΟ 6.706 0,93 

2013 

ΧΑΡΤΙ 2.546 0,86 

ΓΥΑΛΙ 1.514 1,01 

PMD 2.229 0,99 

ΣΥΝΟΛΟ 6.289 0,94 

 

 

Πίνακας IV-3.24: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού από 
οικιακό και εμπορικό  (Πηγή: Green Dot Cyprus Ltd) 

Ρεύμα Αποβλήτου στο 
οικιακό και στο εμπορικό 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Χαρτί 1.533 2.477 8.280 8.924 9.565 8.832 9.380 

 Πλαστικό 349 387 760 830 961 1.133 1.104 

 Τετραπακ 5 10 18 27 36 38 23 

 Μέταλλο 403 277 999 1.772 1.764 1.938 1.532 

 Γυαλί 330 1.222 1.383 1.957 2.006 1.700 1.662 

 Ξύλο 0 0 0 0 295 103 0 

 Υπόλειμμα 99 265 427 596 532 587 379 

ΣΥΝΟΛΟ 2.720 4.637 11.867 14.107 15.159 14.332 14.079 

 

 

3.3.2.2 Ποιοτικά δεδομένα 

Ως ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας Λεμεσού λήφθηκαν τα αποτελέσματα της 

μελέτης που εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνδυασμό με τα ποιοτικά δεδομένα της χωριστής 

συλλογής από το συλλογικό σύστημα της Green Dot Cyprus Ltd. Τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψαν 

μετά από δειγματοληψίες κατά την διάρκεια των 4 εποχών του χρόνου, προκειμένου να διαφανεί η 

εποχιακή διακύμανση των επιμέρους κλασμάτων και σε περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
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προκειμένου να διαφανεί η διακύμανση λόγω κοινωνικοοικονομικών επηρεασμών. Οι περιοχές 

δειγματοληψίας αντιπροσώπευαν περιοχές υψηλής οικιστικής ανάπτυξης (υψηλού εισοδήματος), περιοχές 

βασικού οικιστικού ιστού, προαστιακές/αγροτικές περιοχές, εμπορικές περιοχές και τουριστικές περιοχές. Η 

δειγματοληψία ξεκίνησε Φθινόπωρο του 2010 και ολοκληρώθηκε Καλοκαίρι του 2011. Στους Πίνακες IV-

3.25 – ΙV-3.29 που ακολουθούν φαίνονται οι διακυμάνσεις της σύστασης με την αλλαγή της εποχής 

ξεχωριστά για τους 5 διαφορετικούς τύπους περιοχών και στον Πίνακα IV-31 φαίνεται η τελική σύσταση 

στις 4 διαφορετικές εποχές του χρόνου και η μέση σταθμισμένη. 

 

Πίνακας IV-3.25: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού - περιοχή δειγματοληψίας 
υψηλής οικιστικής ανάπτυξης (υψηλού εισοδήματος)  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  41,75 48,21 43,38 36,91 42,56 

ΧΑΡΤΙ 21,93 10,69 17,02 17,01 16,66 

χαρτι 18,27 3,51 14,19 14,89 12,72 

χαρτονι 3,66 7,18 2,83 2,12 3,95 

Tetrapak 0,49 1,83 0,47 1,11 0,98 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15,49 9,08 15,18 17,07 14,21 

PS 0,61 0,15 0,22 0,31 0,32 

PET 2,14 1,26 1,53 2,72 1,91 

HDPE 1,01 1,76 0,82 0,59 1,05 

LDPE 9,44 3,72 8,93 9,99 8,02 

PP 1,09 0,84 3,12 1,15 1,55 

PVC 0,38 0,77 0,08 0 0,31 

Λοιπά πλαστικά 0,82 0,58 0,48 2,31 1,05 

ΜΕΤΑΛΛΑ 2,58 2,89 2,55 2,92 2,74 

Σιδηρούχα 1,48 2,09 1,77 1,61 1,74 

μη σιδηρούχα 1,1 0,8 0,78 1,31 1,00 

ΓΥΑΛΙ 2,26 1,82 2,78 2,04 2,23 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 3,63 18,2 7,32 8,51 9,42 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 11,87 7,28 11,3 14,43 11,22 

Λεπτόκοκκα <20mm 11,31 4,85 11,03 12,94 10,03 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,56 2,43 0,27 1,49 1,19 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
 

 

Πίνακας IV-3.26: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού - περιοχή δειγματοληψίας 
βασικός οικιστικός ιστός  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  38,86 45,09 39,95 38,01 40,48 

ΧΑΡΤΙ 16,46 12,81 21,15 17 16,86 

χαρτι 15 4,97 17,87 15,65 13,37 

χαρτονι 1,46 7,84 3,28 1,35 3,48 
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Tetrapak 0,6 1,94 1,13 0,55 1,06 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17,23 8,51 16,52 15,25 14,38 

PS 0,28 0,12 0,24 0,26 0,23 

PET 2,01 1,54 3,19 1,68 2,11 

HDPE 0,97 1,52 0,36 0,99 0,96 

LDPE 10,6 3,25 8,93 9,42 8,05 

PP 1,36 0,77 2,9 1 1,51 

PVC 0,3 0,83 0 0,09 0,31 

Λοιπά πλαστικά 1,71 0,48 0,9 1,81 1,23 

ΜΕΤΑΛΛΑ 2,57 3,07 3,06 2,49 2,80 

Σιδηρούχα 1,48 2,28 1,91 1,52 1,80 

μη σιδηρούχα 1,09 0,79 1,15 0,97 1,00 

ΓΥΑΛΙ 2,83 1,93 3,07 2,81 2,66 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 8,43 19,85 5,9 11,19 11,34 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 13,02 6,8 9,21 12,72 10,44 

Λεπτόκοκκα <20mm 12,56 4,25 8,34 12,03 9,30 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,46 2,55 0,87 0,69 1,14 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

 

Πίνακας IV-3.27: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού - προαστιακή/αγροτική περιοχή 
δειγματοληψίας  (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  36,07 39,68 48,45 40,21 41,10 

ΧΑΡΤΙ 18,02 12,86 12,54 17,18 15,15 

χαρτι 12,83 4,77 8,58 13,56 9,94 

χαρτονι 5,19 8,09 3,96 3,62 5,22 

Tetrapak 0,63 1,76 0,33 0,51 0,81 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15,45 7,84 12,76 13,51 12,39 

PS 0,51 0,23 0,32 0,28 0,34 

PET 2,24 1,47 1,83 1,76 1,83 

HDPE 0,74 1,58 0,68 0,99 1,00 

LDPE 8,09 2,54 7,2 7,98 6,45 

PP 1,74 0,84 1,79 1 1,34 

PVC 0,92 0,77 0,14 0,14 0,49 

Λοιπά πλαστικά 1,21 0,41 0,8 1,36 0,95 

ΜΕΤΑΛΛΑ 5,27 2,7 2,73 3,11 3,45 

Σιδηρούχα 3,63 2,09 1,73 2,02 2,37 

μη σιδηρούχα 1,64 0,61 1 1,09 1,09 

ΓΥΑΛΙ 3,95 3,79 5,52 3,92 4,30 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 4,71 24,49 6,36 6,03 10,40 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 15,9 6,87 11,31 15,54 12,41 

Λεπτόκοκκα <20mm 15,06 4,51 9,91 13,79 10,82 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,84 2,36 1,4 1,75 1,59 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
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Πίνακας IV-3.28: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού - εμπορική περιοχή 
δειγματοληψίας (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  31,71 23,39 27,45 27,1 27,41 

ΧΑΡΤΙ 20,81 18,01 22,33 21,07 20,56 

χαρτι 14,58 6,4 16,28 14,85 13,03 

χαρτονι 6,23 11,61 6,05 6,22 7,53 

Tetrapak 0,79 2,15 1,06 0,53 1,13 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17,22 14,79 17,51 17,45 16,74 

PS 0,2 0,24 0,14 1,22 0,45 

PET 4,11 3,52 3,41 2,43 3,37 

HDPE 0,5 3,53 0,57 0,64 1,31 

LDPE 9,22 3,68 9,2 9,44 7,89 

PP 1,58 1,41 2,99 1,54 1,88 

PVC 0,09 1,62 0,17 0,22 0,53 

Λοιπά πλαστικά 1,52 0,79 1,03 1,96 1,33 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,82 5,92 8,04 4,34 5,53 

Σιδηρούχα 2,28 5,3 6,31 2,92 4,20 

μη σιδηρούχα 1,54 0,62 1,73 1,42 1,33 

ΓΥΑΛΙ 5,9 3,11 5,14 4,78 4,73 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 5,75 22,93 9,72 9,4 11,95 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 13,99 9,7 8,73 15,33 11,94 

Λεπτόκοκκα <20mm 12,98 6,47 7,23 13,53 10,05 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 1,01 3,23 1,5 1,8 1,89 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

 

 

Πίνακας IV-3.29: Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού - τουριστική περιοχή 
δειγματοληψίας (Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ (κουζίνας, κήπων)  30,63 38,11 36,55 30,65 33,99 

ΧΑΡΤΙ 15,97 6,56 27,1 17,94 16,89 

χαρτι 13,51 2,76 10,33 11,05 9,41 

χαρτονι 2,46 3,8 16,77 6,89 7,48 

Tetrapak 1,31 2,39 1,22 1,07 1,50 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 23,47 8,78 15,2 11,58 14,76 

PS 0,75 0,06 0,14 0,14 0,27 

PET 4,5 2,05 2,77 2,39 2,93 

HDPE 0,68 2,15 0,22 0,78 0,96 

LDPE 12,78 2,97 9,19 6,6 7,89 

PP 2,55 0,6 1,82 0,48 1,36 

PVC 0,16 0,69 0 0,04 0,22 

Λοιπά πλαστικά 2,05 0,26 1,06 1,15 1,13 

ΜΕΤΑΛΛΑ 4,4 3,6 2,97 3,6 3,64 

Σιδηρούχα 2,97 2,47 1,81 2,59 2,46 
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μη σιδηρούχα 1,43 1,13 1,16 1,01 1,18 

ΓΥΑΛΙ 2,5 5,85 4,65 3,22 4,06 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 9,49 23,4 2,24 4,16 9,82 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 12,25 11,31 10,06 27,78 15,35 

Λεπτόκοκκα <20mm 12,13 7,54 9,02 27,22 13,98 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,12 3,77 1,04 0,56 1,37 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

 

Για τον υπολογισμό της τελικής ποιοτικής σύστασης των δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού 

λήφθηκαν υπόψη οι μέσες ετήσιες τιμές για κάθε περιοχή δειγματοληψίας αλλά και ο συντελεστής 

βαρύτητας της κάθε περιοχής, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την παραγωγή αποβλήτων και τον 

πληθυσμό (περιοχή υψηλής οικιστικής ανάπτυξης 23%, περιοχή βασικού οικιστικού ιστού 32%, 

προαστικές/αγροτικές περιοχές 10%, εμπορικές περιοχές 23% και τουριστικές περιοχές 12%). Ο Πίνακας IV-

3.30  παρουσιάζει την τελική σύσταση της μελέτης. 

 

 

Πίνακας IV-3.30: Τελική Ποιοτική σύσταση δημοτικών αποβλήτων στην επαρχία Λεμεσού  (Πηγή: Υπουργείο 

Εσωτερικών) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

Διεγματοληπτική περίοδος 
Μέση 
Ετήσια  

(%) 

Καλοκαίρι 
2011 

Φθινόπωρο 
2010 

Χειμώνας 
2010 

Άνοιξη        
2011 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  (κουζίνας, κήπων)  36,61 39,43 38,3 34,58 37,23 

ΧΑΡΤΙ 18,82 12,78 20,32 18,07 17,50 

χαρτι 15,26 4,68 14,82 14,53 12,32 

χαρτονι 3,56 8,1 5,5 3,54 5,18 

Tetrapak 0,71 2 0,89 0,73 1,08 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17,38 10,06 15,9 15,55 14,72 

PS 0,41 0,16 0,21 0,48 0,32 

PET 2,84 1,99 2,67 2,19 2,42 

HDPE 0,81 2,12 0,53 0,79 1,06 

LDPE 10,03 3,35 8,85 9,07 7,83 

PP 1,53 0,92 2,73 1,09 1,57 

PVC 0,31 0,98 0,07 0,1 0,37 

Λοιπά πλαστικά 1,45 0,54 0,84 1,83 1,17 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,35 3,71 4,05 3,21 3,58 

Σιδηρούχα 2,06 2,93 2,86 2,04 2,47 

μη σιδηρούχα 1,29 0,78 1,19 1,17 1,11 

ΓΥΑΛΙ 3,48 2,83 3,91 3,25 3,37 

Yφάσμα- δέρμα- ξύλο-ελαστικό 6,46 21,07 6,71 8,8 10,76 

ΑΛΛΑ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 13,18 8,12 9,89 15,8 11,75 

Λεπτόκοκκα <20mm 12,57 5,32 8,94 14,58 10,35 

Αδρανή - Μη Καύσιμα 0,61 2,8 0,95 1,22 1,40 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 
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4. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

4.1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι πηγές δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων που αφορούν τα 

απόβλητα συσκευασιών είναι:  

 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 Ετήσιες εκθέσεις αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων (συλλέκτες, μεταφορείς, εγκαταστάσεις, 

έμποροι, μεσίτες)  

 Παραγωγοί (με βάση την περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών νομοθεσία)  

 Εκθέσεις προς την ΕΕ (απαίτηση Οδηγίας 94/ 62/ΕΚ)  

 Συλλογικό Σύστημα Συσκευασιών Green Dot Cyprus . 
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4.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω 

πηγές: 

- Συλλογικό Σύστημα Συσκευασιών Green Dot Cyprus. 

Το Σύστημα δηλώνει τις ποσότητες συσκευασιών που τοποθετείται στην αγορά από 
τα μέλη της και τις ποσότητες (οικιακές και εμπορικές) που συλλέγονται και 
επεξεργάζονται από τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων Τα δεδομένα 
υποβάλλονται στο σύστημα από κάθε παραγωγό με χρήση συγκεκριμένης 
φόρμουλας. Δειγματοληπτικά τα υποβληθέντα στοιχεία από τους παραγωγούς 
ελέγχονται και επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο. Επίσης οι εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων που συνεργάζονται με το σύστημα δηλώνουν τα 
συλλεχθέντα και εξαγόμενα απόβλητα. 
 

- Από υπεύθυνους παραγωγούς που δεν είναι μέλη του συλλογικού 
Συστήματος 

 
Παραγωγοί που είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της Αρμόδιας Αρχής 
(δες πιο κάτω) και δεν είναι μέλη του συλλογικού συστήματος, δηλώνουν 
απευθείας στο Τμήμα Περιβάλλοντος τις ποσότητες συσκευασιών που τοποθετούν 
στην αγορά, μετά από ειδοποίηση τους με σχετική ετήσια επιστολή. 
 

- Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας ανακύκλωσης/ ανάκτησης 
Οι εταιρείες δηλώνουν στην αρμόδια Αρχή τις ποσότητες αποβλήτων που 
συλλέγουν, διαλέγουν, ανακυκλώνουν, ανακτούν και εξάγουν, σε ετήσια έκθεση 
που υποβάλλεται στα πλαίσια εφαρμογής των όρων της άδειας διαχείρισης 
αποβλήτων τους. 
 

- Βάση δεδομένων για εξαγωγές αποβλήτων 
Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1013/2006/EC για τις μεταφορές αποβλήτων 
συλλέγονται (σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων) δεδομένα για τις εξαγωγές 
αποβλήτων τα οποία καταγράφονται στη βάση αυτή.  
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία 

καταγράφει ανά παραγωγό συσκευασιών (μέλος ή όχι του συστήματος) τις 

ποσότητες που τοποθετεί στην Κυπριακή αγορά και τις ποσότητες που συλλέγονται, 

επεξεργάζονται και εξάγονται ανά εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Η βάση αυτή 

έχει δημιουργηθεί με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, στοιχεία από τα μητρώα 

παραγωγών για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, τις μπαταρίες, καταλόγους 

μελών των ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, καταλόγου μελών του Συλλογικού Συστήματος. 
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Από τους καταχωρημένους παραγωγούς στην βάση δεδομένων (περίπου 1600 
παραγωγοί) οι 900 περίπου ανήκουν στο συλλογικό Σύστημα. Σημειώνεται ότι οι 
παραγωγοί που τοποθετούν στην Κυπριακή αγορά ποσότητες συσκευασιών κάτω 
από 2 τόνους/έτος δεν χρειάζεται να ανήκουν σε ατομικό ή συλλογικό σύστημα 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας αλλά να δηλώνουν ετήσια τις ποσότητες 
αυτές στην Αρμόδια Αρχή. Για τους υπόλοιπους 500 παραγωγούς η Αρμόδια Αρχή 
αποστέλλει σχετική επιστολή για υποβολή των απαιτούμενων ποσοτικών στοιχείων 
απευθείας σε αυτήν. Για όσους δεν ανταποκρίνονται και δεν δηλώνουν τις 
ποσότητες τους γίνεται παραδοχή ότι είναι παραγωγοί που τοποθετούν μικρότερες 
ποσότητες συσκευασιών δηλ. 2 τον. έτος και η εκτίμηση των ποσοτήτων τους 
ενσωματώνεται στο σύνολο. 
 

Σύμφωνα με την νομοθεσία η παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας ισούται με την 

ποσότητα αποβλήτων που τοποθετείται στην Κυπριακή αγορά. 

Σημειώνεται ότι τα πιο κάτω συνολικά ποσοτικά δεδομένα αναφέρονται μόνο στα 

δηλωθέντα στοιχεία από παραγωγούς/μέλη της Green Dot Cyprus, παραγωγούς που 

υπέβαλαν στοιχεία και εκτιμήσεων από την Αρμόδια Αρχή . 

Εκτιμάται ότι τα δεδομένα αυτά δεν είναι απόλυτα ακριβή και πιθανά σφάλματα 

προέρχονται από : 

α) Εκπρόθεσμη υποβολή δεδομένων από τους παραγωγούς 

β) Μη καταγεγραμμένοι παραγωγοί στη βάση δεδομένων (παλαιές ή νέες  

εταιρείες, freeriders) 

γ) Λανθασμένη υποβολή στοιχείων από τους παραγωγούς (λάθος εκτιμήσεις ή και 

κατηγοριοποίηση προϊόντος)  

δ) Μη τεκμηριωμένο ποσοστό παραγωγών που δεν δηλώνουν στοιχεία (2%)  

ε) Ποσότητες που δεν καταγράφονται λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου 

 
Στον πίνακα VI-4.1 που ακολουθούν δίνονται τα δηλωθέντα ποσοτικά δεδομένα 

συσκευασιών ανά έτος και ανά είδος για τα έτη 2007-2013.  
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Πίνακας VI-4.1 Δηλωθέντα ποσοτικά δεδομένα συσκευασιών ανά έτος και ανά είδος για τα έτη 2007-2013. 

Έτος Είδος Συσκευασίας Ποσότητες συσκευασιών που 
δηλώθηκαν τοποθετήθηκαν στην αγορά 
από τα μέλη/μετόχους του συλλογικού 
συστήματος Green Dot Cyprus 

Ποσότητες συσκευασιών που 
τοποθετήθηκαν στην αγορά από 
άλλους παραγωγούς εκτός 
συλλογικού συστήματος 

Σύνολο Ποσοτήτων που 
τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή 
αγορά (green dot + άλλοι 
παραγωγοί) 

2007 ΓΥΑΛΙ 15.337 3.347 18.684 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 11.548 3.162 14.710 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 18.150 7.335 25.485 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
4.252 1.530 5.782 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΞΥΛΟ 5.898 3.378 9.276 

ΑΛΛΑ 3.586 775 4.361 

ΣΥΝΟΛΟ 58771 19.526 78.297 

 
2008 

ΓΥΑΛΙ 20.087 1.870 21.957 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14.174 2.428 16.602 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 22.169 5.308 27.477 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.603 
3.076 5.679 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 3.507 

ΞΥΛΟ 7823 2.386 10.209 

ΑΛΛΑ 2.566 2.976 5.542 

ΣΥΝΟΛΟ 72.929 14.537 87.466 

 
2009 

ΓΥΑΛΙ 19.754 454 20.208 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.073 671 15.744 
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ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 23.948 1.460 25.408 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 5.455 
206 

5.661 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ    

ΞΥΛΟ 7.144 397 7.541 

ΑΛΛΑ 5.022 173 5.195 

ΣΥΝΟΛΟ 76.398 3.361 79.759 

 
2010 

ΓΥΑΛΙ 19.952 401 20.353 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.318 468 15.786 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 24.263 1.110 25.373 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
6.902 344 

3,046 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 4.201 

ΞΥΛΟ 7.155 0 7.155 

ΑΛΛΑ 3.582 69 3.651 

ΣΥΝΟΛΟ 77.172 2.392 79.564 

 
2011 

ΓΥΑΛΙ 17.279 343 17.622 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14.548 636 15.184 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 23.794 1.071 24.865 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.725 91 2.816 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 
2.365 107 2.472 

ΞΥΛΟ 6.818 601 7.419 

ΑΛΛΑ 5.057 119 5.176 
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ΣΥΝΟΛΟ 
72.586 2.969 

75.555 

 

 
2012 

ΓΥΑΛΙ 17.120 351 17.471 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14.511 710 15.221 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 23.313 1.306 24.619 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.696 89 2.785 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
Σ 

3.678 156 3.834 

ΞΥΛΟ 6.675 635 7.310 

ΑΛΛΑ 3.616 89 3.705 

ΣΥΝΟΛΟ 71.609 3.335 74.944 

 
 
2013 

ΓΥΑΛΙ 17.479 543 18022 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14.653 739 15.392 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 21.302 1.507 22.809 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.520 128 2.648 

 ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
Σ 

3.361 152 3.513 

ΞΥΛΟ 5.652 486 6.138 

ΑΛΛΑ 2.895 93 2.988 

ΣΥΝΟΛΟ 65.862 5.658 71.520 
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4.3. ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συλλογής απορριμμάτων οικιακών 

και εμπορικών/βιομηχανικών υλικών συσκευασίας, με βάση τα επίσημα στοιχεία 

από τις εκθέσεις πεπραγμένων της GREEN DOT CYPRUS για τα έτη 2007, 2008, 

2009,2010 2011, 2012, 2013 και 2014  

Πίνακας V-4.3: Συλλεχθείσες Ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο ανά Ρεύμα 

 

 

Σχήμα IV-4.1: Συλλογή αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό για τη Green Dot Cyprus 
(οικιακά, εμπορικό και σύνολο) στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα έτη 2007 – 2013. 

 

Η συλλογή ανά επαρχία για το συλλογικό σύστημα φαίνεται πιο πάνω στην 

παράγραφο 3.

ΕΤΟΣ ΡΕΥΜΑ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 
(tn/yr) 

ΡΕΥΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ 
(tn/yr) 

ΡΕΥΜΑ 
PMD (tn/yr) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΙΑΚΟ 
(tn/yr) 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
(tn/yr) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(tn/yr) 

2007 (1) 433 379 806 1.618 6.241 7.859 

2008 (2) 1.619 2.083 2.141 5.843 7.327 13.170 

2009 (3) 4.873 3.043 4.983 12.899 21.475 34.374 

2010 (4) 9.625 3.973 6.764 20.362 23.027 43.389 

2011 (5) 12.180 5.008 8.165 25.353 24.201 49.554 

2012 (6) 11.511 5.030 7.874 24.415 23.110 47.525 

2013 (7) 10.284 4.862 7.270 22.416 23.607 46.023 

2014 10.235 4.962 7.388 22.585 24.300 46.885 
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4.4. Υφιστάμενη Ανακύκλωση/Ανάκτηση (Επεξεργασία) 

Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της Green Dot Cyprus καθώς και στοιχεία 

που είχαν υποβάλει οι εταιρείες ανακύκλωσης/ανάκτησης οι οποίες μπορεί είτε να 

συνεργάζονται με το σύστημα είτε και προβαίνουν σε δικές τους συλλογές απόβλητων 

συσκευασίες τα οποία τυγχάνουν επεξεργασία.  

Σημειώνεται ότι για τα συνολικά δεδομένα της Κύπρου, το σύνολο του χαρτιού που 

δηλώνεται περιλαμβάνει τόσο το χαρτί συσκευασίας και το 30% του χαρτιού μη 

συσκευασίας (ως παραδοχή θεωρείται συσκευασία) για τα οικιακά και τα 

εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, τα συνολικά δηλωθέντα στοιχεία προς την Eurostat για την 

ανακύκλωση ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών δίνονται πιο κάτω αναλυτικά για τα 

έτη 2007-2013:  

Πίνακας VI- 4.4 : Ανακύκλωση/ Ανάκτηση Συσκευασιών 2007- 2013 

Έτος Είδος Συσκευασίας Σύνολο 
Ποσοτήτων που 
τοποθετήθηκαν 
στην Κυπριακή 
αγορά  

Ποσότητα που 
ανακυκλώθηκε 

Ποσοστό 
Ανακύκλωσης 
% 

Ποσοστό 
Ανάκτησης 
% 

Ευρωπαϊκοί Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι την 31/12/2005: 
 Ανάκτηση τουλάχιστον του 55% του συνόλου των συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά 
 Ανακύκλωση μεταξύ του 25% τουλάχιστον και του 45% το πολύ, κατά βάρος, των συνολικών 

απορριμμάτων συσκευασίας και για κάθε υλικό συσκευασίας ανακύκλωση 15%. 

 
2007 

ΓΥΑΛΙ 18.684 1,950 10,4 10,4 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14.710 2.106 14,3 14,3 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 25.485 9.984 39,2 39,2 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 5.782 4.056 70,1% 70,1 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΞΥΛΟ 9.276 2.000 21,6 23,2 

ΑΛΛΑ 4.361 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 78.297 20.096 25,7% 25,9% 

 
2008 

ΓΥΑΛΙ 21.957 3.891 17,7 17,7 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16.602 2.456 14,8 14,8 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 27.477 16.471 59,9 60 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 5.679 5.389 94,9 94,9 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΞΥΛΟ 10.209 1.524 14,9 17,7, 

ΑΛΛΑ 5.542 12 0,2 0,2 

ΣΥΝΟΛΟ 87.466 29.742 34% 34,3% 
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2009 

ΓΥΑΛΙ 20.208 4.023 19,9 19,9 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.744 2.858 18,2 18,2 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 25408 20.051 78,9 78,9 

ΜΕΤΑΛΛΟ 

5.662 

5.547 98 98 

ΞΥΛΟ 7.541 1.858 24,6 28 

ΑΛΛΑ 5.195 10 0,2 0,2 

ΣΥΝΟΛΟ 79.758 
 

33.638 42,2% 42,5% 

 
2010 

ΓΥΑΛΙ 20.353 5.126 25,2 25,2 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.786 4.299 27,2 27,3 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 25.373 21.169 83,4 83,5 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3,046 207 116,7 116,7 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 4.201 8.252 

ΞΥΛΟ 7.155 600 8,4 9,2 

ΑΛΛΑ 3.651 117 3,2 3,2 

ΣΥΝΟΛΟ 79.564 39.770 50% 50,1% 

 
2011 

ΓΥΑΛΙ 17.622 5.954 33,8 33,8 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.184 5.773 38 38,1 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 24.865 21.968 88,3 88,4 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
2.816 

246 88,8 88,8 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 2.472 4.451 

ΞΥΛΟ 7.419 730 9,8 10,4 

ΑΛΛΑ 5.176 133 2,6 2,6 

ΣΥΝΟΛΟ 75.555 39.255 52% 52% 

Ευρωπαϊκοί Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι την 31/12/2012: 

 Ανάκτηση τουλάχιστον του 60% του συνόλου των συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά 
 Ανακύκλωση μεταξύ του 55% τουλάχιστον και του 80% το πολύ, κατά βάρος, των συνολικών 

απορριμμάτων συσκευασίας και 
 Ανακύκλωση κατ’ ελάχιστον των πιο κάτω ποσοστών ανά υλικό συσκευασίας 

 60% κατά βάρος του γυαλιού, 

 60% κατά βάρος του χαρτιού και χαρτονιού, 

 50% κατά βάρος των μετάλλων, 

 22,5% κατά βάρος των πλαστικών, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 
ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 

 15% κατά βάρος για το ξύλο. 
 
2012 

ΓΥΑΛΙ 17.471 5.661 32,4 32,4 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.221 6.826 44,8 44,8 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 24.619 21.892 88,9 88,9 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.785 445 98,8 98,8 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 3.834 6.091 

ΞΥΛΟ 7.310 450 6,2 10,8 

ΑΛΛΑ 3.705 58 1,6 1,6 

ΣΥΝΟΛΟ 74.944 41.422 55,3 55,7 
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2013 

ΓΥΑΛΙ 18022 6.081 33,7 33,7 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15.392 7.130 46,3 46,3 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 22.809 23.120 101,4 101,4 

ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2.648 503 117,5 117,5 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 3.513 6.736 

ΞΥΛΟ 6.138 850 13,8 14,1 

ΑΛΛΑ 2.988 101 3,4 3,4 

ΣΥΝΟΛΟ 71.520 44.520 62,2 62,3 
 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5.1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.1 Για τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω πηγές: 

o Συλλογικό Σύστημα WEEE Electrocyclosis 

o Ατομικό Σύστημα ΤΕΚΛΙΜΑ Λτδ 

o Ετήσιες Εκθέσεις Διαχειριστών ΑΗΗΕ 

o Από υπεύθυνους παραγωγούς που δεν είναι μέλη του συλλογικού 

Συστήματος 

 

5.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Το Σύστημα δηλώνει τις ποσότητες HHE που τοποθετείται στην αγορά από τα μέλη του και 
τις ποσότητες που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις εταιρείες διαχείρισης 
αποβλήτων που συνεργάζονται. Τα δεδομένα υποβάλλονται στο σύστημα από κάθε 
παραγωγό με χρήση συγκεκριμένης φόρμουλας. Δειγματοληπτικά τα υποβληθέντα στοιχεία 
από τους παραγωγούς ελέγχονται και επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο. 
Επίσης οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που συνεργάζονται με το σύστημα δηλώνουν τα 
συλλεχθέντα και εξαγόμενα απόβλητα. 
 
Παραγωγοί που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών της Αρμόδιας Αρχής (δες πιο 
κάτω) και δεν είναι μέλη του συλλογικού συστήματος, δηλώνουν απευθείας στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος τις ποσότητες ΑΗΗΕ που τοποθετούν στην αγορά, μετά από ειδοποίηση 
τους με σχετική ετήσια επιστολή. 
 

- Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ανακύκλωσης/ ανάκτησης ΑΗΗΕ 
Οι εταιρείες δηλώνουν στην αρμόδια Αρχή τις ποσότητες αποβλήτων που συλλέγουν, 
διαλέγουν, ανακυκλώνουν, ανακτούν και εξάγουν, σε ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στα 
πλαίσια εφαρμογής των όρων της άδειας διαχείρισης αποβλήτων τους. 
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- Βάση δεδομένων για εξαγωγές αποβλήτων 
Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1013/2006/EC για τις μεταφορές αποβλήτων 
συλλέγονται (σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων) δεδομένα για τις εξαγωγές 
αποβλήτων τα οποία καταγράφονται στη βάση αυτή.  
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει μητρώο παραγωγών στο οποίο καταγράφει 

ανά παραγωγό ΗΗΕ (μέλος ή όχι του συστήματος) τις ποσότητες που τοποθετεί στην 

Κυπριακή αγορά και τις ποσότητες που συλλέγονται, επεξεργάζονται και εξάγονται ανά 

εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Το μητρώο παραγωγών έχει δημιουργηθεί με χρήση του 

τηλεφωνικού καταλόγου, αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο από τους παραγωγούς για τα 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, καταλόγους μελών των ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, καταλόγου 

μελών του Συλλογικού Συστήματος. 

 
Σημειώνεται ότι τα πιο κάτω συνολικά ποσοτικά δεδομένα αναφέρονται μόνο στα 

δηλωθέντα στοιχεία από παραγωγούς της WEEE Electrocyclosis Ltd και άλλους παραγωγούς  

Εκτιμάται ότι τα δεδομένα αυτά δεν είναι απόλυτα ακριβή και πιθανά σφάλματα 

προέρχονται από : 

α) Εκπρόθεσμη υποβολή δεδομένων από τους παραγωγούς 

β) Μη καταγεγραμμένοι παραγωγοί στο μητρώο παραγωγών (παλαιές ή νέες εταιρείες, 

freeriders) 

γ) Λανθασμένη υποβολή στοιχείων από τους παραγωγούς (λάθος εκτιμήσεις ή και 

κατηγοριοποίηση προϊόντος)  

δ) Ποσότητες που δεν καταγράφονται λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Λόγω των πιο πάνω υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 5%, δεν είναι 
ενσωματωμένο στις συνολικές ποσότητες  

 
 
Tο Τμήμα Τελωνείων αποστέλλει μηνιαία Έκθεση για τις εισαγωγές ΗΗΕ από τρίτες χώρες. 
Σε όσους παραγωγούς δεν είναι εγγεγραμμένοι σε συλλογικό σύστημα ή δεν έχουν δικό 
τους ατομικό τους στέλλεται επιστολή συμμόρφωσης για εγγραφή στο μητρώο παραγωγών 
ΗΗΕ για δήλωση στοιχείων σε συγκεκριμένη μορφή και εγγραφή στο συλλογικό σύστημα.  
Για όσους δεν συμμορφώνονται γίνονται επιθεωρήσεις και εφαρμόζεται η σχετική 
νομοθεσία για τις ποινές. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα δηλωθέντα ποσοτικά δεδομένα HHE ανά έτος 

και ανά είδος για τα έτη 2009-2012.  

Πίνακας VI- 5.2.1 : ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά 

ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά (σε tns) 2009 2010 2011 2012 

1.Μεγάλες οικιακές συσκευές 12682 13517 10206 8337 
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2. Μικρές οικιακές συσκευές 1588 1356 1177 1278 

3. Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών 
και τηλεπικοινωνιών 

2361 1945 1748 1298 

4. Καταναλωτικά είδη  1277 967 849 627 

5. Είδη φωτισμού 440 550 423 395 

5Α.Λαμπτήρες Εκκένωσης Αερίου 78 115 121 85 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών 
εργαλείων μεγάλης κλίμακας 

4359 377 429 446 

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού 

98 201 136 234 

8. Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων 
των εμφυτευμένων και μολυσμένων 
προϊόντων 

82 91 73 79 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 66 30 30 21 

10. Αυτόματοι διανομείς 38 29 37 51 

Σύνολο Διάθεσης στην Αγορά 23069 19178 15229 12851 

 

Πίνακας VI- 5.2.2 : ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν από τον οικιακό τομέα 

Συλλέχθηκαν (σε tns) 2009 2010 2011 2012 

1.Μεγάλες οικιακές συσκευές 1884 1826 1423 1403 

2.Μικρές οικιακές συσκευές 101 186 159 132 

3.Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνιών 

260 547 520 529 

4.Καταναλωτικά είδη  0 0 489 344 

5.Είδη φωτισμού 0 0 18 14 

5Α.Λαμπτήρες Εκκένωσης Αερίου 3 4 22 14 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών 
εργαλείων μεγάλης κλίμακας 

41 36 53 48 

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός αναψυχής και 
αθλητισμού 

10 10 6 10 

8. Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων 
των εμφυτευμένων και μολυσμένων 
προϊόντων 

0 0 3 2 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 0 0 4 3 

10. Αυτόματοι διανομείς 0 0 8 15 

Σύνολο συλλογής (σε tn) 2299 2609 2705 2514 

 

5.3. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) 

Πίνακας VI- 5.3 : ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν από τον οικιακό τομέα 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 

Συλλογή ΑΗΗΕ (tn) 2299 2609 2705 2514 
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Κάτοικοι (Στατιστική 
Υπηρεσία) 

803.200 811.232 862.000 865.900 

Συλλογή ΑΗΗΕ ανά 
κάτοικο (Κg/κάτοικο) 

2,82 3,11 3,13 2,90 

 

6. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Για τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω πηγές: 

o Ετήσιες Εκθέσεις και άλλα δεδομένα Συλλογικού Σύστημα ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ 

o Βάση δεδομένων για εξαγωγές αποβλήτων 

 

Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1013/2006/EC για τις μεταφορές αποβλήτων συλλέγονται 

(σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων) δεδομένα για τις εξαγωγές αποβλήτων τα οποία 

καταγράφονται στη βάση αυτή.  

 

Πίνακας VI- 6 : ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν από τον οικιακό τομέα 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 

Αριθμός Κάδων 714 1179 1817 2127 2566 

Αριθμός Συλλογών 423 1171 1650 1757 2025 

Ποσότητα 
Δηλώσεων S (σε tn) 

180 280 272 237 226 

Ποσότητα Συλλογών 
C (σε tn) 

6,33 25,21 33,10 31,21 39 

Ποσοστό 
Ανακύκλωσης   
(CR3)        (%)* 

- - - 12% 16% 

 

* Με βάση παραρτήματος Ι, ΚΔΠ 125/2009 CR3= 3*C3/(S1+S2+S3)  

 

7. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

Οι μεταφορές των αποβλήτων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες γίνονται με βάση 

τις πρόνοιες του Κανονισμού 2006/1013/ΕΚ της ΕΕ και της Σύμβασης της Βασιλείας. Ο 

πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις εξαγωγές αποβλήτων για τα έτη 2009-2013 για τα 

χωριστά συλλεγέντα ρεύματα που αφορούν τα δημοτικά απόβλητα. 
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Πίνακας VI- 7 : Ποσοτικά Δεδομένα Μεταφορών Αποβλήτων 

 

Περιγραφή/ 

Τύπος 

αποβλήτου 

Υποκατηγορία 
Κωδικοί 

αποβλήτων 

2009 2010 2011 2012 2013 

Χαρτί/χαρτόνι 

 

 

 

Χάρτινη συσκευασία* 
(συμπεριλαμβάνει 
συσκευασίας και 30% μη 
συσκευασία) 

 

15 01 01 

20.049 21.169 21.968 21.892 23.120 

Χαρτί εκτός συσκευασίας 

 
20 01 01 

15.900 15.963 19.105 17.617 18.575 

Πλαστικά 

Πλαστική συσκευασία 

 
15 01 02 

2.457 4.103 5.687 6.762 7.002 

Πλαστικά εκτός συσκευασίας 

 
20 01 39 

1.258 1.517 2.596 5.076 4.495 

Ξύλο 
Ξύλινη συσκευασία 

 
15 01 03 

0 0 400 0 0 

Μέταλλο 
Μεταλλική συσκευασία 

 
15 01 04 

5.547 8.459 4.697 6.536 7.238 

Σύνθετα 

υλικά 
Σύνθετη συσκευασία 15 01 05  

0 117 133 58 101 

Γυαλί 
Γυάλινη συσκευασία 

 
15 01 07 

0 0 147 25 0 
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Ύφασμα 
Ρούχα 

 
20 01 10 

0 57.850 70.490 271.675 114.750 

 

Μπαταρίες και συσσωρευτές  

 

20 01 33* 

20 01 34 

0 0 57.934 0 64.887 

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός 

και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

  

20 01 35* 

20 01 36 

Μη 

διαθέσιμ

α 

στοιχεία 

Μη 

διαθέσιμ

α 

στοιχεία 

281.507 254.000 Μη 

διαθέσιμ

α 

στοιχεία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 

1. ΣΥΛΛΟΓΗ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 

Η συλλογή και μεταφορά των μεικτών οικιακών αποβλήτων πραγματοποιείται από τις 
Τοπικές Αρχές με σκυβαλοφόρα οχήματα. Για τα ρεύματα αποβλήτων που συλλέγονται 
χωριστά όπως είναι οι συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), ηλεκτρικά 
ηλεκτρονικά απόβλητα (ΑΗΗΕ), μπαταρίες, ρουχισμός, εφαρμόζονται ξεχωριστά 
προγράμματα συλλογής και μεταφοράς τους προς επεξεργασία. Τη συλλογή των χωριστά 
διαλεχθέντων στην πηγή αποβλήτων, αναλαμβάνουν τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων όπως Green Dot Cyprus (απόβλητα συσκευασιών), WEEE Electrocyclosis (ΑΗΗΕ), 
ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ (μπαταρίες) ή/και πρόσωπα/φορείς διαχείρισης αποβλήτων εφόσον 
κατέχουν σχετική Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων (με βάση τον περί Αποβλήτων Νόμο – 
βλέπε Κεφάλαιο ΙΙ). Οι αδειοδοτημένοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων υπάρχουν 
αναρτημένοι στις ιστοσελίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος1., του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πιο κάτω περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. 
 

1.1 Συλλογικά Συστήματα Συλλογής Αποβλήτων (διευρυμένη 
ευθύνη του παραγωγού) 

Μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
έχουν δημοσιευθεί τρεις δευτερογενείς νομοθεσίες (Κανονισμοί) κάτω από τον περί 
Αποβλήτων Νόμο, οι οποίες υιοθετούν την ευθύνη του παραγωγού προϊόντος και 
σχετίζονται με δημοτικά απόβλητα. Οι νομοθεσίες αυτές αφορούν συσκευασίες, ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (μπαταρίες) που 
διατίθενται στην αγορά της Δημοκρατίας (βλέπε Κεφάλαιο ΙΙ). Προς συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία, οι παραγωγοί προϊόντων 
υποχρεούνται να δημιουργήσουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης των 
προϊόντων τους όταν αυτά καταστούν απόβλητα. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται σε 
όλη την Ευρώπη για την οργάνωση αυτών των συστημάτων είναι απευθείας συμμετοχή του 
παραγωγού (επιχειρήσης) σε συλλογικούς θεσμικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.  

                                            
1
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/043B5D1C9FC11657C225796D0034E225   

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/043B5D1C9FC11657C225796D0034E225
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1.1.1. Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας Green Dot Cyprus 

Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, της εταιρείας Green Dot 
Cyprus Ltd, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και αποτελεί  προς το παρόν το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Το Σύστημα έχει εγκριθεί από 
την Αρμόδια Αρχή τον Αύγουστο του 2006, με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις πρόνοιες 
του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου 2002 έως 2012. Η εταιρεία 
ανήκει και στην Ευρωπαϊκή οικογένεια αντίστοιχων οργανισμών για την διαχείριση 
συσκευασιών, την PRO Europe (Packaging Recovery Organisation, Europe) αποκτώντας έτσι 
τη δυνατότητα απόκτησης εμπειριών και τεχνογνωσίας από τις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ασχολούνται με το θέμα εδώ και πολλά χρόνια με 
σημαντικές επιτυχίες. 
 
Το σύστημα έχει υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να παρέχει την κατάλληλη υποδομή στο κοινό 
(τελικός καταναλωτής) ώστε να μπορεί να επιστρέφει τα απόβλητα συσκευασίας του προς 
διαχείριση, να φροντίζει για τη συλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία των 
αποβλήτων και την περαιτέρω προώθησή τους προς ανακύκλωση. Το κόστος για τη 
δημιουργία και λειτουργία της αναγκαίας υποδομής για την επίτευξη των υποχρεώσεων 
αυτών καλύπτεται από την συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (επιχειρήσεις που 
συσκευάζουν προϊόντα ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα) στο Σύστημα, με τέλος το 
οποίο καθορίζεται από την εταιρεία και εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή. Ο καθορισμός 
του τέλους εξαρτάται από το είδος του αποβλήτου (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ξύλο), 
τις ποσότητες, το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας, τη τιμή πώλησης αλλά και τα 
λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.  
 
Η συλλογή πραγματοποιείται, μετά από συμφωνία με την κάθε τοπική αρχή που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα χωριστής συλλογής, σε τρία ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας: 
στο χαρτί (συσκευασίας και μη συσκευασίας), στο PMD (πλαστικό, μέταλλο και 
συσκευασίες ποτών) και στο γυαλί. Το Σύστημα χρεώνει τις τοπικές αρχές μόνο για την 
συλλογή του χαρτιού μη συσκευασίας.  

Αναλυτικά τα ρεύματα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τα πιο κάτω είδη αποβλήτων: 

 Ρεύμα Χαρτιού: Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια συσκευασίας μαζί με 
εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά έντυπα 

 Ρεύμα Γυαλιού: Γυάλινα μπουκάλια και βάζα και άλλες γυάλινες συσκευασίες όλων 
των χρωμάτων 

 Ρεύμα Πλαστικού, Μετάλλου και Συσκευασίες Ποτών (PMD: Plastics, Metals and 
Drink Cartons): Πλαστικές μπουκάλες, δοχεία και βάζα από PET, PE και HDPE, 
μεταλλικές συσκευασίες (αλουμίνιο και λευκοσιδηρές συσκευασίες) και 
συσκευασίες ποτών τύπου (tetrapak) 

Το γυαλί μεταφέρεται από το κοινό σε πράσινους κάδους τύπου καμπάνας που είναι 
τοποθετημένοι σε διάφορα κεντρικά σημεία στις Τοπικές Αρχές και συλλέγεται από το 
Σύστημα. Το χαρτί και το ρεύμα PMD τοποθετούνται σε καφέ και διαφανή σακούλες 
αντίστοιχα και συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα ή από κεντρικά σημεία που έχουν 
τοποθετηθεί νησίδες κάδων (καφέ κάδοι για το χαρτί και μπλε κάδοι για το PMD). 
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Σημειώνεται ότι το συλλογικό σύστημα της Green Dot Cyprus δεν έχει δικές του μονάδες για 
τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται, αλλά συνεργάζεται με αριθμό 
υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 2 τόσο για 
την συλλογή αλλά και την επεξεργασία των αποβλήτων μέσω ιδιωτικών 
συμφωνιών/συμβολαίων. 

Για το έτος 2014 το συλλογικό σύστημα καλύπτει με το πρόγραμμα του το 78% του 
πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα περίπου το 77% του πληθυσμού 
εξυπηρετείται με το σύστημα συλλογής από πόρτα σε πόρτα και το 23% από το σύστημα 
συλλογής των αποβλήτων από κεντρικές νησίδες κάδων.  

Η κάλυψη του πληθυσμού από το σύστημα παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη ανά φάση 
(περιοχή) και έτος: 

 

 

Εικόνα V-1: Κάλυψη περιοχών Green Dot Κύπρου 

1.1.2. Συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE Electrocyclosis) 

Το Συλλογικό Σύστημα WEEE Εlectrocyclosis αποτελεί προς το παρόν, το μόνο 
αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα στην Κύπρο για την εκπλήρωση της ευθύνης του 
παραγωγού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 
Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 .Το 
συλλογικό σύστημα έχει την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει την κατάλληλη 
υποδομή ώστε το κοινό (τελικός καταναλωτής) να μπορεί να επιστρέψει τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά του είδη όταν αυτά καταστούν ως απόβλητα προς ανακύκλωση. Τα απόβλητα 
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αυτά μπορούν να επιστραφούν σε σημεία πώλησης τους και επιπλέον το σύστημα σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές διοργανώνει ειδικές μέρες συλλογής των αποβλήτων 
αυτών (ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές) εφαρμόζοντας σύστημα συλλογής των 
αποβλήτων από πόρτα σε πόρτα είτε από συγκεκριμένα σημεία συλλογής που 
ανακοινώνονται από πριν στο κοινό.  

Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής 
Α.Η.Η.Ε. που με την αξιοποίηση απορριμματοκιβωτίων τύπου Hook, πλαστικών 
παλετοκιβωτίων και κάδων συλλογής λαμπτήρων είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετεί τα 
Μέλη-Μετόχους του Οργανισμού και το κοινό. Υπάρχουν ήδη τοποθετημένοι εξήντα πέντε 
(65) κάδοι για λαμπτήρες φθορισμού, εκατόν σαράντα (140) παλετοκιβώτια για 
μικροσυσκευές και σαράντα τρία (43) κιβώτια τύπου Hook σε όλη την Κύπρο, τα οποία 
εξυπηρετούνται μέσω αντίστοιχου δικτύου οχημάτων συλλογής. 

Η βασική πηγή ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε. προς το Σύστημα, είναι η συλλογή μέσω κιβωτίων 
τύπου Hook από τις ακόλουθες πηγές: α) από τις μεγαλύτερες εταιρείες πώλησης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, β) από τις αυλές παλαιών μετάλλων (scrap yards), γ) 
από τις περιοδικές εκστρατείες και δ) σε συνεργασία με διαφορές Τοπικές Αρχές με κιβώτια 
σε συγκεκριμένους χώρους σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο  Ο κάθε Δήμος συλλέγει με 
τρόπο που ο ίδιος επιλέγει τα υλικά από το κοινό και τα μεταφέρει στο κιβώτιο που 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του.  

1.1.3. Συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
οικιακής προέλευσης (ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ)  

H AΦΗΣ Κύπρος Ltd είναι προς το παρόν, το μόνο εγκριμένο συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών για την εκπλήρωση της ευθύνης του παραγωγού 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με μέλη εισαγωγείς μπαταριών σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών 2009 και 
2012. Έχει αναλάβει τη διαχείριση ξηρού οικιακού τύπου μπαταρίες μέχρι 2 κιλά.  

Με βάση την έγκριση που έχει οφείλει: 

•Να δίνει το δικαίωμα στους τελικούς κατόχους και διανομείς των αποβλήτων να 
απορρίπτουν τα απόβλητα από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε προσβάσιμο 
σημείο συλλογής που να βρίσκεται κοντά τους, σε συνάρτηση με την πυκνότητα του 
πληθυσμού, χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών ή αγοράς νέων ηλεκτρικών στηλών ή 
συσσωρευτών-  

•Όλα τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που συλλέγονται, να 
μεταφέρονται με ορθές διαδικασίες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας εγκεκριμένες 
σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων του. 

•Να ενημερώνει το κοινό για την ανάγκη διαχωρισμού και ανακύκλωσης των μπαταριών 
και για το δίκτυο συλλογής. 

 

Παρόλο που η ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ έχει τοποθετήσει πέραν των 2500 κάδων οι οποίες τηρούν 
προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
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υγείας και δαπανά πάνω από το 50% του προϋπολογισμού της σε εκστρατείες ενημέρωσης 
τα ποσοστά επίτευξης συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας είναι πολύ μακριά 
από το στόχο (συγκεκριμένα 16% το 2013) σε σχέση με το στόχο συλλογής της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2006/66/ΕΚ είναι 25% για το 2012 και 45% για το 2016.  

1.2 Σύστημα Συλλογής από τις Τοπικές Αρχές 

Οι Τοπικές Αρχές είναι υπεύθυνες, σύμφωνα με τον περί Δήμων και τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο  να συλλέγουν τα δημοτικά απόβλητα που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, 
καθορίζοντας, ανάλογα με την Τοπική Αρχή και σχετική φορολόγηση των πολιτών για την 
συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Η μέθοδος συλλογής καθορίζεται από την 
κάθε Τοπική Αρχή, έστω και αν την τελευταία δεκαετία έχουν σχηματιστεί Συμβούλια 
(συμπλέγματα τοπικών αρχών) τα οποία αποφασίζουν για τον τρόπο συλλογής ώστε να 
χρησιμοποιείται από κοινού η τεχνική υποδομή των Τοπικών Αρχών που συμμετέχουν στα 
συμπλέγματα και να μειώνονται συνολικά τα κόστη. 

Τα κύρια συστήματα συλλογής των δημοτικών στερεών αποβλήτων από τις Τοπικές αρχές 
περιγράφονται πιο κάτω: 

o Συλλογή αποβλήτων από την υπηρεσία συλλογής της συγκεκριμένης τοπικής 
αρχής 

o Συλλογή αποβλήτων από την υπηρεσία που δημιουργήθηκε από την 
συμπλεγματοποίηση των Τοπικών Αρχών, με χρήση από κοινού του 
εξοπλισμού και του προσωπικού τους 

o Συλλογή αποβλήτων με παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικό συλλέκτη μετά από 
ανάθεση εργασιών από την Τοπική Αρχή, με χρήση του εξοπλισμού της 
Τοπικής Αρχής 

o Συλλογή αποβλήτων με παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικό συλλέκτη μετά από 
ανάθεση εργασιών από την Τοπική Αρχή, με χρήση του δικού του εξοπλισμού 
και του προσωπικού. 

 
Η συλλογή των δημοτικών στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται από πόρτα σε πόρτα σε 
όλη την επικράτεια του νησιού. Τα συμπλέγματα διαμερισμάτων/πολυκατοικίες ή τα 
καταστήματα κατέχουν από κοινού μεγάλους κάδους (κυρίως πράσινου χρώματος για τα 
μεικτά απόβλητα, καφέ για το χαρτί και μπλε για το PMD –δες1.1.1 εάν εξυπηρετούνται 
από το συλλογικό σύστημα για τις συσκευασίες). Πολλές Τοπικές Αρχές έχουν επίσης 
μεγάλους κάδους σε σημεία χώρων στάθμευσης, κεντρικά σημεία, χώρους μαζικής 
προσέλευσης ώστε να χρησιμοποιούνται από το κοινό για την συγκέντρωση των δημοτικών 
στερεών αποβλήτων. 

 

Για τα πράσινα και τα ογκώδη απόβλητα (συμπεριλαμβανομένου τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) υπάρχουν τα πιο κάτω συστήματα συλλογής:  

o Συλλογή από πόρτα σε πόρτα σε καθορισμένες ημερομηνίες του χρόνου, μετά από 
σχετική ενημέρωση/ πληροφόρηση των δημοτών από την Τοπική Αρχή (με 
ανακοίνωση, με φυλλάδιο, μέσω της εφημερίδας της ΤΑ)  

o Συλλογή μετά από τηλεφώνημα του πολίτη στην Τοπική Αρχή 
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o Χρήση μεγάλων μεταλλικών κάδων (skips) σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Κοινότητα 
όπου οι πολίτες μπορούν να πάρουν τα απόβλητα τους όποτε θέλουν.  

o Εγκατάσταση κεντρικού σημείου συλλογής αποβλήτων υπό την διαχείριση/ευθύνη της 
Τοπικής Αρχής. 

-  

1.3 Πράσινα σημεία 

 

Γενικός σκοπός της ανάπτυξης ενός παγκύπριου Δικτύου πράσινων σημείων συλλογής 
ανακυκλώσιμων και ειδικών αποβλήτων είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη σε ότι αφορά 
ογκώδη και άλλα ειδικά ρεύματα οικιακής προέλευσης. 
 
Με τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων θα διευκολυνθεί η ξεχωριστήσυλλογή και 
διαχείριση διαφόρων ρευμάτων οικιακών αποβλήτων τα οποία στο παρόν στάδιο δεν 
συλλέγονται από το συμβατικό σύστημα συλλογής των οικιακών αποβλήτων. Συγκεκριμένα 
τα διαφορετικά είδη αποβλήτων που θα συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία θα 
περιλαμβάνουν: 
 

 Υλικά καθαρισμού 

 Χρώματα  

 Θερμόμετρα 

 Φάρμακα 

 Λαμπτήρες 

 Μπαταρίες  

 Πλαστικά δοχεία 

 Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, 
καλοριφέρ κ.λπ.) 

 Παιχνίδια 

 Έπιπλα 

 Στρώματα 

 Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια)  

 Ξύλο 

 

 Αδρανή 

 Κλαδεύματα (πράσινα)  

 Χαρτί 

 Γυαλί 

 Πλαστικό 

 Αλουμίνιο 

 Υφάσματα (ρούχα κ.λπ.)  

 Χαλιά 

 Υλικά Do It Yourself (DIY): όχι αδρανή 
γενικά, αλλά πιθανά 
επαναχρησιμοποιήσιμα πλακάκια, 
είδη υγιεινής κ.λπ.  

 Υπολείμματα για ταφή 

 ΑΗΗΕ 

 

 

Η συλλογή κάθε κατηγορίας αποβλήτων από τις προαναφερόμενες θα γίνεται ξεχωριστά σε 
κατάλληλα εμπορευματοκιβώτια ή άλλους περιέκτες που θα τοποθετηθούν εντός των 
Πράσινων Σημείων. Κατά την είσοδο των οχημάτων στο χώρο θα διενεργείται οπτικός 
έλεγχος από το υπεύθυνο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή παραλαβής στο 
χώρο αποβλήτων διαφορετικών κατηγοριών από αυτές που αποδέχεται κάθε ΠΣ. Επίσης 
κάθε ΠΣ θα συνεργάζεται με αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης οι οποίοι θα 
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αναλαμβάνουν την παραλαβή και μετέπειτα διαχείριση των αποβλήτων. Το προσωπικό των 
ΠΣ όταν διαπιστώσει ότι κάποιο από τα εμπορευματοκιβώτια συλλογής έχει γεμίσει θα 
καλεί τους εν λόγω ανακυκλωτές ώστε να προσέλθουν στην εγκατάσταση και να 
παραλάβουν τα υλικά που συλλέχθηκαν στο συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτια.  
 
Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πράσινων σημείων στην Πάφο (σύνολο 
4) τα οποία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους μέσα στο 2015 και ακολουθεί η 
ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας των πράσινων σημείων της επαρχίας 
Λευκωσίας (9), Λεμεσού (7), Λάρνακας(6), Αμμοχώστου (2) μέσα στο 2016. 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ  

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) έχουν κατασκευαστεί για την 
εξυπηρέτηση της ανάγκης μεταφόρτωσης των απορριμμάτων που θα συλλέγονται από 
όλους τους Δήμους και Κοινότητες συγκεκριμένης Επαρχίας ώστε να μειώνονται οι 
αποστάσεις για τα απορριμματοφόρα σε περίπτωση απευθείας μετάβασης στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων. 

Στην Κύπρο υφίστανται δύο κεντρικοί σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στις 
επαρχίες Λάρνακας και Πάφου (Σκαρίνου και Πόλις Χρυσοχούς). 

Ο Διαμετακομιστικός σταθµός Σκαρίνου εξυπηρετεί τις µεταφορτωτικές ανάγκες των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Επαρχίας Λάρνακας, συνολικού εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού 13.000 κατοίκων. Η δυναμικότητα του σταθµού ανέρχεται σε 10.000tn ετησίως. 

Ο Διαμετακομιστικός Σταθμός Χρυσοχούς εξυπηρετεί τις µεταφορτωτικές ανάγκες των 
∆ήµων και Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Επαρχίας Πάφου και τις κοινότητες της 
ελεύθερης Τυλληρίας συνολικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού 5523 κατοίκων (Απογραφή 
Πληθυσμού 2011, Στατιστική Υπηρεσία). Η δυναμικότητα του σταθµού ανέρχεται σε 240 
τόνους οικιακών απορριμμάτων ημερησίως (οκτώ ώρες λειτουργία), παρόλο που σήμερα 
δεν παραλαμβάνονται οι ποσότητες αυτές. 

Ο σταθμός  μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α) κτίστηκε για τις ανάγκες του δήμου πόλης  Χρυσοχούς 
και της ευρύτερης περιοχής. Στην πορεία συμπεριλήφθησαν και οι κοινότητες της 
ελεύθερης Τυλληρίας . 

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
 

Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 20 μονάδες διαλογής/διαχωρισμού διαφόρων κατηγοριών 
αποβλήτων οι οποίες παραλαμβάνουν, διαλέγουν και διαχωρίζουν τα διάφορα 
ανακυκλώσιμα ρεύματα αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα δημοτικά στερεά απόβλητα 
(χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ρουχισμός). Τα απόβλητα αυτά συλλέγονται χωριστά 
από τα υπόλοιπα δημοτικά. Οι περισσότερες από τις 20 μονάδες μπορούν να αποδεκτούν 
και να διαχωρίσουν περισσότερα από ένα είδος ανακυκλώσιμων αποβλήτων.  
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Συγκεκριμένα μετά από την χωριστή συλλογή του ανακυκλώσιμου ρεύματος από την 
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της Green Dot Cyprus (συσκευασίες δηλ. 
χαρτί/χαρτόνι, PMD (πλαστικό, μέταλλο και χαρτόκουτα ποτών) και γυαλί, από τα σπίτια ή 
από εμπορικά/βιομηχανικά υποστατικά) τα απόβλητα μεταφέρονται και παραλαμβάνονται 
από μονάδες διαλογής και ανακύκλωσης (προεπεξεργασία).  
 
Με την παραλαβή των υλικών στη μονάδα γίνεται προκαταρτικός οπτικός έλεγχος στις 
μονάδες (για προσμίξεις με άλλα ακατάλληλα υλικά, καθαρότητα υλικών) και εάν τα 
αποτελέσματα του προελέγχου δείξουν ότι η σύσταση τους δεν είναι η ενδεδειγμένη για 
την επεξεργασία τους στη μονάδα ανακύκλωσης, το φορτίο δεν παραλαμβάνεται και 
απομακρύνεται από τον χώρο της μονάδας. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του 
προελέγχου δείξουν ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την επεξεργασία του αυτό γίνεται 
αποδεκτό, παραλαμβάνεται, ζυγίζεται και καταγράφεται η πληροφόρηση σε σχετικό αρχείο. 
 

Μερικές από τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις μονάδες αυτές διαλογής και 
ανακύκλωσης μπορούν να περιλαμβάνουν (εναλλακτικά ή συνδυαστικά): 

 Χειροδιαλογή των υλικών 

 Μαγνήτες για ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων 

 Διαχωριστές με επαγωγικά ρεύματα για ανάκτηση μη σιδηρούχων μετάλλων 

 Αεροδιαχωριστές για ανάκτηση πλαστικών και χαρτιού 

 Βαλλιστικούς διαχωριστές για ανάκτηση πλαστικών και χαρτιού 

 Οπτικούς διαχωριστές για ανάκτηση πλαστικών 

 Κόσκινα για ανάκτηση ευμεγεθών υλικών  

 Τεμαχιστές για επεξεργασία των υλικών  

Στη συνέχεια γίνεται προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων και η περαιτέρω διαλογή σε 
διάφορους τύπους και κατηγορίες των αποβλήτων με χρήση κυλιόμενου ιμάντα και 
χειροδιαλογή σε κλωβούς (π.χ σε λευκό χαρτί, διαφημιστικά, εφημερίδες, περιοδικά, 
χαρτοκιβώτια, πλαστικό τύπου PET (πολυαιθυλένιο), τύπου PP (πολυπροπυλένιο), 
αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, χαρτόκουτα ποτών τύπου tetrapak. Για τα μέταλλα ο διαχωρισμός 
του αλουμινίου από τον λευκοσίδηρο γίνεται μέσω μαγνητικού διαχωριστή.  
 
Ακολούθως γίνεται τεμαχισμός/άλεσμα των αποβλήτων και συμπίεσή τους σε μπάλες οι 
οποίες αποθηκεύονται προσωρινά. Τέλος γίνεται φόρτωση των μπαλών αυτών σε 
εμπορευματοκιβώτια και εξαγωγή των αποβλήτων αυτών για περαιτέρω επεξεργασία 
(ανακύκλωση).  
 
Ειδικά για το πλαστικό, αριθμός εταιρειών προβαίνουν σε παραγωγή κόκκων (pellets), μετά 
από πλύσιμο, θέρμανση του πλαστικού και κοκκοποίηση, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από 
την Κυπριακή βιομηχανία ή εξάγονται στο εξωτερικό για την χρήση τους στην παραγωγική 
διαδικασία πλαστικών προϊόντων. 
 
Για τις εγκαταστάσεις που παραλαμβάνουν ρουχισμό γίνεται αρχικά διαχωρισμός στα είδη 
που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και τα υπόλοιπα εξάγονται για τεμαχισμό και 
περαιτέρω επεξεργασία. 
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3.1 Μονάδες Αναερόβιας επεξεργασίας 

Οι μονάδες αυτές μέσω υγρής αναερόβιας χώνευσης μπορούν να παράξουν βιοαέριο και 
συνεπώς να οδηγήσουν σε έμμεση παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρισμό). Μικρό μέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας που καταλήγει ως υπόλειμμα (σταθεροποιημένο υπόλειμμα 
υδαρούς σύστασης, μετά από περαιτέρω αερόβια σταθεροποίηση, μπορεί να μετατραπεί 
σε κόμποστ.  
 
Οι μονάδες παραλαμβάνουν κυρίως ζωικά απόβλητα (κοπριές), αλλά με την εγκατάσταση 
νέων υποδομών δηλ. τη χρήση παστεριωτή για τα τρόφιμα, μπορούν να παραλαμβάνουν 
και να επεξεργάζονται τα οργανικά απόβλητα κουζίνας.  
 
Για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων με αναερόβια επεξεργασία υφίστανται 
στην Κύπρο 2 μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας με παστεριωτή από τις 14.  
 

3.2 Μονάδες Κομποστοποίησης 

 

Οι μονάδες χρησιμοποιούν αερόβια μέθοδο για την κομποστοποίηση κυρίως των πράσινων 
αποβλήτων και του ξύλου το οποίο δεν είναι εμποτισμένο με χημικά και σε ειδικές 
περιπτώσεις συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων. Με την εφαρμογή της 
μεθόδου αυτής παράγεται ένα σταθεροποιημένο εδαφοβελτιωτικό υλικό (κόμποστ). 
 
Για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων με κομποστοποίηση υφίστανται στην 
Κύπρο 2 μονάδες κομποστοποίησης.   
 

3.3 Ανάκτηση ενέργειας 

 

Η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται με θερμική επεξεργασία (καύση) των αποβλήτων 
σε συγκεκριμένο ποσοστό παράλληλα με την καύση των συγκαταβατικών καυσίμων σε 
τσιμεντοποιεία. 
 
Στην Κυπριακή δημοκρατία υπάρχει μόνο μια (1) μονάδα για την ανάκτηση ενεργείας 
(τσιμεντοποιείο), στην οποία αποτεφρώνονται συγκεκριμένα απόβλητα για ανάκτησης 
ενέργειας. 

 

4. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ /ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
 

Η τελική διάθεση των αποβλήτων γίνεται μέχρι σήμερα κυρίως σε χώρους υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων αλλά και σε τσιμεντοποιεία, σε πολύ μικρότερες ποσότητες όμως σε 
σχέση με αυτές που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.  
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Η απόρριψη των δημοτικών στερών αποβλήτων αποτελούσε την πιο διαδομένη μέθοδο για 
διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό σε όλη την Κύπρο υπήρχαν 115 
ανεξέλεγκτοι χώροι απόρριψης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σε όλη την επικράτεια της ελεύθερης 
Κύπρου και οι οποίοι ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους προς το 
περιβάλλον. και οι οποίες δεν τηρούσαν τις πρόνοιες που αναφέρονταν στην Οδηγία 
1999/31/EK για τους χώρους υγειονομικής ταφής και υπήρχε άμεση ανάγκη για κλείσιμο 
και αποκατάσταση τους.  

Από το 2011 το 80% των δημοτικών στέρεων αποβλήτων διατίθεται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.  

Το 2005 είχε κατασκευαστεί στην Πάφο ένας χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Με 
την έναρξη των εργασιών του ΧΥΤΑ όλοι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης της επαρχίας 
Πάφου, έκλεισαν.  

Για την ολοκληρωμένη και ελεγχόμενη τελική διάθεση των αποβλήτων, το 2009 έχει 
λειτουργήσει η Ολοκληρωμένη μονάδα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, 
στην περιοχή Κόσιη, παράλληλα με το χώρο υγειονομικής ταφής, η οποία εξυπηρετεί τις 
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Με την έναρξη εργασιών της μονάδας και του χώρου 
υγειονομικής ταφής όλοι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων των επαρχιών 
Αμμοχώστου και Λάρνακας έκλεισαν.  
 
Στην μονάδα της Κόσιης πραγματοποιείται διαχείριση των μεικτών δημοτικών στερεών 
αποβλήτων. Τα απόβλητα με μηχανική επεξεργασία με χρήση ιμάντων διαχωρίζονται σε 
ανακυκλώσιμα (δηλ. χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) και άλλα μη οργανικά κλάσματα 
και τα υπόλοιπα σταθεροποιούνται βιολογικά για χρήση ως σταθεροποιητικό υλικό στο 
χώρο τελικής διάθεσης/υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που υπάρχει παράλληλα στην 
μονάδα αυτή. 
 
Οι υπόλοιποι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού έχουν 
κλείσει εκτός από τους δύο μεγαλύτερους, δηλ. ο Κοτσιάτης στην επαρχία Λευκωσίας και το 
Βατί, στην επαρχία Λεμεσού οι οποίοι έπρεπε να είχαν ήδη κλείσει και αποκατασταθεί από 
το 2009, σύμφωνα με την Οδηγία1999/31/EC, για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. 

5. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ, «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· 
 
Για την «μετέπειτα φροντίδα (αποκατάσταση) των ΧΑΔΑ καταγράφονται οι δράσεις που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα ανά επαρχία: 
 
Στην επαρχία Πάφου εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 37 Χ.Α.Δ.Α, στη Λάρνακα 13, στην 
Αμμόχωστο 3, στη Λεμεσό 43 και στη Λευκωσία 20 υψηλής επικινδυνότητας. Όλοι οι 
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Χ.Α.Δ.Α έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας εκτός από ένα στην επαρχία Λευκωσία (Κοτσιάτης) 
και ένα στην επαρχία Λεμεσού (Βατί) οι οποίοι χρησιμοποιούνται επίσημα για την 
εναπόθεση των αποβλήτων των δυο επαρχιών. 
 
Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της επαρχίας Πάφου ξεκίνησε το 2013 και έχει ολοκληρωθεί, με 
συγχρηματοδότηση .από τα ταμεία συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
 
Υλοποιείται η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ των επαρχιών Λάρνακας- Αμμοχώστου η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 12/2015. 
 
Αναμένεται το κλείσιμο των 2 μεγάλων και η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ Λευκωσίας και 
Λεμεσού (σύνολο 63) η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από τα ταμεία συνοχής για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
 

6.  ΆΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία όλων των πιο πάνω υποδομών και μονάδων 
διαχείρισης αποβλήτων, είναι η εξασφάλιση άδειας διαχείρισης (για συλλογή/ μεταφορά, 
επεξεργασία (ανακύκλωση/ ανάκτηση) και τελική διάθεση) από την Αρμόδια Αρχή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του περί Αποβλήτων Νόμου 185(Ι)/2011. Η ενημέρωση του 
κοινού για τις αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης μπορούν να γίνει μέσω της 
ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής στην οποία έχει αναρτηθεί σχετικός λεπτομερής 
κατάλογος.  

7. ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Στον πίνακα V-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι υφιστάμενες μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων και η δυναμικότητα τους. 
 

Πίνακας V-2: Μονάδες διαχείρισης αποβλήτων 

A/A Τύπος 
Αποβλήτου 

Αριθμός 
μονάδων  

Μέθοδος επεξεργασίας Δυναμικότητα 
(τον./έτος) 

1. Μονάδες 
διαλογής/διαχ
ωρισμού  

Οι μονάδες αυτές 
έχουν σκοπό των 
διαχωρισμό 
διαφόρων 
ρευμάτων 
αποβλήτων για 
βελτίωση της 
ποιότητας των 
αποβλήτων και 
την πιο εύκολη 

Πλαστικό 8 Διαλογή, Διαχωρισμός σε ρεύματα και/ή 
τεμαχισμός, και/ή δεματοποίηση, και/ή 
κοκκοποίηση και εξαγωγή. 
 

35.500 

Χαρτί 5 Διαλογή, Διαχωρισμός και/ή τεμαχισμός, και/ή 
δεματοποίηση, και εξαγωγή. 
 

80.000 

Μέταλλο 
Ηλεκτρικός 
και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός 

12 Οι μονάδες αυτές ασχολούνται κυρίως με απόβλητα 
μετάλλου στις οποίες γίνεται διαλογή, διαχωρισμός 
στα διάφορα είδη μετάλλου, και /ή τεμαχισμός και 
δεματοποίηση για εξαγωγή. Επίσης οι μονάδες 
αυτές  επεξεργάζονται απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για μερικά είδη 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

Περισσότερο 
από 

250.000 
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και 
αποτελεσματική 
τους ανάκτηση 

 

εξοπλισμού γίνεται προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και σε άλλες περιπτώσεις 
γίνεται αποσυναρμολόγηση ή προετοιμασία για 
εξαγωγή ως έχειν.  
 

Γυαλί 2 Άλεσμα σε λεπτούς κόκκους και ανάμιξη με άλλα 
οικοδομικά υλικά σε μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων ή χρήση 
ως πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία 
τσιμέντου. 
 

13.000 

Ρούχα 2 Διαλογή στα ρούχα που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και πώλησή τους σε 
καταστήματα χρησιμοποιημένων 
ρούχων/αντικειμένων. Τα υπόλοιπα ρεύματα 
προωθούνται προς εξαγωγή. 
 

-- 

2.Σταθμοί 
μεταφόρτωσης 
απορριμάτων 
(ΣΜΑ) 

Μεικτά 
απόβλητα 

2   

3.Μονάδες 
μηχανικής και 
βιολογικής 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

Μεικτό ρεύμα 
δημοτικών 
στερεών 
αποβλήτων 

1 Μηχανικός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων. 
Βιολογική επεξεργασία και παραγωγή 
σταθεροποιημένου υλικού 
Υγειονομική ταφή υπολείμματος. 
 

160.000 

4.Μονάδες 
κομποστοποίησ
ης 

Πράσινα 
απόβλητα, ξύλο 
που δεν περιέχει 
οποιαδήποτε 
χημικά, μερικοί 
τύποι οργανικών 
αποβλήτων 
(φρούτα και 
λαχανικά)  

3 Χρήση αερόβιας χώνευσης για παραγωγή κόμποστ.  28.000 

5.Μονάδες 
αναερόβιας 
επεξεργασίας 

Οργανικά 
απόβλητα 
κουζίνας  

2 από τους 14 
αναερόβιους 
χωνευτές 
έχουν 
παστεριωποι
ητή 

Χρήση αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή 
βιοαερίου. Οι μονάδες είχαν δημιουργηθεί κυρίως 
για την διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριά), 
όμως μπορούν να απορροφήσουν και οργανικά 
απόβλητα κουζίνας.  

70.000 

6.Ειδικές μονάδες 
διαχείρισης 
αποβλήτων  

Επικίνδυνα 
απόβλητα  

2 Φυσικοχημική επεξεργασία για όλα τα είδη  
επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων όπως π.χ 
φάρμακα, μπαταρίες, συσκευασίες με επικίνδυνο 
υπόλειμμα, μπογιές, διαλύτες, φυτοφάρμακα κ.α.   

-- 

Βρώσιμα 
έλαια και λίπη 
(τηγανέλαια) 

4 μονάδες 
για βιοντίζελ 
και  
11 μονάδες 
για βιοαέριο   

Τα βρώσιμα έλαια και λίπη χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοντίζελ) και σε 
αναερόβιους χωνευτές για την παραγωγή 
βιοαερίου.   
 

-- 

7.Μονάδες 
ανάκτησης 
ενέργειας 

Όλα τα είδη 
αποβλήτων με 
ψηλή 
θερμιδική 
αξία)  

1  Η μονάδα αποτελείται από μια εγκατάσταση 
παραγωγής τσιμέντου (τσιμεντοποιεία) η οποία 
μπορεί να προβεί σε αποτέφρωση των αποβλήτων 
σε συγκεκριμένο ποσοστό  μαζί με τη χρήση 
συγκαταβατικών καυσίμων. 

-- 

Ξύλο 1 Η μονάδα αποτελείται από εγκατάσταση -- 
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(συσκευασίες, 
έπιπλα)  

επεξεργασίας ξύλου η οποία μπορεί να 
αποτεφρώνει όλα τα υπολείμματα του ξύλου από 
την παραγωγική διαδικασία και επίσης μπορεί να 
δέχεται και απόβλητα ξύλου από συσκευασίες όπως 
ξύλινες παλέττες και ξύλινα  έπιπλα. Η ενέργεια που 
ανακτάται χρησιμοποιείται για την λειτουργία της 
ίδιας της εγκατάστασης 

 
 

8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

8.1 Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Οι μεταφορές αποβλήτων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του: 
 
α) Κανονισμού (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,  
β) Κανονισμού 1418/2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων 
που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν 
εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων 
αποβλήτων. και  
γ) Κανονισμού (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). 
 
Για τον Κανονισμό α) ισχύουν τα ακόλουθα: 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει σύστημα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
μεταφορών αποβλήτων εντός των συνόρων της και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) και τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Βασιλείας. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό «μεταφορά» σημαίνει η μεταφορά αποβλήτων που 
προορίζονται για αξιοποίηση ή διάθεση, η οποία έχει προγραμματισθεί ή 
πραγματοποιείται: 
α) μεταξύ μιας χώρας και άλλης χώρας· ή 
β) μεταξύ μιας χώρας και υπερπόντιων χωρών και εδαφών ή 
άλλων περιοχών που τελούν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας· ή 
γ) μεταξύ μιας χώρας και οιασδήποτε χερσαίας περιοχής, η 
οποία δεν αποτελεί μέρος καμιάς χώρας κατά το διεθνές δίκαιο· ή 

http://www.efta.int/
http://www.efta.int/
http://www.oecd.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l28043
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δ) μεταξύ μιας χώρας και της Ανταρκτικής· ή 
ε) από μια χώρα, μέσω οιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω· ή 
στ) εντός μιας χώρας, μέσω οποιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω, και 
η οποία εκκινεί και τερματίζει στην ίδια χώρα· ή 
ζ) από γεωγραφική περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας, προς μια χώρα 
  
 
Καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη αποβλήτων, με εξαίρεση τα ραδιενεργά απόβλητα, τα 
απόβλητα που δημιουργούνται επί των πλοίων, τις μεταφορές που υπάγονται στις 
απαιτήσεις έγκρισης του κανονισμού για τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης, ορισμένες 
μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική, τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων 
αποβλήτων που δημιουργούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ή από οργανώσεις αρωγής σε 
καταστάσεις κρίσης, κ.λπ. 
  
Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1013/2006 και ειδικότερα για τις Μεταφορές 
αποβλήτων ΑΗΗΕ, στους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015, Κ.Δ.Π. 73/2015 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
σχετικές πρόνοιες του Κανονισμός 11 και 25, με συγκεκριμένη αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις για μεταφορές: 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ο Κανονισμός 11. 
(1) Η επεξεργασία ΑΗΗΕ μπορεί επίσης να εκτελείται εκτός της Δημοκρατίας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 
της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση 
ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα III ή ΙΝΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων αποβλήτων. 
 
(2) ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζονται για σκοπούς 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και των στόχων που προβλέπονται στον Κανονισμό 12 
μόνον εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία 
πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις των παρόντων 
Κανονισμών. 
 
Επιπλέον για την εφαρμογή του Κανονισμού 1013/2006 και ειδικότερα για τις Μεταφορές 
αποβλήτων γενικότερα : 
-στους περί Αποβλήτων Νόμους περιλαμβάνονται πρόνοιες για εφαρμογή του Κανονισμού 
1013/2006 σύμφωνα με τα άρθρα 16 (2) (α), (γ), (δ) για την αρχή της εγγύτητας και 
αυτάρκεια, το άρθρο 19 για τη σήμανση, συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
και το άρθρο 49 για τα αδικήματα και ποινές, 
- στους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους 2002 έως 2012 Άρθρο 6 
(1Α) για την εξαγωγή των αποβλήτων συσκευασιών και την απόφαση 2005/270/ΕΚ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της22ας Μαρτίου2005 για τον καθορισμό των πινάκων του 



15 
 

συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 
-στους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) του 2009 και 2012, Άρθρο 16 
για τις εξαγωγές μπαταριών. 

8.2 Συλλογή δεδομένων 

Για την συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων μεταφορών αποβλήτων 
χρησιμοποιήθηκαν οι ποσότητες για εξαγωγές αποβλήτων σύμφωνα με πιστοποιημένα  
στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις μονάδες επεξεργασίας για εξαγωγή αποβλήτων. Τα 
στοιχεία αυτά έχουν συγκεντρωθεί για την ετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων προς την 
Eurostat για τήρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τα απόβλητα (Οδηγία 
98/2008/ΕΚ), για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Οδηγία 94/62/ΕΚ), για τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα (Οδηγία 2002/96/ΕΚ), για τις ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές (Οδηγία 2006/66/ΕΚ) και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές 
αποβλήτων.  

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

/ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
 

Για τις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που αναφέρονται στον Πίνακα V-2 
έχει ακολουθηθεί η διαδικασία εξέτασης της περιβαλλοντικής μελέτης για εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων, με 
βάση το άρθρο 13 του νόμου 140(Ι)/2005 περί εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από ορισμένα έργα. Η ανάγκη ετοιμασίας ΜΕΕΠ προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 9 και 
Πρώτο Παράρτημα της εν λόγω νομοθεσίας  
 
Για την κάθε περίπτωση εκδίδεται σχετική γνωμάτευση ως απόρροια της διαδικασίας 
αξιολόγησης της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η γνωμάτευση αποτελεί 
σύσταση προς την Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας της 
ανάπτυξης με βάση την περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νομοθεσία. Στη νομοθεσία αυτή 
τίθενται τα κριτήρια καταλληλόλητας της χωροθέτησης της ανάπτυξης. 
 
Ενδεικτικά έχουν εξεταστεί οι πιο κάτω μελέτες για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων:  
 
 ΜΕΕΠ για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 

επαρχίας Λεμεσού 7/9/2012,16/10/2012. 
 ΜΕΕΠ για το χώρο ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και 

διαμετακομιστικού σταθμού των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου (ΧΥΤΑ Κόσιη και 
Ξυλοφάγου) 19/4/2004 

 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης των οικιακών στερεών απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), της επαρχίας Λευκωσίας-
04/05/2012, 07/09/2012. 

 ΜΕΕΠ για την κατασκευή και την λειτουργία ανάπτυξης δικτύου πράσινων σημείων 
παγκύπρια 6/2012.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
(ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & 
ΣΥΣΣΣΩΡΕΥΤΩΝ) 

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η λήψη κατάλληλης απόφασης στη διαχείριση των αποβλήτων απαιτεί γνώσεις σχετικά με 

τις επιδράσεις στη σημερινή και μελλοντική παραγωγή των αποβλήτων και τη χωριστή 

συλλογή. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις χωρίς την προηγούμενη μελέτη των χαρακτηριστικών 

παραγωγής αποβλήτων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλης δυναμικότητας 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Σε χώρες όπου στερούνται υψηλά 

περιβαλλοντικά πρότυπα, και σημειώνουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη, οι επιδράσεις 

αυτές είναι αξιοσημείωτες και σχετικές με την πρόβλεψη της παραγωγής αποβλήτων αλλά 

κα την αξιολόγηση της μελλοντικής επίδοσης της χωριστής συλλογής. 

Η πρόβλεψη της παραγωγής αποβλήτων βασίζεται στις αναλύσεις της σχέσης μεταξύ των 

κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και του ρυθμού παραγωγής αποβλήτων. Οι παραγόμενες 

ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων καθορίζονται από διάφορους παράγοντες όπως η 

δημογραφική εξέλιξη, τα πρότυπα ζωής, οι κοινωνικοοικονομικές τάσεις, κ.λπ. 

Οποιαδήποτε εκδήλωση μεταβολής στις παραγόμενες ποσότητες των δημοτικών 

αποβλήτων κατά την πάροδο των ετών, συνήθως υποδηλώνει και αποτυπώνει στην πράξη 

κάθε μεταστροφή στις καταναλωτικές συνήθειες, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις 

μελλοντικές τάσεις παραγωγής αποβλήτων. 

1.1 Μεθοδολογία Πρόβλεψης παραγωγής δημοτικών στερεών 

αποβλήτων 

Η παραγωγή των δημοτικών στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) είναι πρωταρχικής σημασίας 

παράμετρος για τη δημιουργία κάθε συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η ποσότητα των 

παραγόμενων αποβλήτων ανά κάτοικο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί και από τους ρυθμούς μεταβολής της 

κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων (729.85kg/κάτοικο) σε σχέση με τους ρυθμούς 

μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ, €15,192.3), Σχήμα VI-1.1. Από το 

σχήμα φαίνεται ότι από το 2005 μέχρι το 2009 η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 

παρουσίαζε ίδιους ρυθμούς μεταβολής. Αντίθετα από το 2010 φαίνεται να αποσυνδέονται. 



 

Σχήμα VI – 1.1: Γραφική παράσταση της κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων και του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 

αγοράς 2005 (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – Υπουργείο Οικονομικών) 

Η μελλοντική αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων είναι υψηλού ενδιαφέροντος στο 

στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων δεδομένου ότι η εκτίμησή της είναι μια 

σημαντική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό ικανοποιητικών μονάδων διαχείρισης 

αποβλήτων. Μη ικανοποιητικές εκτιμήσεις μπορούν να αυξήσουν τα κόστη και τις 

περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της δημιουργίας υπερ-μεγέθους εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας. 

Παρακάτω περιγράφεται το υπόβαθρο και η διαδικασία που εφαρμόστηκε για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών παραγόμενων αποβλήτων στην Κύπρο. 

Ο πιο συνηθισμένος και πρακτικός τρόπος που χρησιμοποιείται για τις προβλέψεις εξετάζει 

την αύξηση του πληθυσμού καθώς επίσης και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής 

ανά κάτοικο με προέκταση τάσης που οδηγεί όμως σε υψηλό σφάλμα προσέγγισης. 

Παρόλο που η προηγμένη μοντελοποίηση της πρόβλεψης δεν αποτρέπει ολοκληρωτικά τα 

σφάλματα εντούτοις σήμερα η εκτίμηση των προβλέψεων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

κοινονικο-οικονομικών παραμέτρων οδηγεί σε μείωση του σφάλματος πρόβλεψης.  

Για την πρόβλεψη των ποσοτήτων των παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων της Κύπρου τα 

έτη 2013 έως 2030, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το European Topic 

Centre / Resource and Waste Management και δημοσιοποιήθηκε στο έγγραφο 2005/1. Τα 

αποτελέσματα που αφορούν την προσομοίωση του μοντέλου για την Κύπρο δόθηκαν από 

τον καθηγητή κ. Frits Møller Andersen ο οποίος μαζί με τον κ.Helge Larsen του Risoe 

National Laboratory ανέπτυξαν το πρόγραμμα για την εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης 

αποβλήτων. 

 Προκειμένου να βρεθεί η σχέση μεταξύ των πιθανών παραγόντων επίδρασης και της 

παραγωγής των ΔΣΑ, δόθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα: 



 Στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα (παραγόμενη ποσότητα, κατά κεφαλή παραγόμενη 

ποσότητα ανά κάτοικο) καθώς και 

 Στοιχεία όσον αφορά οικονομικούς, δημογραφικούς και κοινωνικούς δείκτες 

(τρέχουσες, σταθερές και μελλοντικές τιμές αγοράς ΑΕΠ του 2005, τιμές για τον 

πληθυσμό και προβλέψεις αυτού, αριθμός νοικοκυριών). 

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα συλλέχθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και το 

Υπουργείο Οικονομικών και παρουσιάζονται στον Πίνακα VI – 1.1. 

Το μοντέλο επιτρέπει την πρόβλεψη της ετήσιας παραγωγής δημοτικών στερεών 

αποβλήτων. Η διαδικασία υπολογισμού (π.χ. συντελεστές μοντέλου, εφαρμοσμένες 

μέθοδοι, διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης) έχει πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή 

Δρ. Frits Møller Andersen και λεπτομερής περιγραφή δεν θεωρείται σκόπιμη, αφού δεν 

εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

Σημαντικό είναι βέβαια να αναφερθεί ότι, η εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής των 

αποβλήτων με το συγκεκριμένο μοντέλο, έλαβε υπόψη πραγματικές τιμές για τις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

 Παραχθείσες ποσότητες παραγόμενων ΔΣΑ των ετών 1995 έως 2012, καθώς και τις 

ετήσιες κατά κεφαλή παραχθείσες ποσότητες των ετών αυτών. Τα δεδομένα 

λήφθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. 

 Κοινωνικοοικονομικούς δείκτες του τρέχοντος έτους οι οποίοι δόθηκαν από τη 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. 

 Κοινωνικο-οικονομικές τάσεις μέχρι το έτος αξιολόγησης (2030) οι οποίες δόθηκαν 

από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Το μοντέλο ελέγχθηκε με τις ιστορικές χρονικές σειρές των συλλεγμένων δεδομένων και το 

σφάλμα που προέκυψε ανήλθε στο 0.0162 (St. Error of regression) για αριθμό 

παρατηρήσεων ίσο με 18. Η τιμή σφάλματος δείχνει το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου 

αφού θεωρείται αρκετά μικρό. 

Τα αποτελέσματα των μελλοντικών παραγόμενων αποβλήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

VI-1.2. 
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Πίνακας VI – 1.1: Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη των παραγόμενων δημοτικών στερεών αποβλήτων της Κύπρου 
Έτος: 

Δεδομένα: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Παραχθείσα ποσότητα δημοτικών 

στερεών αποβλήτων 
507.91 520.99 539.78 572.68 589.06 577.37 579.68 572.38 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς 

2005 (€) 
13,402.0 14,432.5 15,829.7 17,157.1 16,853.5 17,406.0 17,878.0 17,720.2 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αγοράς 

2005 (€) 
13,402.0 13,995.4 14,666.3 15,192.3 14,910.5 15,105.6 15,172.1 14,806.1 

Ρυθμός ανάπτυξης σε σταθερές 

τιμές αγοράς 2005 (%) 
3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.3 0.4 -2.4 

Πληθυσμός (mid year population) 

στις περιοχές που ελέγχει η 

Κυπριακή Δημοκρατία 

738.2 750.3 766.4 785.7 807.1 827.7 849 863.9 

Πληθυσμός (end of the year) στις 

περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή 

Δημοκρατία 

744 757.9 776.4 796.9 819.1 839.8 862.0 865.9 

Αρ. νοικοκυριών 258.2 266.1 274.3 282.6 291.3 300.1 309.3 310.8 

κατά κεφαλή παραγωγή 

αποβλήτων (kg/κάτοικο) 
688.04 694.38 704.31 728.88 729.85 697.56 682.78 662.55 

Σημείωση: Τα δεδομένα του 2012 αποτελούν εκτιμήσεις (πηγή Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 
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1.2 Αποτελέσματα 

(α) Υφιστάμενη κατάσταση 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) χρησιμοποιείται ως οικονομική παράμετρος και 

οδηγός της παραγωγής δημοτικών αποβλήτων. Από το 2005, η παραγωγή των δημοτικών 

στερεών αποβλήτων παρουσιάζει αύξηση έως το 2009 ενώ τα έτη 2010 έως 2012 

(εκτιμώμενη ποσότητα) παρουσιάζεται μικρή πτώση σε σχέση με το 2009.Το ΑΕΠ 

παρουσιάζει αυξανόμενη τάση την περίοδο από το 2005 ως το 2008 ενώ το έτος 2009 

παρουσιάζει πτώση, το 2010 και 2011 αύξηση και το 2012 αισθητή πτώση. Η σχέση μεταξύ 

ΑΕΠ και παραγωγής αποβλήτων σε σχέση με το 2005 παρουσιάζεται στο Σχήμα VI-1.2. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του πληθυσμού παρόλο που η παραχθείσα 

παραγωγή αποβλήτων σημειώνει κατά τα έτη 2010 έως 2012 μικρή πτώση. Αντίστοιχα και η 

κατά κεφαλή ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων παρουσιάζει την ίδια τάση όπως και η 

συνολική παραχθείσα ποσότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβολή του ρυθμού της παραγόμενης κατά κεφαλή ποσότητας 

αποβλήτων παρουσιάζει πτωτική τάση ενώ παρατηρείται αύξηση του εύρους μεταξύ του 

ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 και του ρυθμού μεταβολής των 

παραγόμενων αποβλήτων πράγμα που υποδηλώνει σχέση αποσύνδεσης της οικονομικής 

ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων. 

(β) Μελλοντικές προβλέψεις παραγωγής αποβλήτων 

Από τα αποτελέσματα των προβλέψεων, Πίνακας VI-1.2, διαφαίνεται μείωση της 

προβλεπόμενης παραγωγής αποβλήτων σε ποσοστό που ανέρχεται σε 2.5% το 2012, 3% το 

2013, 2.6% το 2014 και 0.5% το 2015. Από το 2016 έως και το 2030 προβλέπεται να 

σημειωθεί αύξηση στην προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων με μέσω ποσοστό αύξησης 

το 1.5%. Ο προβλεπόμενος πληθυσμός αναμένεται να παρουσιάζει ελάχιστη πτώση κατά το 

έτος 2013 (-0.0025%) ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις θα παρουσιάσει αύξηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια των ετών 2013-2030 με μέσω ποσοστό αύξησης 0.34%. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε 

σταθερές τιμές αγοράς 2005, προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική πτώση τα έτη 2013 (-

5.72%) και 2014 (-5.09%) ενώ από το 2015 θα παρουσιάσει μικρή αύξηση της τάξης του 

0.86% η οποία αναμένεται να ακολουθήσει αυξητική πορεία με μέσο ποσοστό αύξησης 

2.01% κατά τα έτη 2016 έως 2030. 

Συγκρίνοντας την μεταβολή της προβλεπόμενης παραγωγή των δημοτικών αποβλήτων, σε 

σχέση με το έτος 2005, με την αντίστοιχη μεταβολή του προβλεπόμενου Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές αγοράς του 2005, Σχήμα VI- 1.3, φαίνεται ότι 

οι μεταβολές αυτές μειώνονται κατά τα έτη 2013 έως 2015 με το προβλεπόμενο ΑΕΠ να 

παρουσιάζει διπλάσιο μέσο ρυθμό μείωσης (-4.43%) σε σχέση με το μέσο ρυθμό μείωσης 

της μεταβολή της προβλεπόμενης παραγωγής αποβλήτων (-2.16%). Οι ρυθμοί αυτοί 

αυξάνονται κατά τα έτη 2016 έως 2030 με το προβλεπόμενο ΑΕΠ να παρουσιάζει ελαφρώς 
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μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (2.01%) σε σχέση με το ρυθμό αύξησης της μεταβολής της 

προβλεπόμενης παραγωγής δημοτικών αποβλήτων (1.53%).  

Στο σύνολο παρουσιάζεται γραμμική σχέση κατά τη διάρκεια των ετών με αισθητή πτωτική 

τάση, αρνητική κλίση (-0.6602) που φαίνεται και από τις μεταβολές του λόγου 

προβλεπόμενη παραχθείσα ποσότητα/προβλεπόμενο ΑΕΠ 2005 και τις μεταβολές της 

προβλεπόμενης κατά κεφαλή ποσότητας / προβλεπόμενο ΑΕΠ 2005, Σχήμα VI- 1.3. 

Αντίθετα, το εύρος μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του προβλεπόμενου ΑΕΠ και της ετήσιας 

προβλεπόμενης κατά κεφαλή παραγωγής δείχνει να αυξάνεται χρονικά. Στη περίπτωση 

αυτή λαμβάνεται υπόψη και η παράμετρος «πληθυσμός». Η σχέση μεταξύ της μεταβολής 

της προβλεπόμενης ετήσιας κατά κεφαλή παραγωγής και της μεταβολής του 

προβλεπόμενου ΑΕΠ όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα VI- 1.3, δείχνει να είναι γραμμική με 

αισθητή πτωτική τάση. Η τάση αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη αποσύνδεσης του ΑΕΠ με την 

ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων που αποτελεί και το βασικό στόχο 

της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με τη νέα οδηγία πλαίσιο για τα 

απόβλητα 2008/98/ΕΚ. 
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Σχήμα VI – 1.2: Γραφική παράσταση της παραγωγής δημοτικών αποβλήτων με ΑΕΠ στην Κύπρο από το 2005 έως το 2012 (2005 = 100) (πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Κύπρου – Υπουργείο Οικονομικών) 
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Πίνακας VI – 1.2: Αποτελέσματα μοντέλου πρόβλεψης παραγωγής δημοτικών στερεών αποβλήτων της Κύπρου τα έτη 2013-2030 (πηγή δεδομένων: 

Υπουργείο Οικονομικών και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου) 

Έτος πρόβλεψης 
Προβλέψεις 
Πληθυσμού 

(Europop 2013) 

Προβλέψεις ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές 
αγοράς 2005 (€) 

Προβλέψεις ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές 

αγοράς 2005 (€) 

Πρόβλεψη 
παραγωγής ΔΣΑ 

Πρόβλεψη της κατά 
κεφαλή παραγωγής 

αποβλήτων  
(kg/ άτομο) 

2013 865.88 16,503.7 14,004.9 555.36 641.38 

2014 868.94 15,791.2 13326.08 541.52 623.20 

2015 873.00 16,175.5 13442.28 546.28 625.75 

2016 876.97 16,777.5 13698.46 553.30 630.92 

2017 880.78 17,504.9 14020.33 563.79 640.10 

2018 884.44 18,243.8 14335.46 573.07 647.95 

2019 887.85 18,958.9 14614.12 581.43 654.87 

2020 890.98 19,705.3 14884.33 589.52 661.65 

2021 893.87 20,506.0 15191.44 598.37 669.41 

2022 896.78 21,329.9 15498.03 607.20 677.09 

2023 899.79 22,194.4 15816.13 616.31 684.95 

2024 902.79 23,091.9 16139.41 625.52 692.88 

2025 905.79 24,028.9 16471.54 634.91 700.95 

2026 908.80 25,020.3 16821.69 644.69 709.38 

2027 911.85 26,062.1 17185.7 654.77 718.07 

2028 914.87 27,179.4 17578.74 665.46 727.38 

2029 917.93 28,369.2 17996.69 676.68 737.180 

2030 921.06 29,643.7 18445.26 688.54 747.553 
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Σχήμα VI – 1.3: Γραφική παράσταση Συσχετισμός προβλέψεων παραγωγής αποβλήτων σε σχέση με τις σταθερές τιμές αγοράς του ΑΕΠ του 2005 (2005=100) (πηγή: 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και Υπουργείο Οικονομικών) 
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2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ  

Παρόλο που οι συσκευασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δημοτικών αποβλήτων, η 

παραγωγή τους εκτιμάται και ξεχωριστά λόγω απαίτησης της νομοθεσίας αλλά και 

παρακολούθησης της εφαρμογής της περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

νομοθεσίας.Για τους σκοπούς της πρόβλεψης των ποσοτήτων των αποβλήτων 

συσκευασιών για τα έτη 2013- 2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αποβλήτων 

συσκευασιών που παρουσιάζονται στις ποσοτικές συστάσεις των επαρχιών του Κεφαλαίου 

IV., θεωρείται ότι το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασιών στα δημοτικά απόβλητα 

ανέρχεται στο 20% το ελάχιστο.  

Για τους υπολογισμούς των προβλέψεων λαμβάνονται ως βάση οι προβλέψεις των 

δημοτικών αποβλήτων του Πίνακας VI – 1.2 πιο πάνω. 

Πίνακας VI-2.1 : Προβλέψεις τοποθέτησης συσκευασιών στην αγορά 2013- 2021 

Έτος πρόβλεψης 
Πρόβλεψη παραγωγής 

ΔΣΑ 
Προβλέψεις Αποβλήτων 

Συσκευασίας  
2013 555.36 111.07 

2014 541.52 108.30 

2015 546.28 109.26 

2016 553.30 110.66 

2017 563.79 112.76 

2018 573.07 114.61 

2019 581.43 116.29 

2020 589.52 117.90 

2021 598.37 119.67 

 

Με βάση εκτίμησης που έγινε το 2015, από το συλλογικό σύστημα η σύσταση της 

συσκευασίας αναμένεται να έχει την πιο κάτω εικόνα για ένα σύνολο συσκευασίας 110.000 

τόνους. 

Είδος Συνολικές Ποσότητες 

Γυαλί 23.900 

Πλαστικό 23.180 

Χαρτί 35.650 

Αλουμίνιο 4.400 

Χάλυβας 5.860 
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Ξύλο 11.150 

Άλλα 5.860 

Σύνολο 110.000 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) δεν αποτελούν μέρος των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στα δημοτικά απόβλητα, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στην 

έννοια του ορισμού των δημοτικών σε ότι αφορά ΑΗΗΕ που προέρχονται από τον οικιακό 

τομέα ή άλλες πηγές με παρόμοιου τύπου απόβλητα. Ως εκ τούτου, η παραγωγή τους 

εκτιμάται ξεχωριστά.   

Η εκτίμηση των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ στο μέλλον, είναι σημαντική γιατί προσδιορίζει 

αριθμητικά τον υποχρεωτικό στόχο και κατευθύνει τις μελλοντικές δράσεις και ενέργειες. 

Εξίσου σημαντική είναι και η ανάλυση των ποσοτήτων ανά κατηγορία εξοπλισμού 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι δράσεις και τα μέτρα που θα εστιάζονται στους 

κατάλληλους στόχους-ομάδες υπόχρεων φορέων. Επιπλέον, οι εν λόγω προβλέψεις 

ενισχύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής της περί διαχείρισης ΑΗΗΕ νομοθεσίας. 

Κύρια πηγή δεδομένων προβλέψεων αποτελεί το μόνο υφιστάμενο συλλογικό σύστημα 

Weee Electrocyclosis Ltd.  

Με βάση το τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο προς ανανέωση της έγκρισης του συλλογικού 

συστήματος Weee Electrocyclosis Ltd που υποβλήθηκε το 2014 δίνεται στον πίνακαVI-3.1 οι 

τάσεις διάθεσης στην αγορά του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την περίοδο 

2014-2019.  
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Πίνακας VI-3.1 Εκτίμηση ποσοτήτων διάθεσης στην αγορά ανά κατηγορία για την περίοδο 2014 - 
2019  

 
 

Όπως φαίνεται, αν και υπάρχει καθολική καθίζηση στις ποσότητες, οι μειώσεις ανά 

κατηγορία συσκευών, διαφέρουν. Ως εκ τούτου και οι εκτιμήσεις για το μέλλον πρέπει στο 

μέτρο του δυνατού να συνυπολογίσουν το γεγονός ότι κάθε κατηγορία συσκευών μπορεί να 

κινηθεί με διαφορετικές τάσεις από τις άλλες, αφού επηρεάζεται από άλλους παράγοντες. 

Για παράδειγμα, οι μεγάλες συσκευές επηρεάζονται περισσότερο από την κάμψη στον 

κατασκευαστικό τομέα από ότι οι μικρότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι 

επίσης δεδομένο ότι στην πάροδο του χρόνου, το βάρος των συσκευών μειώνεται λόγω της 

εξέλιξης στην τεχνολογία και τη χρήση νέων υλικών. Το κυριότερο φυσικά στοιχείο που 

πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του στην εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς τα επόμενα 

χρόνια, είναι το εύρος και το βάθος της οικονομικής κρίσης. Η βασική υπόθεση που έχει 

γίνει για τις εκτιμήσεις είναι πως η αγορά θα κυμανθεί στα επίπεδα πέριξ των δεδομένων 

του 2013 για αρκετά χρόνια. Δεν αναμένεται δηλαδή μέσα στην εξαετία σημαντική 

διαφοροποίηση προς τα πάνω, ή προσέγγιση των δεδομένων του 2010 - 2011. Αντίθετα, την 
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περίοδο 2014 - 2016 αναμένεται μια επιπλέον επιδείνωση της τάξης του 10% από το 2013 

και μια σταδιακή μικρή ανάκαμψη την περίοδο 2017 - 2019.  

4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ   

 

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικών Στήλων και Συσσωρευτών δεν αποτελούν μέρος των ποσοτήτων 

που αναφέρονται στα δημοτικά απόβλητα, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του 

ορισμού των δημοτικών σε ότι αφορά μπαταρίες οικιακού τύπου. Ως εκ τούτου, η 

παραγωγή τους εκτιμάται ξεχωριστά.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συλλογικού συστήματος ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ  (Πίνακας VΙ-

4.1), η αγορά θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία για το 2014 και 2015 για να 

σταθεροποιηθεί το 2016 και να αρχίσει με πολύ μικρό ρυθμό της τάξης του 2 με 3% να 

αναπτύσσεται τα τελευταία τρία χρόνια της εξαετίας. Η σημαντικότερη παράμετρος που 

δύναται να επηρεάσει την  εκτίμηση για το μέγεθος της αγορά τα επόμενα χρόνια είναι το 

εύρος και το βάθος της οικονομικής κρίσης. Οι συνολικές εκτιμήσεις ανά κατηγορία 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. για όλη την περίοδο καταγράφονται στον πιο κάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας VI-4.1: Εκτίμηση ποσοτήτων διάθεσης στην αγορά ανά κατηγορία για την περίοδο 2014 -
2020 

 

* έτος 0-6 είναι τα έτη 2014-2020 

Έτος 0 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6

Κατηγορία βάρους Συνήθεις τύποι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι 

Έως 5 γραμμάρια Κομβιόσχημες 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

6 εώς 30 γραμμάρια ΑΑ/(L)R06, AAA/(L)R03, κλπ 111.6 102.8 102.8 105.2 108.2 111.1 114.0

31 εώς 150 γραμμάρια
C/(L)R14, D/(L)R20, 

4.5V/3(L)R12, 9V6(L)R61 F22 κτλ
64.6 59.5 59.5 60.9 62.7 64.4 66.1

Πάνω από 151 γραμμάρια
Όλες οι μη επαναφορτιζόμενες 

άνω των 150 γραμμαρίων
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Εώς 150 γραμμάρια
ΑΑ/ΝC06, AAA/NC03, C/NC14, 

D/NC20,9V/NC22 κλπ
9.9 9.1 9.1 9.3 9.6 9.8 10.1

Πάνω από 151 γραμμάρια
Όλες οι επαναφορτιζόμενες άνω 

των 150 γραμμαρίων
40.9 37.6 37.6 38.5 39.6 40.7 41.8

228 210 210 215 221 227 233

-4% -8% 0% 2% 3% 3% 3%Διαφορές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η.Σ.&Σ. ΕΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

Σύνολο: 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο απώτερος σκοπός του παρόντος σχεδίου διαχείρισης για τα δημοτικά απόβλητα είναι η  

εφαρμογή μιας στρατηγικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων στη Δημοκρατία η 

οποία θα έχει τις βάσεις της στις αρχές της αειφορίας, μέσω της εφαρμογής της ιεράρχησης 

της διαχείρισης των αποβλήτων. Κάθε αρχή που υιοθετείται, στα πλαίσια του παρόντος 

Σχεδίου και κάθε μέτρο ή κίνητρο/αντικίνητρο που θα εφαρμόζεται θα πρέπει να συνάδει 

και να υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές αρχές και στόχους που έχουν οριστεί από το 

κράτος. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους στόχους αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών νομοθεσιών, τις εθνικές ανάγκες και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και 

την κουλτούρα της κυπριακής κοινωνίας. 

Προκειμένου να καθοριστούν οι εθνικοί στόχοι λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα 

που αφορούν τα δημοτικά στερεά απόβλητα: 

 Σε σχετικές εκθέσεις της ΕΕ, και με βάση τα θερμικά και οικονομικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, την κατατάσσουν στις 

χώρες που παρουσιάζουν αδυναμία επίτευξης στόχων και θα πρέπει να καταβάλουν 

έντονες και συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

 Ο βαθμός επίτευξης των ποσοστών ανακύκλωσης που παρουσιάζονται μέχρι και το 

2011 θεωρείται (βάση εκθέσεων κατάταξης της ΕΕ) μέσος προς χαμηλός σε σχέση με 

άλλες χώρες της ΕΕ,  

 Η χωριστή συλλογή στη πηγή εφαρμόζεται σε μικρό σχετικά βαθμό και έχει χαμηλά 

αποτελέσματα, 

 Το ποσοστό ανάκτησης ενέργειας από τα δημοτικά απόβλητα είναι σχεδόν 

μηδενικό, 

 Το ποσοστό διάθεσης των δημοτικών αποβλήτων είναι πολύ υψηλό (80%) με 

συνέπεια ένα μεγάλο ποσοστό πόρων να καταλήγει στις χωματερές 

ανεκμετάλλευτο, 

 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις και τα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία που υπάρχουν 

σήμερα για τη διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι ικανοποιητικά σύμφωνα με την 

ιεράρχηση των αποβλήτων (καμία  απαγόρευση ή περιορισμός στην διάθεση των 

δημοτικών αποβλήτων, τα τέλη απόρριψης είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, δεν 
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εφαρμόζονται οποιαδήποτε συστήματα πληρώνω όσο πετάω, δεν υπάρχουν ειδικές 

υποχρεώσεις προς την τοπική αρχή παρά μόνο η υποχρέωση της αποκομιδής, δεν 

υπάρχει υποχρεωτική χωριστή συλλογή κλπ), 

 Το ποσοστό των βιοαποδομήσιμων δημοτικών αποβλήτων που απορρίπτονται σε 

χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης και υγειονομικής ταφής  είναι πολύ υψηλό, σε 

αντίθεση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, 

 Οι τοπικές αρχές παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό εμπλοκής στην ορθολογική 

διαχείριση αποβλήτων, 

 Υπάρχει σημαντική υφιστάμενη δυναμικότητα/υποδομή για την επεξεργασία 

αποβλήτων η οποία δεν αξιοποιείται πλήρως, 

 οι στόχοι που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, στον Πίνακα II-2. 

 τα δεδομένα που αναφέρονται στον Πίνακα VII-1 που ακολουθεί. 

 

 



 

 

Πίνακας VII-1: Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς στόχους 

Α/Α 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/

ΟΔΗΓΙΑ) 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Κ.Δ.Π. 

562/2003 

(Οδηγία 

1999/31/ΕΚ) 

Oι χωματερές οι οποίες δεν 

συνάδουν με τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 1999/31/ΕΚ πρέπει να 

τεθούν εκτός λειτουργίας 

2009 Οι χωματερές οι οποίες δεν συνάδουν με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και ανέρχονται στις 115. Με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και μέχρι το 2013, οι 113 

έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ανοικτές και εν λειτουργία παραμένουν οι χωματερές στο Βατί και στο 

Κοτσίατι οι οποίες εξυπηρετούν ολόκληρες τις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας αντίστοιχα. Για τη μη 

συμμόρφωση με το στόχο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

στις 18.7.2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρονικό περιθώριο 12-24 μηνών για συμμόρφωση προτού 

εισηγηθεί προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη επιβολή προστίμου. Στο χρονικό αυτό περιθώριο απαιτεί όπως 

έχει τρίμηνη ενημέρωση ενεργειών προς συμμόρφωση. Η Κύπρος θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 

18.7.2015 να θέσει εκτός λειτουργίας και τις δύο εναπομείναντες χωματερές.  

Σε ότι αφορά το θέμα της αποκατάστασης ισχύει: 
(α) Επαρχία Πάφου:  έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των χωματερών. 
(β) Επαρχίες Λάρνακας/ Αμμοχώστου: η αποκατάσταση έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2015.  
(γ) Επαρχία Λεμεσού: Η αποκατάσταση των χωματερών της επαρχίας θα γίνει με το κλείσιμο του Βατί. 
(δ) Επαρχία Λευκωσίας:. Η αποκατάσταση των χωματερών της επαρχίας θα γίνει με το κλείσιμο του 
Κοτσιάτη  
Για την επαρχία Λεμεσού και την επαρχία Λευκωσία η αποκατάσταση των χωματερών έχει συνδεθεί, από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, με την δημιουργία μονάδων ΟΕΔΑ για τις δύο επαρχίες. Με την κατακύρωση της 
προσφοράς για τη δημιουργία της ΟΕΔΑ Λεμεσού στις 18.7.2014, το κλείσιμο της χωματερής στο Βατί 
αναμένεται να γίνει αρχές του 2

ου
 εξαμήνου του 2015 οπότε και προβλέπεται να αρχίσει η αποκατάσταση 

των χωματερών της επαρχίας.  

2. Ν. 32(Ι)/2002 

(Οδηγία 

94/62/ΕΚ) 

Για τα απόβλητα συσκευασιών 
ισχύουν οι πιο κάτω στόχοι, οι 
οποίοι αναφέρονται όλοι σε 
κατά βάρος ποσοστό: 

(α) ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 

31.12.2012 Με βάση την έκθεση του 2012 που στάληκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους στόχους 

ανακύκλωσης/ανάκτησης των απόβλητων συσκευασιών που είχαν τεθεί μέχρι τις 31/12/2012 η Κύπρος είχε 

πετύχει τα εξής: 
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αποβλήτων με ανάκτηση 
ενέργειας, 60% ως ελάχιστο,  

(β) ανακύκλωση μεταξύ 55% ως 
ελάχιστο και 80% ως μέγιστο 

(γ) ελάχιστο ποσοστό 
ανακύκλωσης: 

o 60%  για το γυαλί, 

o 60% για το χαρτί και χαρτόνι 

o 50% για τα μέταλλα 

o 22,5%  για τα πλαστικά, 
λαμβάνοντας αποκλειστικά 
υπόψη υλικά που 
ανακυκλώνονται εκ νέου σε 
πλαστικά, 

o 15% για το ξύλο 

 Στόχος (2012) Αποτελέσματα 2012 

Ανάκτηση  60% 55,3% 

Ανακύκλωση 55 - 80% 55,7% 

Ανακύκλωση ανά υλικό Γυαλί: 60% 
χαρτί και χαρτόνι: 60% 
μέταλλα: 50% 
πλαστικά 22,5% 
ξύλο: 15% 

Γυαλί – 32,4% 
Χαρτί/χαρτόνι – 88,9% 
Μέταλλο – 98,8% 
Πλαστικό – 44,8% 
Ξύλο – 6,2% 

Είναι εμφανές από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει μη συμμόρφωση με το στόχο για το ξύλο και το γυαλί ενώ 
υπάρχει συμμόρφωση με το συνολικό στόχο ανακύκλωσης του 2012 (55,7%). 

 

3. Κ.Δ.Π. 

125(Ι)/2009 

(Οδηγία 

2006/66/ΕΚ) 

Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών 
και Συσσωρευτών (μπαταρίες) 

(α) 25%, ελάχιστα ποσοστά 
συλλογής  
(β) 45%, ελάχιστα ποσοστά 
συλλογής  

 

 

(α) 26.9.2012 

 

(β) 26.9.2016 

Με βάση την έκθεση που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΕ, για το 
έτος 2013, το ποσοστό της χωριστής συλλογής των διατιθέμενων στην αγορά ξηρών μπαταριών ανήλθε 
μόνο στο 16%, σε αντίθεση με τον στόχο που έπρεπε να είναι 25%.  

Η συλλογή των ξηρών μπαταριών επιτυγχάνεται μέσω του συλλογικού συστήματος της ΑΦΗΣ Κύπρου, με 

τοποθέτηση μικρών ειδικά σχεδιασμένων κάδων σε σημεία που είναι συχνά προσβάσιμα από το κοινό 

όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, φροντιστήρια, κολέγια, πανεπιστήμια, κλπ), κυβερνητικούς και 

άλλους οργανισμούς, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και μπαταριών, πολυκαταστήματα και τράπεζες. Ο 

πολίτης μπορεί να απορρίψει στους κάδους αυτούς από πολύ μικρές (μπαταρίες τύπου κουμπιού) μέχρι 

μπαταρίες 2 κιλών (φορητών Η/Υ, ηλεκτρικά εργαλεία, κλπ). Μέχρι τις 31/12/2013 έχουν τοποθετηθεί 

συνολικά 2563 κάδοι συλλογής αποβλήτων φορητών μπαταριών.  Οι κάδοι τοποθετούνται δωρεάν μετά 

από ένα απλό τηλεφώνημα. 

4. Ν. 185/2011 

(Οδηγία 

Ετοιμασία προγράμματος 
πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων 

12.12.2013 Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ και έχει τεθεί σε δημόσια 

διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε στις 23.12.14. 
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2008/98/ΕΚ) 

5. Κ.Δ.Π 

668/2004 & 

378/2009 

(Οδηγία 

2002/96/ΕΚ) 

Για τα απόβλητα Ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
οικιακής προέλευσης ισχύουν οι 
πιο κάτω στόχοι: 

(α) χωριστή συλλογή κατά μέσο 
όρο τουλάχιστον 
4Kg/κάτοικο/έτος, ή ποσότητα 
ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των 
ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν την 
προηγούμενη τριετία, ανάλογα 
με το ποια ποσότητα είναι η 
μεγαλύτερη. 

 
(β) συλλογή του 45% του μέσου 
ετήσιου βάρους που τέθηκε στην 
αγορά τα τρία προηγούμενα έτη 
 
(γ) συλλογή 65% του μέσου 
ετήσιου βάρους που τέθηκε στην 
αγορά τα τρία προηγούμενα έτη, 
ή εναλλακτικά το 85 % των ΑΗΗΕ 
που παράγονται ανά βάρος 
 
(δ) για κάθε κατηγορία συσκευής 
υπάρχουν ειδικότεροι στόχοι 
ανάκτησης και ανακύκλωσης 

 

 

 

(α)  2005 -  
2015  

 

 

 

 

 

(β) από το 
2016 

 

(γ) από  το 
2019 

Η υποχρέωση για χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg/άτομο/έτος αντιστοιχεί για την Κύπρο σε περίπου 

3000 τόνους ετησίως. Ο νέος στόχος της νέας Οδηγίας 2012/19/ΕΕ για 65% χωριστή συλλογή μέχρι το τέλος 

του 2018, με ενδιάμεσο στόχο το 45% μέχρι το τέλος του 2015, αντιστοιχεί για την Κύπρο περίπου σε 9.000 

τόνους ετησίως δηλαδή τριπλάσια ποσότητα.  

Με βάση τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε για τη Διαχείριση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (Οδηγία 2002/96/EC ) για τα έτη 2011 και 2012 σύμφωνα με την Απόφαση της Ε.Ε 2005/369/ΕC 

η Κύπρος το 2011 είχε επιτύχει συλλογή ΑΗΗΕ 3,2 Kg/ κάτοικο ενώ το 2012 η ποσότητα αυτή έπεσε στο 2,9 

Kg/ κάτοικο. Η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της χωριστής συλλογής αλλά και της διαχείρισης των 

ΑΗΗΕ, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα απόβλητα αυτά γίνονται στόχος 

κλοπών αφού περιέχουν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων με μεγάλη 

εμπορική αξία. Αποτέλεσμα είναι να γίνεται παράνομα αποσυναρμολόγηση των συσκευών οι οποίες 

καταλήγουν τελικά στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως ΑΗΗΕ, 

χάνοντας έτσι πολύ μεγάλες ποσότητες οι οποίες θα προσμετρούνταν στην επίτευξη του στόχου χωριστής 

συλλογής. Διάφορα μέτρα έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια όπως έλεγχοι στα σημεία συλλογής του 

συλλογικού συστήματος και σε παράνομες εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων, οδικοί 

έλεγχοι σε συνεργασία με την Αστυνομία, τοποθέτηση σε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

μεταλλικών αποβλήτων, κάδους συλλογής με σαφείς οδηγίες στις εγκαταστάσεις για παράδοση των ΑΗΗΕ 

τα οποία παραδίδονται σε αυτές ως σύμμεικτα μεταλλικά απόβλητα στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης,  

συναντήσεις με τους επαγγελματικούς κλάδους κατηγοριών των ΑΗΗΕ (π.χ. τεχνικούς κλιματιστικών) για 

εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων και 

προσμέτρησης τους σε ετήσιες ποσότητες χωριστής συλλογής, επιθεωρήσεις σε παραγωγούς προκειμένου 

να εφαρμόσουν την νομοθεσία, ετοιμασία τροποποίησης νομοθεσίας σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων 

Κύπρου για έλεγχο στο λιμάνι πριν την είσοδο στη δημοκρατία.  
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6. Ν. 185/2011 

(Οδηγία 

2008/98/ΕΚ) 

Καθιέρωση χωριστής συλλογής 

τουλάχιστον για το χαρτί, 

μέταλλο, πλαστικό και γυαλί 

Μέχρι το 2015 Προγράμματα χωριστής συλλογής εφαρμόζονται εκ μέρους του συλλογικού συστήματος της εταιρείας 

Green Dot Cyprus Ltd και αφορούν απόβλητα συσκευασιών ήτοι χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο. 

Μόνο στο χαρτί η συλλογή περιλαμβάνει και χαρτί μη συσκευασίας. Τα προγράμματα εφαρμόζονται από το 

Σύστημα μετά από τη συμφωνία με την τοπική αρχή. Η τοπική αρχή επωμίζεται το κόστος της διαχείρισης 

του χαρτιού μη συσκευασίας. Αρκετές τοπικές αρχές και λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

επαναθεωρούν τη θέση τους θέλοντας να σταματήσουν το πρόγραμμα χωριστής συλλογής. Επιπλέον 

κάποιες τοπικές αρχές είτε κατ’ επιλογή είτε γιατί το Συλλογικό Σύστημα δεν επεκτείνεται μέχρι τα 

διοικητικά τους όρια διατελούν συμφωνίες με ιδιώτες διαχειριστές αποβλήτων για χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί από τα νοικοκυριά ή/και εμπορικές δραστηριότητες. Η 

συλλογή των αποβλήτων γίνεται είτε από πόρτα σε πόρτα είτε σε νησίδες. 

Ωστόσο, η χωριστή συλλογή δεν αποτελεί νομοθετική υποχρέωση της τοπικής αρχής ή/και του πολίτη. 

7. Κ.Δ.Π. 

562/2003 

(Οδηγία 

1999/31/ΕΚ) 

Τα βιοαποδομήσιμα αστικά 

απόβλητα (ΒΑΑ) που 

προορίζονται για χώρους 

υγειονομικής ταφής πρέπει να 

μειωθούν στο 35% της συνολικής 

κατά βάρος ποσότητας των ΒΑΑ 

που είχαν παραχθεί το 1995, και 

το οποίο αντιστοιχεί σε 95.000 

τόνους για την περίπτωση της 

Κύπρου. 

Σημειώνεται ότι για τον χρόνο 

επίτευξης του στόχου η οδηγία 

δίνει ευχέρεια για παράταση 

μέχρι και 4 έτη. 

15.7.2016  

(ή 15.7.2020)  

Ως ΒΑΑ νοούνται το οργανικό κλάσμα και το κλάσμα του χαρτιού που βρίσκεται στα δημοτικά απόβλητα. Το 

ποσοστό του 35% που αναφέρεται στον στόχο αντιστοιχεί σε ποσότητα 95.000 τόνων περίπου ΒΑΑ. Ως εκ 

τούτου η ποσότητα των ΒΑΑ που καταλήγουν σε ταφή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 95.000 τόνους. Η 

ποσότητα αυτή, με βάση τη μέση σύσταση που προκύπτει από τα Παγκύπρια (2012) και επαρχιακά 

δεδομένα, ήτοι συνολικά 62% του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων, αντιστοιχεί περίπου σε 150.000 

τόνους δημοτικά απόβλητα, δηλαδή το 26% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Το 2011, 

η Κύπρος έχει στείλει για ταφή 459.940 τόνους δημοτικών αποβλήτων (περίπου το 79% του συνόλου) εκ 

των οποίων 308.630 ήταν ΒΑΑ (76% του συνόλου των ΒΑΑ που αντιστοιχεί στο 150% του στόχου για το 

2010, στο 220% του στόχου για το 2013 και στο 315% του στόχου για το 2016). 

Επεξεργασία των ΒΑΑ μπορεί να γίνει είτε με κομποστοποίηση, είτε με αναερόβια χώνευση για παραγωγή 

βιοαερίου και στη συνέχεια για παραγωγή ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας είτε με αποτέφρωση για 

ανάκτηση ενέργειας. Στην Κύπρο, τα χωριστά συλλεγέντα ΒΑΑ επεξεργάζονται σε μονάδες προετοιμασίας 

για ανακύκλωση (το χαρτί), σε μονάδες κομποστοποίησης (κλαδέματα), σε αναερόβιους βιολογικούς 

σταθμούς (οργανικά κουζίνας) και στη ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου (υπόλειμμά μετά τη μηχανική 

διαλογή, σταθεροποιείται και χρησιμοποιείται ως επικαλυπτικό υλικό στο ΧΥΤΥ) (βλέπε Παράρτημα ΙV και 

V). Επίσης η μελλοντική ΟΕΔΑ Πεντακώμου θα μετατρέπει το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής σε SRF 

(υλικό προς καύση). 
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8. Ν. 185/2011 

(Οδηγία 

2008/98/ΕΚ) 

Αύξηση κατά ελάχιστον στο 50%, 
ως προς το συνολικό βάρος, της 
προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και της 
ανακύκλωσης τουλάχιστον στα 
απόβλητα χαρτιού, μέταλλου, 
πλαστικού και γυαλιού από τα 
νοικοκυριά και ενδεχομένως 
άλλης προέλευσης στο βαθμό 
που τα απόβλητα αυτά είναι 
παρόμοια με τα απόβλητα των 
νοικοκυριών. 

Μέχρι το 2020 Η ανακύκλωση στην Κύπρο έχει προχωρήσει αρκετά  τη τελευταία δεκαετία. Το 2012, το ποσοστό του 

υλικού που προετοιμάστηκε για να προωθηθεί για ανακύκλωσης έχει ανέλθει στο 25% περίπου, στα 

απόβλητα χαρτιού, πλαστικού, μέταλλου και γυαλιού. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στις 

εργασίες χωριστής συλλογής του συλλογικού συστήματος της Green Dot και στις συνεργασίες του με τις 

τοπικές αρχές καθώς και στις εργασίες των μονάδων ανακύκλωσης και στη μηχανική διαλογή του μικτού 

στη ΟΕΔΑ Κόσιης. 



 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Με βάση τα πιο πάνω, τίθενται στον Πίνακα VII-2,  οι εθνικοί ποιοτικοί στόχοι του Σχεδίου. 

Βάση των στόχων αυτών καθορίζονται και τα μέτρα/δράσεις του κράτους προκειμένου 

αυτοί να διασφαλιστούν μέχρι το 2020. 



 

 

Πίνακας VII-2: Ποιοτικοί στόχοι του Σχεδίου και προτεινόμενα μέτρα/δράσεις/κίνητρα  

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ/ΚΙΝΗΤΡΑ* 

1. Εξασφάλιση 

προστασίας 

περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ότι επιτυγχάνεται σε 

σημαντικό βαθμό μέσα από (α) την εξέταση των μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που είτε αναμένεται να 

παράγουν ή θα διαχειρίζονται απόβλητα, (β) την υποχρέωση 

προσώπου που διαχειρίζεται απόβλητα να κατέχει Αδεία Διαχείρισης 

Αποβλήτων ή/και άδεια απόρριψης αποβλήτων ή/και άδεια εκπομπής 

αερίων ρύπων, (γ) την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις 

νομοθετικές υποχρεώσεις τους και (δ) τους ελέγχους και τις 

επιθεωρήσεις που εκτελούνται από την αρμόδια αρχή.  

Παρόλα αυτά, αρκετές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

προκαλούνται από  το συχνό φαινόμενο των ανεξέλεγκτων απορρίψεων 

και της κακής διαχείρισης των αποβλήτων από τους παραγωγούς τους, 

τις παράνομες εγκαταστάσεις καθώς και από τις χωματερές που δεν 

συνάδουν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οποίες δεν έχουν 

αποκατασταθεί ενώ 2 βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία. 

 Ενίσχυση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων 

 Εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάθεση 
αρμοδιότητας εκτέλεσης επιθεωρήσεων  

 Συστηματική ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων από 
Αρμόδια Αρχή  ή/και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης των χωματερών 
που λειτουργούσαν κατά παράβαση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ 
για τους χώρους υγειονομικής ταφής. 

 Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής και λειτουργίας του 
δικτύου των πράσινων σημείων 

 

2. Αποδοτικότερη 

διαχείριση των 

αποβλήτων ως 

πόρων 

Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων προωθείται για ταφή,  το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

πόροι. Η χρήση των αποβλήτων ως πόρων συμβάλει σημαντικά στην 

αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην αποδοτικότερη 

χρήση των πόρων γενικότερα ενισχύοντας την οικονομία με 

δευτερογενείς πρώτες ύλες ή/και καύσιμη ύλη για παραγωγή 

ενέργειας. 

Η προώθηση της διαχείρισης των αποβλήτων ως πόρων μπορεί να γίνει 

μέσα από την ενίσχυση της χωριστής συλλογής προκειμένου να 

προκύπτουν υλικά με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή/και υψηλής 

ανακυκλώσιμης αξίας, καθώς και μέσα από την προώθηση παραγωγής 

Όσα αναφέρονται στον στόχο 1 και επίπλέον: 
 
Νομοθετικές ρυθμίσεις για υποχρεωτική εφαρμογή 
προγραμμάτων χωριστής συλλογής τουλάχιστον στο χαρτί, 
πλαστικό, μέταλλο και γυαλί από τις τοπικές αρχές και 
αξιολόγηση της πιθανότητας για υποχρεωτική διαλογή στη 
πηγή από τον πολίτη για τα εν λόγω υλικά. 
 
Νομοθετική ρύθμιση για εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού για προϊόντα που εκτιμάται ότι η διαχείρισης 
τους όταν γίνουν απόβλητα χρήζει εμπλοκής του 
παραγωγού/κατασκευαστή του προϊόντος (π.χ. χαρτί μη 
συσκευασίας). 
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καύσιμου υλικού από απόβλητα.  
Νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης παραλαβής στου χώρους 
ταφής, αποβλήτων πέραν συγκεκριμένης θερμογόνου δύναμης 
 
Νομοθετική ρύθμιση υποβολής τελών στους χώρους ταφής με 

χρονολογική αύξηση. 
 
Δημιουργία σχεδίων χορηγιών για δημιουργία νέων ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων 
 

3. Αύξηση του 

βαθμού χρήσης 

ανακυκλώσιμων 

υλικών ως 

πρώτες ύλες στην 

Κύπρο 

Τα χωριστά συλλεγέντα απόβλητα που δύνανται να ανακυκλωθούν 

όπως το χαρτί, πλαστικό και μέταλλο παραλαμβάνονται σε 

εγκαταστάσεις διαλέγονται τεμαχίζονται όπου χρειάζεται συμπιέζονται 

ή γίνονται pellets (πλαστικό) και στέλλονται στο εξωτερικό για 

ανακύκλωση.  

Στην Κύπρο ανακυκλώνονται μόνο πολύ μικρές ποσότητες πλαστικού 

από τις βιομηχανίες πλαστικού και το γυαλί το οποίο χρησιμοποιείται, 

αφού αλεστεί, ως πρώτη ύλη στη παραγωγή τσιμέντου. 

Η αύξηση των ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών  που αξιοποιούνται 

στη Κύπρο θα επιφέρει ενίσχυση της βιομηχανίας, πιθανή αύξηση 

θέσεων εργασίας και ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφορών. 

Μελέτη και αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης 

μεγαλύτερων ποσοτήτων και ειδών ανακυκλώσιμων υλικών 

στην Κύπρο και παροχή οικονομικών κινήτρων (σχέδιο 

χορηγιών) σε βιομηχανίες που θα επενδύσουν στην ένταξη  

ανακυκλώσιμου υλικού στην παραγωγική τους διαδικασία  

4. Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

σχετικά με την 

διαχείριση 

αποβλήτων 

(capacity 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση όπως και η απόκτηση των κατάλληλων 

γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης θεωρείται σημαντική παράμετρος 

προκειμένου να τεθούν οι σωστές βάσεις και να προωθηθεί ορθά η 

διαχείριση αποβλήτων. Η ανάγκη αυτή εμφανίζεται τόσο στο 

προσωπικό του δημόσιου τομέα που χειρίζεται το θέμα όσο και στις 

τοπικές αρχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις στο θέμα 

αυτό. Αντίστοιχη ανάγκη παρουσιάζεται και στο προσωπικό των λοιπών 

Δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης για τα θέματα 

πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των δημοτικών 

αποβλήτων. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από τρία υπο-

προγράμματα. Το πρώτο θα απευθύνεται στο προσωπικό του 

δημόσιου τομέα που χειρίζεται τα θέματα διαχείρισης 

αποβλήτων. Το δεύτερο θα απευθύνεται στην τοπική 

αυτοδιοίκηση και θα αποσκοπεί στον καταρτισμό της για 
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building) εμπλεκόμενων φορέων όπως τους παραγωγούς αποβλήτων (μικρές 

επιχειρήσεις, γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, φυλακές, 

κρατικές αποθήκες κλπ των οποίων τα απόβλητα που παράγουν 

περιλαμβάνονται στα δημοτικά απόβλητα) 

ανάληψη ευθυνών και ενεργή συμμετοχή στα θέματα 

ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων και προώθησης της χρήσης 

της ιεράρχησης διαχείρισης αποβλήτων. Το τρίτο θα 

απευθύνεται προς παραγωγούς σημαντικών ποσοτήτων 

αποβλήτων  

5. Ανάπτυξη νέων 

και ενδυνάμωση 

υφιστάμενων 

συστημάτων 

συλλογής και 

ανάκτησης 

αποβλήτων 

καθώς και των 

χώρων τελικής 

διάθεσης. 

Οι υφιστάμενες υποδομές παρέχουν ψηλή δυναμικότητα ικανή να 

ανταποκριθεί σε ψηλής ποσότητες διαλογής αποβλήτων στην πηγή. 

Προκειμένου, ωστόσο να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που 

αναφέρονται στον Πίνακα VII-3 θα πρέπει να ενισχυθούν είτε σε 

αριθμό, είτε σε τεχνολογία. Ειδικότερα σημασία θα πρέπει να δοθεί 

στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συλλογής προκειμένου να 

προωθηθεί η χωριστή συλλογή στον οικιακό τομέα, στην επέκταση 

εγκαταστάσεων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και στην 

αναβάθμιση ή και στη δημιουργία νέων μονάδων αξιοποίησης του 

οργανικού αποβλήτου. Στον τομέα των οργανικών αποβλήτων 

προώθηση θα πρέπει να δοθεί στην κομποστοποίηση (οικιακή ή μη) και 

στην αναερόβια ζύμωση.  

Σε ότι αφορά το υπόλοιπο μεικτό οικιακό που δεν θα χωρίζεται στην 

πηγή θα πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία κατάλληλων μονάδων 

αξιοποίησής του. 

Οι χώροι ταφής αποβλήτων θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις 

της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

Τεχνοοικονομική ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης για 

προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων τους. 

Δημιουργία σχεδίων χορηγιών για δημιουργία νέων ή 

αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων  

Δημιουργία μιας ακόμη μονάδας ΟΕΔΑ στην επαρχία Λεμεσού 

για αξιοποίηση του μεικτού δημοτικού αποβλήτου – η μονάδα 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση τοπικών 

αρχών πέραν της επαρχίας Λεμεσού. 

Τροποποίηση νομοθεσιών ώστε η ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου 

να εξυπηρετεί τοπικές αρχές πέραν των δυο επαρχιών. 

Δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής  που να συνάδουν με 

την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, για τις επαρχίες Λεμεσού και 

Λευκωσίας και κλείσιμο Βατί και Κοτσιάτη.  

Δημιουργία μονάδας διαχείρισης των ποσοτήτων από τον ΧΑΔΑ 

Κοτσιάτη που δεν θα διατεθούν στον ΟΕΔΑ Κόσιης, και που θα 

συμπεριλαμβάνει επεξεργασία και ενταφιασμό σε ΧΥΤ, όπως 

απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ. 

Αναβάθμιση  του ΧΥΤΑ Πάφου με την εγκατάσταση μονάδας 

επεξεργασίας όπως απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, 
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6. Επίτευξη υψηλού 
βαθμού 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίηση
ς και συμμετοχής 
του κοινού σε 
θέματα 
διαχείρισης 
αποβλήτων 
(δημιουργία 
κοινωνίας 
ανακύκλωσης) 

Η συμμετοχή του κοινού στα διάφορα προγράμματα για την επίτευξη 

των στόχων της Δημοκρατίας σε ότι αφορά τα δημοτικά απόβλητα είναι 

η σημαντικότερη παράμετρος επιτυχίας. Προκειμένου ο πολίτης να 

ευαισθητοποιηθεί και να λειτουργήσει πλέον ενεργά θα πρέπει να 

εξοπλιστεί και να καταρτιστεί με τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρίες.   

Δημιουργία και υλοποίηση τριετούς προγράμματος  

ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού με σκοπό την προώθηση των 

εννοιών της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

και της συμμετοχής του κοινού στις δράσεις της κοινότητας του. 

Θα γίνει χρήση όλων των ΜΜΕ, του διαδικτύου και άλλων 

επικοινωνιακών εργαλείων (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια 

κλπ). Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί στην τριετία και θα 

συνοδεύεται από διετή έκθεση αξιολόγησης (σημείωση: ήδη 

έχει κερδηθεί σχετικό πρόγραμμα LIFE σε συνεργασία με το ΡΙΚ 

και το ΚΥΠΕ). 

7. Προώθηση 
σχεδιασμού και 
χρήση προϊόντων 
και διαδικασιών 
που ενισχύουν 
την εξοικονόμηση 
πόρων 

Ο σχεδιασμός και χρήση έκαστου προϊόντος είναι παράμετροι που 

δρουν είτε θετικά είτε αρνητικά στο ποσοστό και στο είδος των πρώτων 

υλών για τη παραγωγή του αλλά και στο κόστος και στο βαθμό 

αξιοποίησης των υλικών που το αποτελούν όταν αυτό καταστεί 

απόβλητο μαζί με την παράλληλη χρήση κατάλληλων τεχνικών και 

τεχνολογιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση του παραγόμενου αποβλήτου. 

Παροχή κινήτρων σε ερευνητές για την διερεύνηση 

συγκεκριμένων προβληματικών καταστάσεων και ειδικών 

ρευμάτων αποβλήτων και την παροχή λύσεων επίλυσης 

8. Ανάπτυξη ενός 
αξιόπιστου, 
λειτουργικού και 
ευέλικτου 
συστήματος 
συλλογής και 
επεξεργασίας 
δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων σε ότι αφορά την παραγόμενη ποσότητα τα 

είδη, τη πηγή προέλευσης, τους τρόπους και διαδικασίες που 

εφαρμόζονται για την διαχείριση, τις ποσότητες και είδη που 

συλλέγονται χωριστά, τις ποσότητες που εξάγονται ή αξιοποιούνται 

εντός της Δημοκρατίας και τις ποσότητες που προωθούνται για 

ανάκτηση ενέργειας ή  διατίθενται στους χώρους ταφής των δημοτικών 

απόβλητων είναι σημαντική παράμετρος τόσο για την αξιολόγηση του 

βαθμού επίτευξης των εθνικών στόχων όσο και για τον καθορισμό νέων 

πολιτικών και στόχων.  

 Δημιουργία κατάλληλης βάσης συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και η 

ηλεκτρονική/διαδικτυακή υποβολή στοιχείων από τους 

υπόχρεους φορείς. 



 

 

3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι του Σχεδίου περιγράφονται στον Πίνακα VII-3 μαζί με τα προτεινόμενα 

μέτρα/δράσεις/κίνητρα προς επίτευξης τους. Ο καθορισμός των στόχων αυτών βασίστηκε κυρίως 

στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του κράτους και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις στον 

υφιστάμενο βαθμό επίτευξής τους. 



 

 

 

Πίνακας VII-3: Ποσοτικοί στόχοι του Σχεδίου και προτεινόμενα μέτρα/δράσεις/κίνητρα  
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9. 40% χωριστή 

συλλογή επί του 

συνόλου των 

δημοτικών 

στερεών 

αποβλήτων μέχρι 

το 2021 με 

απώτερο στόχο το 

50% μέχρι το 2027. 

Μέχρι και το 2012 μόνο το 20% των δημοτικών αποβλήτων αξιοποιείται 

(κομποστοποίηση και ανακύκλωση) ενώ το υπόλοιπο 80% καταλήγει σε 

χώρους ταφής (βλέπε Παράρτημα ΙV). Η υφιστάμενη κατάσταση δεν 

ευνοεί καθόλου την αξιοποίηση των πόρων και θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί. Με βάση τον πίνακα IV-3.19 του παραρτήματος IV είναι 

εμφανές ότι ακόμη και με επεξεργασία του μεικτού μικρή ποσότητα 

μόνο δύναται να ανακυκλωθεί (25%). Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο 

το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρων αλλά και η 

όσο το δυνατό ψηλότερη ποιότητα στο ανακυκλώσιμο υλικό κρίνεται 

επιβεβλημένη η προώθηση της χωριστής διαλογής στη πηγή (νοικοκυριά 

και εμπορικές δραστηριότητας, ιδρύματα, βιομηχανίες) και της χωριστής 

συλλογής από την τοπική αρχή. Η προώθηση της χωριστής συλλογής θα 

επιτευχθεί μέσω συνδυασμού νομοθετικών ρυθμίσεων και 

τεχνοοικονομικής ενίσχυσης προς την τοπική αυτοδιοίκηση (ως ο πλέον 

υπεύθυνος φορέας για την αποκομιδή των αποβλήτων) ή/και τους 

παραγωγούς μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων (ανάλογα με την 

περίπτωση) 

 Ολοκλήρωση των έργων για κατασκευή και λειτουργία των 
πράσινων σημείων 

Όλα του στόχου 2 στον πιο πάνω πίνακα 

Ενίσχυση επιθεωρήσεων 

 Εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων 

Εθελοντικές συμφωνίες με τον ιδιωτικό τομέα για προώθηση 
ή/και εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής . 

Τεχνοοικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για προώθηση 
προγραμμάτων χωριστής συλλογής. 

Ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Παροχή κινήτρων μέσω θεσμού βραβείων και άλλων 
διαγωνισμών. 

Παροχή οικονομικών κινήτρων/αντικινήτρων προς μεγάλους 
παραγωγούς αποβλήτων και διαχειριστές αποβλήτων 

10. 50% του 
ανακυκλώσιμου 
υλικού στα 
δημοτικά 
απόβλητα να 
τυγχάνει 
προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίη
ση μέχρι το 2020 

Το ανακυκλώσιμο υλικό (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) στο δημοτικό 

απόβλητο με βάση το Σχήμα IV-2.4 παρουσιάζει μια μέση σύσταση στα 

έτη 2000-2012 της τάξης του 46% περίπου. Με βάση την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ το 50% της ποσότητας αυτής θα πρέπει τυγχάνει είτε 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε ανακύκλωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό υπολειμμάτων στο χωριστά συλλεγέν 

ανακυκλώσιμο όπως παρουσιάζεται σήμερα από τα δεδομένα της Green 

Dot (βλέπε Παράρτημα IV) τότε τουλάχιστον το 60% του ανακυκλώσιμου 

Όλα τα μέτρα του στόχου 9 

Δημιουργία ΟΕΔΑ Πεντακώμου  

Πλήρης αξιοποίηση της δυναμικότητας της ΟΕΔΑ Κόσιης με 

την εκτροπή σε αυτή από τον ΧΑΔΑ Κοτσιάτη αποβλήτων της 

τάξης των 80.000 τόνων ετησίως για πλήρη επεξεργασία και 

40.000 τόνων για μηχανική διαλογή 

Δημιουργία μονάδας διαχείρισης των ποσοτήτων από τον 
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θα πρέπει να τυγχάνει χωριστής συλλογής από νοικοκυριά, εμπορικές 

δραστηριότητες, ιδρύματα κ.α. χώρους για τους οποίους η τοπική αρχή 

έχει την ευθύνη της αποκομιδής. 

ΧΑΔΑ Κοτσιάτη που δεν θα διατεθούν στον ΟΕΔΑ Κόσιης, και 

που θα συμπεριλαμβάνει επεξεργασία και ενταφιασμό σε 

ΧΥΤ, όπως απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ. 

Αναβάθμιση  του ΧΥΤΑ Πάφου με την εγκατάσταση μονάδας 

επεξεργασίας όπως απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, 

11. 15% των 

οργανικών 

δημοτικών 

αποβλήτων να 

συλλέγεται 

χωριστά μέχρι το 

2021  

Το οργανικό απόβλητο παρουσιάζει μια μέση σύσταση στα έτη 20001-

20121 της τάξης του 41% περίπου, στο σύνολο των δημοτικών 

αποβλήτων (Στατιστική Υπηρεσία). Οι ΟΕΔΑ των επαρχιών Λάρνακας-

Αμμοχώστου και Λεμεσού εκτιμάται ότι θα διαθέτουν δυναμικότητα ίση 

με 300.000 τόνους μεικτού δημοτικού αποβλήτου.  Επιπλέον, με βάση το 

άρθρο 6(α) της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ  σύμφωνα με το οποίο « Τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε σε χώρους υγειονομικής ταφής 

πραγματοποιείται ταφή  μόνον αποβλήτων που έχουν υποστεί 

επεξεργασία …», οποιοδήποτε μικτό καταλήγει στους ΧΥΤΑ Πάφου και 

Λευκωσίας θα πρέπει να τυγχάνει επεξεργασίας ενώ με βάση το άρθρο 

22 του περί Αποβλήτων Νόμου «Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα … για την 

ενθάρρυνση (α) της χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων ενόψει 

της λιπασματοποίησης και της ζύμωσης των βιοαποβλήτων ..». Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να προωθηθεί η επεξεργασία των μικτών που 

καταλήγουν στους ΧΥΤΑ ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

χωριστή συλλογή των οργανικών. 

Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων. 

 Ολοκλήρωση των έργων για κατασκευή και λειτουργία των 
πράσινων σημείων 

Εκπαίδευση τοπικών αρχών και παραγωγών αποβλήτων 
οργανικού για προώθηση χωριστής συλλογής 

Εθελοντικές συμφωνίες με ιδιωτικό τομέα για ενημέρωση 
και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης χωριστής 
διαλογής του οργανικού 

Τεχνοοικονομική ενίσχυση τοπικής αρχής για προώθηση 
συστημάτων χωριστής συλλογής του οργανικού 

Προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων οικιακής 
κομποστοποίησης. 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

Εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής οργανικού 
στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Προώθηση προγραμμάτων και εθελοντικών συμφωνιών 
χωριστής συλλογής οργανικών από σημεία μεγάλης 
παραγωγής όπως χώρους μαζικής εστίασης και βιομηχανίες 
τροφίμων 

12. Από τον Ιούλιο του 

2016, η μεγίστη 

Ως βιοαποδομήσιμο απόβλητο (ΒΑΑ) νοείται το οργανικό κλάσμα των 

δημοτικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου και του 

Δημιουργία ΟΕΔΑ Λεμεσού 

Μέγιστη αξιοποίησης της δυναμικότητας της ΟΕΔΑ 
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Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ/ΚΙΝΗΤΡΑ* 

ποσότητα 

βιοαποδομησιμου 

που μπορεί να 

προωθηθεί για 

ταφή είναι  95.000 

τόνοι  

χαρτιού. Η ποσότητα των 95.000 τόνων έχει υπολογιστεί με βάση το 

ποσοστό του 35% (όπως απαιτεί η Οδηγία 1999/31/ΕΚ) επί του συνολικό 

των ΒΑΑ που έχουν ταφεί το 1995. 

Λάρνακας-Αμμοχώστου. 

Δημιουργία μονάδας διαχείρισης των ποσοτήτων από τον 

ΧΑΔΑ Κοτσιάτη που δεν θα διατεθούν στον ΟΕΔΑ Κόσιης, και 

που θα συμπεριλαμβάνει επεξεργασία και ενταφιασμό σε 

ΧΥΤ, όπως απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ. 

Αναβάθμιση  του ΧΥΤΑ Πάφου με την εγκατάσταση μονάδας 

επεξεργασίας όπως απαιτείται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, 



 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ/ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα επίτευξης στόχων και δράσεων.  

Πίνακας VII-4: Χρονοδιάγραμμα κύριων μέτρων και στόχων  

Μέτρα/Στόχοι 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Νομοθετικά 
μέτρα 

√ √ √     

Κρατικά έργα √ √ √ √ √ √  

Εγκατάσταση της 
απαιτούμενης 
υποδομής  

Υποδομή για  
 βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα (μονάδες 
κομποστοποιήσης και 
αναερόβιας 
επεξεργασίας)  

 δίκτυο πράσινων 
σημείων  

Υποδομή για  
 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

(μονάδες κομποστοποιήσης 
και αναερόβιας επεξεργασίας) 

 επεξεργασία πλαστικού 
 σύμμεικτα/υπολείμματα 

στερεών δημοτικών 
αποβλήτων  

 δίκτυο πράσινων σημείων 

Υποδομή για  
 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

(μονάδες κομποστοποιήσης 
και αναερόβιας επεξεργασίας) 

 επεξεργασία πλαστικού 
 σύμμεικτα/υπολείμματα 

στερεών δημοτικών 
αποβλήτων  

 δίκτυο πράσινων σημείων 

Υποδομή για  
 βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα (μονάδες 
κομποστοποιήσης και 
αναερόβιας 
επεξεργασίας) 
αποβλήτων  

   

Οικονομικά 
μέτρα και κίνητρα  

√ √ √ √ √ √  

Ενημέρωση/ 
εκπαίδευση 

√ √ √ √ √ √  

40% χωριστή 
συλλογή των 
δημοτικών 
στερεών 
αποβλήτων  

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

50% 
προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποί

26% 30% 35% 40% 45% 50%  
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ηση και 
ανακύκλωση 
τουλάχιστον στο 
χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί 

15% του 
οργανικού 

0% 3% 5% 8% 10% 12% 15% 

 



 

 

4.1 Νομοθετικά και οργανωτικά μέτρα 

 

Μέσα από τις κατάλληλες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, θα καθοριστεί  το νομικό πλαίσιο για 

τη διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων, θα κατανεμηθούν οι σχετικές ευθύνες 

και θα καθοριστούν  οι  υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών, των τοπικών  αρχών, και άλλων 

εμπλεκόμενων μέρων (π.χ. παραγωγοί προϊόντων) με τρόπο που να υπάρχει αυξανόμενη 

διαφάνεια και έλεγχος σχετικά με συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.  

 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα αφορούν τα ακόλουθα:  
 
o Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις τοπικές αρχές: 

 Ετοιμασία Κανονισμών μεταφοράς υποχρέωσης καθιέρωσης μέτρων χωριστής 
συλλογής στα τουλάχιστον χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί σύμφωνα με το 
άρθρο 13(3) του Νόμου, προώθησης μέτρων χωριστής συλλογής οργανικών 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου και επίτευξης των στόχων του 
παρόντος Σχεδίου. Οι Κανονισμοί δύνανται να εκδοθούν κάτω από τον περί 
Αποβλήτων Νόμο ή τους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμους. Οι Κανονισμοί 
δύνανται να προβλέπουν μεταξύ άλλων και την επιβολή τελών εκ μέρους της Αρχής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάλυψη των πρόσθετων λειτουργικών/διοικητικών 
δαπανών, την παροχή εξουσιών ελέγχου και επιθεωρήσεων της Αρχής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όπως επίσης και επιβολή ποινών.  

 Σε συνέχεια των πιο πάνω Κανονισμών, αξιολόγηση της πιθανότητας ετοιμασίας 
Κανονισμών υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή για τον πολίτη. Οι εν λόγω 
Κανονισμοί δύνανται να εκδοθούν κάτω από τον περί Αποβλήτων Νόμο ή τους περί 
Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμους. Οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν μεταξύ 
άλλων την παροχή εξουσιών ελέγχου και επιθεωρήσεων της Αρχής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όπως επίσης και επιβολή ποινών.  
 

o Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον παραγωγό προϊόντος: 
 Αναθεώρηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που υιοθετεί την 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (συσκευασίες, ηλεκτρικός ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, μπαταρίες) 

 Ετοιμασία Κανονισμών για την προσαρμογή της ευθύνης του παραγωγού για άλλα 
προϊόντα εκτός από τη συσκευασία, ΑΗΗΕ και μπαταρίες (π.χ. χαρτί μη-
συσκευασίας)  
 

o Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους χώρους ταφής: 
 Ετοιμασία Κανονισμών για σταδιακή εφαρμογή  φόρου ταφής σε χώρους 

υγειονομικής ταφής και χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης που σταδιακά θα 
αυξάνεται.   
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 Ετοιμασία Κανονισμών  που απαγορεύουν την ταφή συγκεκριμένων ρευμάτων 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής  (π.χ. ανακυκλώσιμα, απόβλητα με 
υψηλή θερμαντική αξία)  

 
o Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις: 
 Ετοιμασία Κανονισμών  που  αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων σε μεγάλες 

επιχειρήσεις (πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος και αριθμό των εργαζομένων) ώστε 
να γίνεται χρήση ειδικών μέτρων για  προώθηση την πρόληψη των αποβλήτων και 
την ανάκτησή τους. 
 

o Συνεχής προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
 

o Ενίσχυση των ελέγχων συμμόρφωσης και επιθεωρήσεων 
 

o Αξιολόγησης της αναγκαιότητας για νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικής εφαρμογής 
του συστήματος πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ) από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 
o Τροποποίηση του νόμου 85(Ι)/2005 για τη εγκαθίδρυση συμβουλίων εκμετάλλευσης 

χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων 
 

Πίνακας VII-5: Χρονοδιαγράμματα για υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων  

 

Νομικά Μέτρα 2016 2017 

Δημιουργία σχεδίου/ προγράμματος για πρόληψη και διαχείριση 
αποβλήτων για κάθε τοπική αρχή  

√  

Υιοθέτηση μέτρων και στόχων για χωριστή συλλογή από τις Τοπικές Αρχές  √  

Αναθεώρηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που υιοθετεί 
την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (συσκευασίες, ηλεκτρικός 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες) 

√  

Υιοθέτηση της αρχής της ευθύνης παραγωγού για άλλα ρεύματα Χαρτί μη-
συσκευασίας 

Μέταλλο 
Πλαστικό 
Γυαλί 

Φόρος ταφής για τις χωματερές  √  

Απαγόρευση ειδικών ρευμάτων για ταφή στους ΧΥΤΑ  √  

Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανάκτησης 
αποβλήτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις  

 √ 

Μελέτη αξιολόγησης της αναγκαιότητας για νομοθετική ρύθμιση της 
υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ) από 
την τοπική αυτοδιοίκηση 

√  

Ενίσχυση των ελέγχων συμμόρφωσης και επιθεωρήσεων √  

Τροποποίηση του νόμου 85(Ι)/2005 για τη εγκαθίδρυση συμβουλίων 

εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων 

√  



 

- 21 - 
 

 

4.2 Κρατικά έργα 

Προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των τοπικών αρχών στον τομέα της διαχείρισης 

αποβλήτων και η υφιστάμενη υποδομή, το κράτος θα προχωρήσει με την υλοποίηση των 

πιο κάτω έργων: 

 

o Κατασκευή και λειτουργία ΟΕΔΑ Λεμεσού – σκοπός της εγκατάστασης θα είναι η 

διαχείριση του μεικτού δημοτικού αποβλήτου. Προσπάθεια θα είναι να η εγκατάσταση 

να αξιοποιεί το μεικτό απόβλητο στο μέγιστο βαθμό, εφαρμόζοντας την ιεράρχηση της 

διαχείρισης των αποβλήτων  μέσω μηχανικής διαλογής για διαχωρισμό των 

ανακυκλώσιμων, αξιοποίηση του οργανικού και λοιπού υπολείμματος με 

κομποστοποίηση ή παραγωγή καυσίμου υλικού (SRF και RDF) για ανάκτηση ενέργειας 

και ελαχιστοποίηση του ποσοστού που θα προωθείται για τελική διάθεση. Το έργο έχει 

ήδη τροχοδρομηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο και υπόγραψε συμβόλαιο 

κατασκευής και λειτουργίας τον Μάριο του 2015, για εγκατάσταση δυναμικότητας 

140.000 τόνων μεικτού αποβλήτου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 

2016 με εξαίρεση το μέρος που αφορά την κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ η οποία πρέπει 

να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει λειτουργία ένα χρόνο μετά τη υπογραφή της 

σύμβασης δηλαδή εντός του 2015.  

 

o Ολοκλήρωση του δικτύου των πράσινων σημείων – σκοπός του έργου είναι η 

κατασκευή και λειτουργία αριθμού σημείων συλλογής και διαλογής αποβλήτων προς 

εξυπηρέτηση των τοπικών αρχών και του πολίτη στη χωριστή συλλογή ειδικών 

ρευμάτων αποβλήτων όπως ογκώδη, επικίνδυνα απόβλητα (μηχανέλαια, λαμπτήρες 

και άλλα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ), τα πράσινα 

απόβλητα, τα απόβλητα από τις κατασκευές και κατεδαφίσεις και άλλα ειδικού τύπου 

αποβλήτων από τα νοικοκυριά και παρόμοιες πηγές.  Η κατασκευή του δικτύου 

πράσινων σημείων είναι ήδη προγραμματισμένη και αποτελείται από 37 σημεία, με 

προοπτική για προσθήκη περισσότερων στο μέλλον. Ωστόσο, αρκετά από τα σημεία 

αυτά έχουν ήδη ακυρωθεί από τις τοπικές αρχές που θα τα φιλοξενούσαν και ως εκ 

τούτου η μελέτη επέκτασης του δικτύου είναι θεωρείται αναγκαία. Τα πράσινα σημεία 

για την επαρχία Πάφου είναι ήδη υπό κατασκευή. Η κατασκευή των  πράσινων 

σημείων για τις περιοχές της Λάρνακας και της Αμμοχώστου αναμένεται να 

οριστικοποιηθεί εντός του 2015. Επίσης, η κατασκευή των πράσινων σημείων, για τις 

περιοχές της Λευκωσίας και Λεμεσού, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.  

 

o Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ Λευκωσίας – σκοπός του χώρου υγειονομικής ταφής 

αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας είναι η κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των 

αποβλήτων της επαρχίας ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση για 

κλείσιμο της χωματερής στο Κοτσιάτη ενόψει και της καταδικαστικής απόφασης του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με σχετική πρόνοια της 
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Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για του χώρους υγειονομικής ταφής.  Οι ποσότητες που 

απορρίπτονται στο ΧΥΤ αναμένεται να μειώνεται με την συνεχή λειτουργία 

προγραμμάτων προώθησης πρόληψης δημιουργίας και χωριστής συλλογής δημοτικών 

αποβλήτων καθώς και την χρήση της ολικής δυναμικότητας των μονάδων ΟΕΑΔΑ 

Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λεμεσού και μετατροπή τους σε μονάδες αποδοχής 

μεικτού δημοτικού αποβλήτου σε παγκύπρια βάση. Για σκοπούς συμμόρφωσης με το 

άρθρο 6(α) της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ που θέλει τα απόβλητα που προωθούνται για 

ταφή να τυγχάνουν προηγουμένως επεξεργασίας, ο ΧΥΤ θα συνοδεύεται από μονάδα 

ελάχιστης επεξεργασίας των μεικτών αποβλήτων μέσης δυναμικότητας 50.000 τόνων.  

 

o Αξιοποίηση ενταφιασμένου υλικού στις χωματερές Κοτσιάτι και Βατί – οι χωματερές 

αυτές είναι οι μεγαλύτερες και αρχαιότερες στην Κύπρο. Σκοπός της ενέργειας αυτής 

είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη εφικτή αξιοποίηση του ενταφιασμένου υλικού 

προτού ακολουθήσει αποκατάστασή τους. Η Κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να 

ζητήσει μέσω προσφορών από ενδιαφερόμενους ιδιώτες, την αξιοποίηση των υλικών 

αυτών και τελικά την  αποκατάσταση των συγκεκριμένων χώρων  σε μακροπρόθεσμη 

βάση.  

 

o Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης 

αποβλήτων - Η Κυπριακή κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει με προσφορά, την 

αποκατάσταση των υπολοίπων χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων όπως αυτό 

απαιτείται από την Οδηγία για την υγειονομική ταφή  τους στόχους (1999/31/ΕΚ). Αυτό 

είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκίνησε το 2010 με την αποκατάσταση των 

χωματερών της επαρχίας Πάφου (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014), θα συνεχιστεί 

με τις χωματερές των  επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου (αναμένεται να ξεκινήσει 

εντός του 2014 και να ολοκληρωθεί το 2015) και θα ολοκληρωθεί με τις χωματερές  της 

Λευκωσίας και της επαρχίας Λεμεσού (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016). 

 

o Επαναξιολόγηση της δυναμικότητας της μονάδας ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου: 

προκειμένου αυτή να αξιοποιείται πλήρως από μεικτά δημοτικά και άλλων επαρχιών – 

η ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου μπορεί να δεχθεί μέχρι 160.000 τόνους μεικτού 

δημοτικού αποβλήτου για πλήρη επεξεργασία και μέχρι 200.000 τόνους για μηχανική 

επεξεργασία. Σήμερα, αξιοποιείται μόνο το 70% της δυναμικότητας αυτής (110.000 

τόνοι). Σκοπός είναι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μονάδας καθώς και η 

αναβάθμισή της σε μονάδα πλήρης αξιοποίησης των εισερχομένων αποβλήτων και 

μετατροπή τους σε καύσιμο υλικό, καθώς σήμερα RDF και σταθεροποιημένο 

υπόλειμμα θάβονται στο παρακείμενο ΧΥΤΑ.  

 

o Λειτουργία ΧΥΤ  Πάφου: Ο νέος διαγωνισμός για τη διαχείριση του ΧΥΤ Πάφου, τον 

οποίο θα προκηρύξει, αξιολογήσει και κατακυρώσει το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης  

Χώρων Διάθεσης/Αξιοποίησης Αποβλήτων της Επαρχίας Πάφου, θα περιλαμβάνει εκτός 
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από τη διαχείριση του χώρου και τη δημιουργία σχετικής υποδομής συλλογής μεθανίου 

και την επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την ταφή τους με τεχνολογία που να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ και μέση δυναμικότητα 50.000 τόνων 

μεικτού.  

 

o Αξιολόγηση της αναγκαιότητας και κατασκευή διαμετακομιστικών μονάδων μεικτών 

δημοτικών αποβλήτων προκειμένου αυτά να μεταφέρονται προς τις ΟΕΔΑ Λεμεσού και 

Λάρνακας/Αμμοχώστου – οι ΟΕΔΑ Λεμεσού και Λάρνακας/Αμμοχώστου θα 

μετατραπούν σε μονάδες παγκύπριας αποδοχής μεικτών δημοτικών αποβλήτων. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας επιπλέον 

διαμετακομιστικών σταθμών μεταφοράς των αποβλήτων προς τις μονάδες. Προς 

τούτου, το κράτος θα προβεί στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών και στην 

κατασκευή των σταθμών για τους οποίους θα προκύψει ανάγκη. 

 

Πίνακας VII-6: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κρατικών έργων  

 

4.2.1 Χρηματοδότηση έργων  

Η χρηματοδότηση των απαιτουμένων νέων έργων υποδομής θα γίνει κατά κύριο λόγο από 

τον ιδιωτικό τομέα, με ανάκτηση του κόστους από τα τέλη αποδοχής και επεξεργασίας 

Κρατικών έργων 2016 2017 2018 

Κατασκευή και λειτουργία ΟΕΔΑ Λεμεσού √   

Ολοκλήρωση του δικτύου των πράσινων σημείων   √ 

Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ και μονάδας 
επεξεργασίας Λευκωσίας 

 √ √ 

Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των χώρων 
ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων  

√  

Επαναξιολόγηση της δυναμικότητας της ΟΕΔΑ 
Λάρνακας/Αμμοχώστου 

√ 
  

Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ και μονάδας 
επεξεργασίας Πάφου 

 
√ √ 

Αξιολόγηση της αναγκαιότητας και κατασκευή 
διαμετακομιστικών μονάδων 

 
√ √ 

Διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης SRF και RDF 
που θα παράγονται από τις μονάδες επεξεργασίας των 
μεικτών αποβλήτων 

√ 
  

Μελέτη για εφαρμογή ενιαίας πολιτικής σχετικά με την 
χρηματοδότηση του όλου συστήματος πάνω σε 
παγκύπρια βάση ώστε να διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση των πολιτών – π.χ., με τον καθορισμό 
ενιαίο τέλους επεξεργασίας αποβλήτων σε όλες τις 
τοπικές αρχές 

√ 

√  
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αποβλήτων που θα  καταβάλλουν οι τοπικές αρχές τις οποίες θα εξυπηρετεί.  Παράλληλα, 

θα εξεταστούν τα ακόλουθα: 

 

• η δυνατότητα μερικής χρηματοδότησης του κεφαλαιουχικού κόστους των νέων 

υποδομών (π.χ., για το κόστος  κατασκευής των νέων ΧΥΤ) από το κράτος, 

ενδεχομένως εντάσσοντας τα έργα για συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

• η δυνατότητα επιδότησης του τέλους επεξεργασίας (gate-fee) που θα καταβάλλουν οι 

τοπικές αρχές, σε περίπτωση που θα είναι υπερβολικά ψηλό και δυσανάλογο με 

εκείνο που θα καταβάλλεται στις άλλες περιοχές. 

 

Τελικός στόχος είναι η επεξεργασία ενιαίας πολιτικής σχετικά με την χρηματοδότηση του 

όλου συστήματος πάνω σε παγκύπρια βάση ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των 

πολιτών – π.χ., με τον καθορισμό ενιαίο τέλους επεξεργασίας αποβλήτων σε όλες τις 

τοπικές αρχές. 

 

4.3 Ευαισθητοποίηση κοινού, συλλογή και παροχή πληροφοριών και 
συστάσεων και εκπαιδευτικής κατάρτισης 

Η συνεχής παροχή πληροφοριών και οι δημόσιες σχέσεις  αποτελούν τα βασικά εργαλεία 

για την αποτελεσματική υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα 

συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και την κατανόηση των απαιτήσεων για την 

αποτελεσματικότητα της απόδοσης των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Η αλλαγή 

προς την αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί  μόνο μέσα από την εκπαιδευτική 

κατάρτιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των άμεσα ενδιαφερομένων. Για το λόγο 

αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα:  

 

o Δημιουργία συστήματος για  ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή στοιχείων και να βελτιωθούν 

οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των σύμμεικτων δημοτικών 

στερεών αποβλήτων. 

o Προσαρμογή της ιστοσελίδας της αρμόδιας αρχής 

o Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, 

γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των αρμοδίων αρχών, των εμπλεκόμενων 

φορέων και το κοινό.  

o Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την 

πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, οικιακή 

κομποστοποίηση. 

o Ετοιμασία και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ή/και ειδίκευσης για τις 

τοπικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς με το οποίο προωθείται η εφαρμογή 

της πρόληψης, της διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής των αποβλήτων.  
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o Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των σύμμεικτων δημοτικών 

αποβλήτων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων, 

βιβλία, FAQ.  

o Εδραίωση  γραμμής επικοινωνίας (μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου) με την οποία θα 

παρέχεται καθοδήγηση ή βοήθεια στους πολίτες ως προς τη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

 

Πίνακας VII-5: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων για την ενημέρωση    

Μέτρα για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ετοιμασία συστήματος ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων για τη διαχείριση αποβλήτων  

√ √     

Αναδιαμόρφωση ιστοσελίδας αρμόδιας αρχής √ √     

Ετοιμασία ηλεκτρονικής πλατφόρμας  √     

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΑ και άλλων 
φορέων 

√ √ √ √ √ √ 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού √ √ √ √ √ √ 

Δημιουργία γραμμής 
επικοινωνίας/καθοδήγησης 

 √     

Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού, 
κατευθυντήριων οδηγιών, βιβλιάριων 
συμβουλών κλπ για τη διαχείριση των 
σύμμεικτων δημοτικών στερεών αποβλήτων, 
στα πλαίσια της πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, της προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση τους και της χωριστή 
διαλογή τους στη πηγή 

√ √ √    

  

4.4 Οικονομικά εργαλεία αγοράς και κίνητρα  

Οικονομικά εργαλεία όπως φόρος/πληρωμή ποσού για την είσοδο σε χώρους υγειονομικής 

ταφής και μονάδες ανάκτησης ενέργειας, πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία, τέλος παραγωγής αποβλήτων (σε συστήματα πληρώνω όσο πετάω), αναμένεται 

να ενισχύσουν την εμπλοκή και συμμετοχή των  τοπικών αρχών, του κοινού και άλλων 

εμπλεκομένων φορέων όσον αφορά τη συμβολή τους στην προώθηση της μείωσης 

δημιουργίας αποβλήτων, της οικιακής κομποστοποίησης, της χωριστής συλλογής και της 

περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν στον 

βέλτιστο βαθμό ως πόροι. 
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Πέραν όμως αυτών, το  κράτος μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών ταμείων θα παρέχει 

οικονομικές ενισχύσεις και εργαλεία για την προώθηση δράσεων πρόληψης δημιουργίας 

δημοτικών αποβλήτων, χωριστής συλλογής του ανακυκλώσιμου και του οργανικού 

κλάσματος των δημοτικών αποβλήτων, αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών εντός της 

Δημοκρατίας, ελαχιστοποίησης του ποσοστού διάθεσης των δημοτικών αποβλήτων σε 

χώρους υγειονομικής ταφής και της περιβαλλοντικά ορθολογικής αξιοποίησης των 

δημοτικών αποβλήτων προς όφελος της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Οι οικονομικές 

ενισχύσεις αναμένεται να αρχίσουν να παρέχονται εντός του 2015 και να ολοκληρωθούν 

μέχρι και το 2021 και θα παρέχονται ως εξής:  

  

4.4.1 Τοπικές Αρχές  

 

 Συγχρηματοδότηση για τη υλοποίηση συστημάτων ΠΟΠ (πληρώνω όσο πετάω). 

 Συγχρηματοδότηση της υλοποίησης μέτρων τα οποία προωθούν τη χωριστή συλλογή 

αποβλήτων όπως για παράδειγμα χωριστή διαλογή στη πηγή τουλάχιστον στο χαρτί, 

πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, δημιουργία χώρων απόθεσης αποβλήτων (σταθερό σημείο ή 

με κινητή μονάδα), δημιουργία νησίδων, χωριστή συλλογή από πόρτα σε πόρτα, 

συλλογή μετά από ειδοποίηση κλπ.  

 Συγχρηματοδότηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε 

απομακρυσμένες/απομονωμένες περιοχές (μηδενική παραγωγή απόβλητα) 

(συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων κομποστοποίησης,  σταθμούς μεταφόρτωσης 

αποβλήτων, μικρά σημεία συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, χώρο 

υγειονομικής ταφής για υπολείμματα. 

 Ενίσχυση για αγορά υπηρεσιών  στις τοπικές αρχές για την απασχόληση συμβούλων, 

για τις εκστρατείες επικοινωνίας, για έργα ειδικών διαχείρισης αποβλήτων. 

 

4.4.2 Ιδιωτικός τομέας 

 Οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους και αριθμού 

εργαζομένων για την εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων μείωσης παραγωγής 

αποβλήτων και χωριστής συλλογής αποβλήτων, στον κύκλο εργασιών τους.  
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 Οικονομική ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων για επέκταση ή/και 

αναβάθμιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. 

 Οικονομική ενίσχυση βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων για συμπερίληψη 

ανακυκλώσιμων υλικών στις παραγωγικές διαδικασίες τους. 

  

4.4.3 Δημόσιος τομέας 

 Χρηματοδότηση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή 

προγραμμάτων μείωσης και χωριστής συλλογής των αποβλήτων τους. 

 

4.4.4 Γενική χρηματοδότηση  

 Επιχορηγήσεις εκδηλώσεων, διαγωνισμών, δημιουργίας θεσμού βραβείων π.χ. 

καλύτερης απόδοσης  στην εφαρμογή προγράμματος για χωριστή συλλογή ή/και 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σε Τοπικές Αρχές, σχολεία, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, βιομηχανίες ή/και σε επίπεδο μεμονωμένων πολιτών.  

 Επιχορήγηση συστημάτων εγγυοδοσίας 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα μέτρα/δράσεις, αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι  

φορείς ανά μέτρο/δράση, τίθενται τα χρονοδιαγράμματα και σημειώνονται η σχέση του 

μέτρου/δράση με τους εθνικούς στόχους. 

 



 

 

Πίνακας VII- 6: Συνοπτικός πίνακας μέτρων / δράσεων 

Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 Κατασκευαστικά έργα 

1.1 Μελέτη για 
εφαρμογή 
παγκύπριων 
τελών στις 
μονάδες 
διαχείρισης 
μεικτών 
αποβλήτων 

Η εν λόγω μελέτη σκοπό έχει να 
προτείνει ενιαία πολιτική 
σχετικά με τη χρηματοδότηση 
της διαχείρισης των μεικτών 
πάνω σε παγκύπρια βάση ώστε 
να διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση των πολιτών π.χ. με 
τον καθορισμό ενιαίου τέλους 
επεξεργασίας αποβλήτων σε 
όλες τις τοπικές αρχές  

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση δράση   Μέχρι το 2016 

1.2. Ολοκλήρωση 
έργων για 
κατασκευή και 
λειτουργία των 
πράσινων 
σημείων 

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει 
ήδη προχωρήσει στην 
κατασκευή των πράσινων 
σημείων της επαρχίας Πάφου 
και προχωρά την κατασκευή των 
πράσινων σημείων στις επαρχίες 
Λάρνακας/Αμμοχώστου, 
Λευκωσίας και Λεμεσού η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2015. Παράλληλα, θα 
πρέπει να ξεκινήσουν οι 
ενέργειες επέκτασης του 
δικτύου 

Φορέας 
υλοποίησης 
του έργου: 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
 
Φορέας 
προώθησης 
της επέκτασης 
του δικτύου: 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
 

Άμεση Δράση Τα πράσινα σημεία 
αναμένεται ότι θα 
συνεισφέρουν στην 
επίτευξη των ευρωπαϊκών 
και κρατικών στόχων 
κυρίως σε ότι αφορά 
κλαδέματα και 
υπολείμματα πάρκων και 
κήπω 

Χωριστή συλλογή 
Προώθηση προς 
επαναχρησιμοπο
ίηση 
Ανακύκλωση 
 

Σύμφωνα με τα 
πλάνα του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών το 
έργο θα 
ολοκληρωθεί 
εντός του 2015. 
 
Η επέκταση 
αναμένεται να 
ξεκινήσει  το 
2017 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υλοποίηση: 
ΤΑΥ 

1.3 Ολοκλήρωση 
έργων 
αποκατάστασης 
των ανεξέλεγκτων 
χωματερών 

Παρούσα κατάσταση: το 
Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
προβεί σε δημοσίευση 
διαγωνισμού για τις επαρχίες 
Λάρνακας/Αμμοχώστου. Η 
Πάφος έχει ήδη ολοκληρωθεί 
Μελλοντική κατάσταση: το ΤΑΥ 
θα προβεί σε δημοσίευση 
διαγωνισμών για τις επαρχίες 
Λευκωσίας και Λεμεσού 

Φορέας 
υλοποίησης 
του έργου: 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
και ΤΑΥ 

Άμεση Δράση Σε συνέχεια σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης 
του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου το έργο θα 
πρέπει να υλοποιηθεί 
μέχρι τον Ιούλιο του 2015. 

Ασφαλής 
διάθεση 

Σύμφωνα με τα 
πλάνα του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών το 
έργο θα 
ολοκληρωθεί 
εντός του 2015 
για τις επαρχίες 
Λάρνακας/Αμμοχ
ώστου ενώ για τις 
επαρχίες 
Λεμεσού και 
Λευκωσίας εντός 
του 2017. 

1.4 ΟΕΔΑ Λεμεσού Παρούσα Κατάσταση: το 
Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη  
κατακυρώσει εντός του 
Μαρτίου, 2015 την προσφορά 
για την κατασκευή και 
λειτουργία της μονάδας. Το έργο 
αφορά τη διαχείριση του 
σύμμεικτου δημοτικού 
αποβλήτου. Περιλαμβάνει 
μηχανική διαλογή των 
ανακυκλώσιμων και μετατροπή 

Φορέας 
υλοποίησης 
του έργου: 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Άμεση Δράση Το έργο αναμένεται να 
συνεισφέρει στην επίτευξη 
του στόχου για εκτροπή 
ΒΑ από την ταφή, όπως 
απαιτείται από την Οδηγία 
1999/31/ΕΚ για τους 
χώρους υγειονομικής 
ταφής και τους περί 
Στερεών και Επικινδύνων 
Αποβλήτων (χώροι 
υγειονομικής ταφής 

Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 
ενέργειας 

Το έργο 
αναμένεται να 
ολοκληρωθεί 
εντός του 2016. 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

του υπολοίπου σε SRF. Το SRF 
ανήκει στο κράτος, το οποίο και 
θα πρέπει να το φροντίσει να 
διατεθεί προς καύση. 

αποβλήτων) Κανονισμούς 
Κ.Δ.Π. 636/2003. Ο 
τελευταίος στόχος θα 
πρέπει να επιτευχθεί μέχρι 
τον Ιούλιο του 2016 και 
επιτρέπει την ταφή μόνο 
του 35% του ΒΑ που 
θαβόταν το 1995 και το 
οποίο αντιστοιχεί σε 
περίπου 95.000 τόνους ΒΑ. 
Επίσης αναμένεται να 
συνεισφέρει 
συμπληρωματικά προς την 
επίτευξη του στόχου 
ανακύκλωσης μέχρι το 
2020 (50%) 

1.5 ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Λεμεσού 

Παρούσα κατάσταση: το έργο 
συμπεριλαμβάνεται στις 
προσφορές του έργου ΟΕΔΑ 
Λεμεσού που έχει κατακυρωθεί 
Μάριο του 2015. Σύμφωνα με 
τους όρους προσφορών ο χώρος 
ταφής θα πρέπει να 
κατασκευαστεί σε ένα έτος από 
την κατακύρωση των 
προσφορών και θα λειτουργήσει 
ως ΧΥΤΑ μέχρι να ολοκληρωθεί 

Φορέας 
υλοποίησης 
του έργου: 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Άμεση Δράση Το έργο αποτελεί βασικά 
τον χώρο ταφής που θα 
αντικαταστήσει τον 
σκυβάλότοπο στο Βατί. Ο 
σκυβαλότοπος στο Βατί, 
αποτελεί ένα από τους 
δύο σκυβαλότοπους για 
τους οποίους η Κύπρος 
έχει καταδικαστεί για μη 
συμμόρφωση με την 
Οδηγία 1999/31/ΕΚ. Ο 

Ασφαλής 
διάθεση 

Σύμφωνα με τα 
έγραφα 
προσφορών ο 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ θα 
πρέπει να 
κατασκευαστεί 
σε 12 μήνες από 
την κατακύρωση 
των προσφορών. 
Αναμένεται ότι 
θα είναι σε θέσει 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ολόκληρο το έργο της ΟΕΔΑ 
οπότε και θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ 

σκυβαλότοπος στο Βατί θα 
πρέπει να κλείσει και 
αποκατασταθεί μέχρι τον 
Ιούλιο, 2015 ή να 
εκμεταλλευτεί με 
υιοθέτηση άλλης μεθόδου 
επεξεργασίας (βλ. δράση 
1) 

να λειτουργήσει 
μέχρι τον Ιούλιο, 
2016. 

1.6 ΧΥΤ και μονάδα 
επεξεργασίας 
Λευκωσίας 

Παρούσα κατάσταση: Η 
Λευκωσία εξυπηρετείται από τον 
σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη. Το  
ΤΑΥ θα προβεί σε σχετικό 
διαγωνισμό για ολοκλήρωση του 
έργου του ΧΥΤ για τη επαρχία 
Λευκωσίας. 

Φορέας 
υλοποίησης 
του έργου: ΤΑΥ 

Άμεση Δράση Το έργο αποτελεί βασικά 
τον χώρο ταφής που θα 
αντικαταστήσει τον 
σκυβάλότοπο στο 
Κοτσιάτη. Ο 
σκυβαλότοπος στο 
Κοτσιάτη, αποτελεί ένα 
από τους δύο 
σκυβαλότοπους για τους 
οποίους η Κύπρος έχει 
καταδικαστεί για μη 
συμμόρφωση με την 
Οδηγία 1999/31/ΕΚ. Ο 
σκυβαλότοπος στο 
Κοτσιάτη θα πρέπει να 
κλείσει και αποκατασταθεί 
μέχρι τον Ιούλιο, ή να 
εκμεταλλευτεί με 
υιοθέτηση άλλης μεθόδου 

Ασφαλής 
διάθεση 

2017/2018 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

επεξεργασίας 2015 (βλ. 
δράση 1) 

1.7 Επαναξιολόγηση 
της 
δυναμικότητας 
της ΟΕΔΑ 
Λάρνακας/Αμμοχ
ώστου 

Η ΟΕΔΑ Λάρνακας/Αμμοχώστου 
μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 
και 160.000 τόνους μεικτού 
δημοτικού. Σήμερα αξιοποιείται 
μόνο για 110.000 τόνους, 
εξυπηρετώντας μόνο τις δύο 
επαρχίες. Σκοπός είναι η πλήρης 
αξιοποίησης της δυναμικότητας 
της ΟΕΑΔΑ με απόβλητα και από 
άλλες επαρχίες. Ταυτόχρονα, 
μελέτης της πιθανότητας 
αύξησης της δυναμικότητας 
αυτής.  

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Βραχυπρόσθεσ
μη δράση 

Το έργο αναμένεται να 
συνεισφέρει στην επίτευξη 
του στόχου για εκτροπή 
ΒΑ από την ταφή, όπως 
απαιτείται από την Οδηγία 
1999/31/ΕΚ και τους περί 
Στερεών και Επικινδύνων 
Αποβλήτων (χώροι 
υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων) Κανονισμούς 
Κ.Δ.Π. 636/2003 και 
συμπληρωματικά στην 
υποχρέωση για κλείσιμο 
της χωματερής του 
Κοτσίατη (με βάση 
καταδικαστική απόφαση 
του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Επίσης 
αναμένεται να 
συνεισφέρει 
συμπληρωματικά προς την 
επίτευξη του στόχου 
ανακύκλωσης μέχρι το 
2020 (50%)  

Ανάκτηση 
υλικών/ 
ανακύκλωση 
Ασφαλής 
διάθεση 

2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.8 Διερεύνηση της 
αναγκαιότητας για 
δημιουργία 
διαμετακομιστικών 
σταθμών 
μεταφοράς 
μεικτών δημοτικών 
αποβλήτων προς 
ΟΕΔΑ Λεμεσού και 
Λάρνακας/Αμμοχώ
στου 

Η μετατροπή των ΟΕΔΑ Λεμεσού 
και Λάρνακας/Αμμοχώστου σε 
μονάδες παγκύπριας αποδοχής 
μεικτού δημοτικού αποβλήτου 
πιθανόν να δημιουργήσει την 
ανάγκη για επιπλέον 
διαμετακομιστικούς σταθμούς 
προκειμένου τα απόβλητα να 
μεταφέρονται με ασφαλέστερες 
και οικονομικότερες διαδικασίες 
προς τις μονάδες. Προς τούτου 
θα πρέπει να διενεργηθούν οι 
όλες οι κατάλληλες μελέτες 
αξιολόγησης αναγκαιότητας και 
πιθανής κατασκευής.  

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Βραχυπρόσθεσ
μη δράση 

  2017/2018 

1.9 Επέκταση  και 
λειτουργία ΧΥΤ και 
κατασκευή και 
λειτουργία 
μονάδας 
επεξεργασίας 
Πάφου 

 ΤΑΥ     2017/2018 

1,10 Διερεύνηση των 
δυνατοτήτων 
διάθεσης SRF και 
RDF που θα 
παράγονται από 

 Τμήμα 
Περιβάλλοντος,  

   2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

τις μονάδες 
επεξεργασίας των 
μεικτών 
αποβλήτων 

2 Δράσεις προώθησης χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων 

1.1 Τροποποίηση του 
νόμου 85(Ι)/2005 
για τη 
εγκαθίδρυση 
συμβουλίων 
εκμετάλλευσης 
χώρων διάθεσης ή 
αξιοποίησης 
οικιακών 
αποβλήτων  

Ο εν λόγω νόμος θα πρέπει να 
τύχει τροποποίησης 
προκειμένου η ΟΕΔΑ Λάρνακα 
Αμμοχώστου να αξιοποιηθεί στο 
μέγιστο βαθμό της 
δυναμικότητας της 

 Άμεση δράση   Μέχρι το 2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1. Νομοθετικές 
ρυθμίσεις 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις 
θεωρούνται ως απαραίτητη 
συνισταμένη προκειμένου να 
προωθηθούν και να ενισχυθούν 
οι δράσεις που προβλέπονται 
στο παρόν σχέδιο διαχείρισης. 
Τέτοιες ρυθμίσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
πιο κάτω: 

1. Υποχρεώσεις και ευθύνες 
τοπικών αρχών σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του περί 
Αποβλήτων Νόμου καθώς και 
του περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών 
Νόμου και των Κανονισμών και 
Διαταγμάτων αυτών. Η 
νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει 
να αποδίδει στις τοπικές αρχές 
τουλάχιστον την υποχρέωση 
προώθησης της ψηλής 
ποιότητας ανακύκλωσης, της 
προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και της 
ανάκτηση αποβλήτων, της 
καθιέρωσης μέτρων χωριστής 
συλλογής τουλάχιστον στο 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση και 
συνεχιζόμενη 
δράση 

  Εντός του 2016 
εκτός του 5 και 
του 7 που θα 
γίνουν εντός του 
2017 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και 
γυαλί και την επίτευξη είτε 
ατομικά είτε συλλογικά (σε 
συμπλέγματα) την επίτευξη 
του στόχου 50% για 
ανακύκλωση τουλάχιστον στο 
χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και 
γυαλί από νοικοκυριά και 
παρομοίου τύπου. 

2. Υποχρεώσεις προς το κοινό για 
διαλογή στη πηγή ορισμένων 
ρευμάτων του οικιακού 
αποβλήτου. 

3. Απαγόρευση ταφής 
αποβλήτων πέραν 
συγκεκριμένης θερμογόνου 
δύναμης 

4. Τέλη χωματερών ή/και χώρων 
υγειονομικής ταφής ή/και 
χώρων επεξεργασίας μεικτού 
με χρονολογική αύξηση 

5. Εφαρμογή διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού και 
σε άλλα ρεύματα αποβλήτων 
όπως χαρτί (μη συσκευασίας), 
πλαστικό κλπ 

6. Δημιουργία ταμείου 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

διαχείρισης αποβλήτων με 
σκοπό την προώθηση δράσεων  
ενίσχυσης της τήρησης της 
ιεράρχησης αλλά και επίτευξης 
των στόχων. 

7. Οποιαδήποτε άλλη νομοθετική 
ρύθμιση κριθεί απαραίτητη 
προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες 
που προωθούν την ιεράρχηση 
της διαχείρισης αποβλήτων. 

2.2. Διεξαγωγή μελέτης 
αξιολόγησης της 
αναγκαιότητας για 
νομοθετική 
ρύθμιση της 
υποχρεωτικής 
εφαρμογής του 
συστήματος 
πληρώνω όσο 
πετάω (ΠΟΠ) από 
την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Παρόλο που προβλέπονται 
δράσεις προώθησης του 
συστήματος ΠΟΠ θα πρέπει να 
αξιολογηθεί και η πιθανότητα το 
σύστημα αυτό να γίνει 
υποχρεωτικό για την τοπική 
αυτοδιοίκηση μέσα από 
κατάλληλες νομοθετικές 
ρυθμίσεις 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και η τοπική 
αυτοδιοίκηση 

μακροπρόθεσ
μη δράση 

Χωριστής συλλογής Πρόληψη, 
επναχρησιμοποί
ηση, 
ανακύκλωση,  

2016 

2.3 Ενίσχυση ελέγχων 
και 
επιθεωρήσεων 

Ενίσχυση του τομέα ελέγχων και 
επιθεωρήσεων της αρμόδια 
αρχής προκειμένου να 
εφαρμόζονται οι νομοθεσίες πιο 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και τοπικές 
αρχές 

Άμεση και 
μεσοπρόθεσμ
η δράση 

Ο συστηματικός έλεγχος 
συμμόρφωσης της 
νομοθεσίας θεωρείται ο 
ακρογωνιαίος λίθος για 

Ανακύκλωση, 
ανάκτηση 

Έναρξη εντός του 
2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

αποτελεσματικά. 
 
Εμπλοκή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ανάθεση 
αρμοδιοτήτων για την διεξαγωγή 
ελέγχων και επιθεωρήσεων 
μέσω κατάλληλων νομοθετικών 
και θεσμικών ρυθμίσεων. 

την ορθή εφαρμογής της 
νομοθεσίας τόσο για την 
διασφάλιση της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος όσο και για 
την επίτευξη των στόχων 
και ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων της 
Δημοκρατίας. 

2.4.  Εκπαίδευση 
εμπλεκόμενων 
φορέων (τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
και λοιπών 
εμπλεκόμενων 
φορέων) 

Δημιουργία προγράμματος 
εκπαίδευσης για τα θέματα 
πρόληψης, χωριστής συλλογής 
και αξιοποίησης των δημοτικών 
αποβλήτων. Το πρόγραμμα θα 
αποτελείται από τρια υπο-
προγράμματα. Το πρώτο θα 
απευθύνεται στο προσωπικό του 
δημόσιου τομέα που χειρίζεται 
τα θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων. Το δεύτερο θα 
απευθύνεται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και θα αποσκοπεί 
στον καταρτισμό της για 
ανάληψη ευθυνών και ενεργή 
συμμετοχή στα θέματα 
ορθολογικής διαχείρισης 
αποβλήτων και προώθησης της 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με Ένωση 
Δήμων και 
Ένωση 
Κοινοτήτων, 
τοπικές αρχές, 
ΜΚΟς, 
Ανώτατα 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, 
ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, 
επιχειρήσεις 
κλπ 

Άμεση και 
συνεχιζόμενη 
Δράση. 
 
Η εκπαίδευση 
θα πρέπει να 
επαναλαμβάνε
ται 
τουλάχιστον 
ανά τριετία  

Η εκπαίδευση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων στα θέματα 
ορθολογικής διαχείρισης 
των αποβλήτων και 
τήρησης της ιεράρχησης 
θεωρείται ότι θα συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη 
των  κρατικών στόχων 

 Έναρξη 
ετοιμασίας εντός 
του 2015. 
Έναρξη 
εφαρμογής  
τέλος του 
2016/αρχές του 
2017  
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

χρήσης της ιεράρχησης 
διαχείρισης αποβλήτων. Το τρίτο 
θα απευθύνεται προς 
παραγωγούς σημαντικών 
ποσοτήτων αποβλήτων 

2.5. Περιβαλλοντικές  
εθελοντικές 
συμφωνίες με 
ιδιωτικό τομέα 

Σκοπός είναι η μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και η 
αύξηση των χωριστά 
συλλεγόντων αποβλήτων μέσα 
από εθελοντικές συμφωνίες και 
προγράμαμτα με τον ιδιωτικό 
τομέα (εμπορικές 
δραστηριότητες, βιομηχανία, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) για 
προώθηση δράσεων πρόληψης 
δημιουργίας, προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση  και 
χωριστής συλλογής αποβλήτων 
μέσω ενημερωτικών 
εκστρατειών, ευαισθητοποίησης 
υπαλλήλων, εφαρμογής 
πιλοτικών προγραμμάτων 
χωριστής συλλογής, δημιουργίας 
οδηγών καλής πρακτικής για 
τους κλάδους που παράγουν τις 
μεγαλύτερες ποσότητες 
αποβλήτων κλπ 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με τον ιδιωτικό 
τομέα 

Βραχυπρόθεσμ
η και 
συνεχιζόμενη 
δράση 

Η δράση αυτή αναμένεται 
να συνεισφέρει 
γενικότερα στην επίτευξη 
των ευρωπαϊκών και 
κρατικών στόχων και 
υποχρεώσεων, αφού 
επιδιώκει την αύξηση των 
συλλεγέντων ποσοτήτων, 
ενώ παράλληλα θα 
ενισχύσει την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του 
κοινού στα θέματα 
ορθολογικής διαχείρισης 
των αποβλήτων που 
παράγει. 

Πρόληψη 
Προετοιμασία 
για 
επαναχρησιμοπο
ίηση 
ανακύκλωση 

2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.6 Ενίσχυση 
πρωτοβουλιών 
τοπικής αρχής για 
εφαρμογή 
προγραμμάτων 
PAYT ή άλλων 
αντίστοιχων 

Σκοπός είναι η εφαρμογή 
προγραμμάτων διαχείρισης 
αποβλήτων που προωθούν 
έμμεσα ή άμεσα την πρόληψη 
δημιουργίας και  την χωριστή 
συλλογή των δημοτικών 
αποβλήτων μέσα από την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
σε συνεργασία 
με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση και 
συνεχιζόμενη 
δράση 

Η δράση θα συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη 
των ευρωπαϊκών και 
κρατικών στόχων. 

Πρόληψη, 
Ανακύκλωση  

Έναρξη εντός του 
2015 

2.7 Ενίσχυση της 
τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
για Επέκταση 
υποδομών για 
προώθηση 
χωριστής 
συλλογής  

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η 
παροχή οικονομοτεχνικής 
ενίσχυσης στην τοπική 
αυτοδιοίκηση προκειμένου να 
δημιουργήσει/ενισχύσει τις 
υποδομές της ώστε να 
ενισχύεται η χωριστή συλλογή. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και: 

-κατάρτιση προσωπικού 
-τεχνική βοήθεια (συμβούλους) 
-κατάλληλο εξοπλισμό (κάδους, 

οχήματα, μηχανήματα, 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ) 

-ενημερωτικό υλικό και 
οργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης 

Η ενίσχυση 
(οικονομική, 
κατάρτιση, 
μέρος 
τεχνικής) θα 
δοθεί από το 
ΤΜΉΜΑ 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤ
ΟΣ (ΤΠ) αλλά ο 
φορέας 
υλοποίησης θα 
είναι κυρίως η 
Τοπική 
Αυτοδιοίκησης 

   Έναρξη εντός του 
2015 

2,8 Εκπόνηση μελέτης 
αξιολόγησης της 

Η μελέτη θα έχει ως στόχο την 
αξιολόγηση της υφιστάμενης 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Μεσοπρόθεσμ
η δράση 

  2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

δυνατότητα 
αξιοποίησης 
μεγαλυτέρων 
ποσοτήτων και 
ανακυκλώσιμων 
υλικών στην 
Κύπρο. 
 

κατάστασης της κυπριακής 
βιομηχανίας και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται 
για αξιοποίηση των 
ανακυκλώσιμων υλικών που θα 
διαχωρίζονται στη πηγή στις 
παραγωγικές της διεργασίες, 
προτείνοντας παράλληλα 
εναλλακτικές λύσεις. 
 

και 
επιχειρήσεις 
ιδιωτικού 
τομέα 

2.10  
Δημιουργία 
σχεδίων χορηγιών 
για ενίσχυση της 
υφιστάμενης 
υποδομής για 
διαχείριση των 
αποβλήτων και 
περαιτέρω 
αξιοποίηση τους 
εντός της Κύπρου 

 
Τα σχέδια χορηγιών θα 
απευθύνονται στον ιδιωτικά 
τομέα και θα καλύπτουν: 
- ενίσχυση νέων ή 

υφιστάμενων μονάδων 
διαχείρισης  χωριστά 
συλλεγέντων αποβλήτων για 
σκοπούς δημιουργίας, 
αναβάθμισης ή επέκτασής 
τους 

- ενίσχυση βιομηχανιών 
προϊόντων για ένταξη των 
ανακυκλώσιμων υλικών που 
συλλέγονται και 
επεξεργάζονται στην Κύπρο 
στην παραγωγική τους 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και 
επιχειρήσεις 
ιδιωτικού 
τομέα 

Μεσοπρόθεσμ
η δράση 

Ποσοτικοί εθνικοί στόχοι 
και προώθηση 
προγράμματος πρόληψης 

Πρόληψη, 
προετοιμασία για 
επαναχρησιμοπο
ίηση, 
ανακύκλωση 

Έναρξη εντός του 
2015 
Ετοιμασία εντός 
του 2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

διεργασία 
- ενίσχυση επιχειρήσεων 

συγκεκριμένου μεγέθους και 
παραγωγής αποβλήτων για 
την εφαρμογή και προώθηση 
τεχνικών και τεχνολογιών 
μείωσης των παραγόμενων 
αποβλήτων και χωριστής 
διαλογής στον κύκλο 
εργασιών τους 

2.8 Εκπόνηση σχεδίου 
διαχείρισης για τα 
ΒΑ απόβλητα 

Το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον (α) 
σχέδιο μείωσης οργανικών 
αποβλήτων (υπολειμμάτων 
κουζίνας) και χαρτιού, 
(β) μελέτη έρευνας αγοράς για 
το κόμποστ/χωνεύματα για να 
εκτιμηθεί η δυνατότητα 
απορρόφησης του, 
(γ) δυνατότητα διενέργειας 
προγραμμάτων παροχής 
περίσσειας φαγητού σε 
ιδρύματα ή κοινωνικές 
επιχειρήσεις, 
(δ) αξιολόγηση των στόχων που 
τεθήκαν στο παρόν σχέδιο 
(ε) τη δυνατότητα αύξησης της 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση Δράση Το σχέδιο αναμένεται να 
συνεισφέρει σημαντικά 
στην επίτευξη του στόχου 
ανακύκλωσης για το 2020 
και της εκτροπής των ΒΑ 
αποβλήτων από τους 
χώρους ταφής. 

Πρόληψη 
Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 
ενέργειας 

2016/2017 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

χωριστής συλλογής χαρτιού και 
(στ) μελέτη κόστους-οφέλους 
προκειμένου να αναγνωριστούν 
οι πραγματικές ωφέλειες από τη 
χωριστή συλλογή και 
επεξεργασία ΒΑ αποβλήτων.  

2.9 Εκπόνηση 
πιλοτικών 
προγραμμάτων 
για προώθηση και 
ενίσχυση της 
οικιακής 
κομποστοποίησης 
καθώς και 
χωριστής 
συλλογής 
υπολειμμάτων 
κουζίνας και 
κήπων 

Το έργο θα πρέπει: 
- να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 
έτη   
- να υλοποιηθεί τουλάχιστον σε 
τρεις τύπου περιοχές: αστικού, 
αγροτικού και τουριστικού 
χαρακτήρα για συλλογή 
δεδομένων και σύγκριση 
αποτελεσμάτων. 
- να είναι στοχευμένο κυρίως σε 
χώρους μαζικής παραγωγής 
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
στρατόπεδα, νοσοκομεία κλπ 
 
Το έργο αφορά δράσεις 
προώθησης οικιακής 
κομποστοποίησης ή/και 
χωριστής συλλογής οργανικών 
αποβλήτων (υπολειμμάτων 
κουζίνας, κήπων και πάρκων) και 
προώθησή τους προς 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με τοπικές 
αρχές, ΜΚΟς, 
πανεπιστήμια  
ή/και άλλες 
οργανωμένες 
ομάδες 
περιβαλλοντικ
ού 
ενδιαφέροντος 

Άμεση και 
συνεχιζόμενη 
δράση 

Σκοπός της δράσης είναι η 
επίτευξη του κρατικού 
στόχου για χωριστή 
συλλογή τουλάχιστον του 
20% του οργανικού από το 
σύνολο των οικιακών 
αποβλήτων 

Πρόληψη 
Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 
ενέργειας 

2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

κομποστοποίηση ή/και 
αναερόβια επεξεργασία. Θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 
παροχή εξοπλισμού, 
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση, 
εκπαίδευση εμπλεκομένων, 
καταγραφή αποτελεσμάτων, 
διάχυση αποτελεσμάτων. 

2.10 Ολοκλήρωση 
Προγράμματος 
πρόληψης 
δημιουργίας 
αποβλήτων 

Το πρόγραμμα βρίσκεται στη 
τελική του επεξεργασία 

Φορέας 
υλοποίησης:  
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση δράση Η δράση αφορά 
συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα, η ποία απαιτεί 
όπως τα ΚΜ 
δημιουργήσουν εξαετές 
πρόγραμμα πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2013. 

 Ολοκλήρωση 
εντός 2015 

2.11 Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 

Δημιουργία και υλοποίησης 
τριετούς προγράμματος  
ολοκληρωμένης εκστρατείας 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού 
με σκοπό την προώθηση των 
εννοιών της πρόληψης, 
επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης και της 

Φορέας 
υλοποίησης: 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με τοπικές 
αρχές, ΜΚΟς, 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και 

Βραχυπρόθεσμ
η δράση 

Η δράση αναμένεται ότι 
θα συμβάλει στην 
δημιουργία 
περιβαλλοντικής 
συνείδησης του κοινού και 
αύξησης της συμμετοχής 
του στα περιβαλλοντικά 
δρώμενα της κοινότητας 
του συνεισφέροντας έτσι 

Πρόληψη 
Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 
ενεργείας 

Δημιουργία και 
έναρξη 
προγράμματος 
εντός του 2015. 
 
Επανάληψη 
προγράμματος 
2019 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

συμμετοχής του κοινού στις 
δράσεις της κοινότητας του. Θα 
γίνει χρήση όλων των ΜΜΕ, του 
διαδικτύου και άλλων 
επικοινωνιακών εργαλείων 
(σεμινάρια, ημερίδες, 
εργαστήρια κλπ). Το πρόγραμμα 
θα συνοδεύεται από διετή 
έκθεση αξιολόγησης. 

άλλους 
οργανωμένους 
φορείς 

στην επίτευξη των στόχων 

2.12. Εφαρμογή 
προγραμμάτων 
πρόληψης και  
χωριστής 
διαλογής στη 
πηγή αποβλήτων 
σε γραφεία και 
κτίρια του 
δημόσιου και 
ευρύτερου 
δημόσιου τομέα 

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί 
στην ενημέρωση και εκπαίδευση 
αλλά και στην εφαρμογή 
διαδικασιών στο δημόσιο τομέα 
οι οποίες να προωθούν την 
πρόληψη δημιουργίας και στη 
χωριστή διαλογή αποβλήτων  

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και άλλα 
Υπουργεία, 
Τμήματα και 
Υπηρεσίες του 
δημόσιου και 
ευρύτερου 
δημόσιου 
τομέα 

Μεσοπρόθεσμ
η δράση 

 Πρόληψη 
Ανακύκλωση 
Ανάκτηση 
 

Έναρξη εντός του 
2016 

3 Άλλα προγράμματα 

3.1. βάση συλλογής 
δεδομένων 

Σκοπός του προγράμματος είναι 
η διερεύνηση, η δημιουργία και 
η λειτουργία βάσης συλλογής 
των κατάλληλων δεδομένων 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με την 

Άμεση δράση Μέσα από την γνώση των 
πραγματικών δεδομένων 
θα μπορεί να γίνεται η 
αξιολόγηση της επίτευξης 

  2016/2017 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ποσοτήτων και ποιότητα 
παραγόμενων αποβλήτων ώστε 
να δημιουργηθούν αξιόπιστες 
χρονοσειρές δεδομένων. Η βάση 
θα λειτουργεί διαδικτυακά με 
απευθείας εισαγωγή στοιχείων 
από τους παραγωγούς/ 
διαχειριστές αποβλήτων. Η βάση 
θα μπορεί να λειτουργεί από 
κοινού με την Στατιστική 
Υπηρεσία. 

Στατιστική 
Υπηρεσία και 
το τμήμα 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών  

των στόχων 

3.2. Κριτήρια 
αποχαρακτηρισμο
ύ αποβλήτων 

Σκοπός του προγράμματος είναι 
να διερευνηθούν τα είδη 
αποβλήτων και οι σχετικές 
προδιαγραφές που πρέπει να 
διαθέτουν προκειμένου να 
αποχαρακτηριστούν από 
απόβλητα. Δημιουργία 
επιτροπής από δημόσιο φορέα, 
ιδιωτικό φορέα, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με άλλα 
δημόσια 
τμήματα/υπηρ
εσίες ΜΚΟ, 
ακαδημαϊκά 
ιδρύματα 

Μακροπρόθεσ
μη και συνεχής 
δράση 

 Πρόληψη 
Ανακύκλωση 
ανάκτηση 

Εντός του 2018 

3.3. Προγράμματα 
καινοτόμων 
λύσεων στη 
πρόληψη 
δημιουργίας και 
στην αξιοποίηση 

Σκοπός του προγράμματος είναι 
η παροχή κινήτρων σε ερευνητές 
για την διερεύνηση 
συγκεκριμένων προβληματικών 
καταστάσεων και ειδικών 
ρευμάτων αποβλήτων και την 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
ιδιωτικού 
τομέα, ΜΚΟ, 
ακαδημαϊκά 

Βραχυπρόθεσμ
η και συνεχής 
δράση 

Η δράση θα συνεισφέρει 
θετικά προς την επίτευξη 
των στόχων καθώς 
προωθεί την πρόληψη και 
αξιοποίηση των 
αποβλήτων 

Η δράση θα έχει 
ως αυτοσκοπό 
την προώθηση 
της ιεράρχησης 
αποβλήτων  

Εντός του 2018 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

αποβλήτων παροχή λύσεων επίλυσης ιδρύματα 

4 Κίνητρα/αντικίνητρα 
4.1 Δημιουργία 

θεσμού βραβείων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 

Σκοπός του θεσμού είναι η 
αναγνώριση και η ανταμοιβή 
των προσπαθειών του κοινού και 
των διαφόρων εμπλεκόμενων 
φορέων ή/και τομέων 
ανάπτυξης προς την δημιουργία 
μιας κοινωνίας πρόληψης και 
ανακύκλωσης. 
Τα βραβεία μπορούν να 
περιλαμβάνουν: 
- Βραβείο πράσινης φιλοξενίας  

(απευθύνεται στον τουριστικό 
τομέα) 

- Βραβείο πράσινου σχολείου 
(απευθύνεται σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα) 

- Βραβείο πράσινης κοινότητας 
- Βραβείο πράσινη βιομηχανίας 

κλπ 

Φορέας 
υλοποίησης: 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία 
με Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού, 
ΚΟΤ, 
Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου, 
Βιομηχανίας 
και 
Τουρισμού, 
τοπική 
Αυτοδιοίκηση, 
Σχολεία και 
άλλων 
οργανωμένων 
ομάδων 

Βραχυπρόθεσμ
η και 
συνεχιζόμενη 
δράση 

  Υλοποίηση 
θεσμού τέλος του 
2016 
Έναρξη 
εφαρμογής του 
θεσμού: 2017 

4.2. Νομοθετικές 
ρυθμίσεις 

- Νομοθεσία υποβολής τελών 
στις χωματερές 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Βραχυπρόθεσμ
η δράση 

Η δράση αναμένεται ότι 
θα ενίσχυση την 

Μείωση 
ποσοτήτων 

Εντός του 2016 
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Α/
Α 

ΔΡΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟ- 
ΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΚΡΑΤΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

υποβολής 
τελών/φόρων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 

- Ενίσχυση/προώθηση  
τιμολογιακών πολιτικών σε 
τοπικές αρχές που προωθούν 
την μείωση και χωριστή 
συλλογή 

συμμετοχή του κοινού 
στην επίτευξη ψηλότερων 
στόχων 

αποβλήτων στις 
χωματερές και 
προώθηση της 
μείωσης και 
ανακύκλωσης 

4.3 Παροχή 
οικονομικών 
ενισχύσεων  
 

Η δράση θα απευθύνεται σε 
φορείς που προωθούν 
αποτελεσματικά διαδικασίες 
μείωσης και χωριστής συλλογής 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Άμεση δράση Η δράση αναμένεται ότι 
θα ενίσχυση την 
συμμετοχή του κοινού 
στην επίτευξη ψηλότερων 
στόχων 

Μείωση 
ποσοτήτων 
αποβλήτων στις 
χωματερές και 
προώθηση της 
μείωσης και 
ανακύκλωσης 

2016/2017 

4.4 Εφαρμογή 
περιβαλλοντικού 
τέλους και 
δημιουργία 
ταμείου 
διαχείρισης 
αποβλήτων 

Το ταμείο θα αποβλέπει στη 
παροχή οικονομικής ενίσχυσης, 
την προώθηση  ερευνητικών 
προγραμμάτων, την υποστήριξη 
πιλοτικών προγραμμάτων, 
εκπαίδευση, μελέτες καμπάνιες 
ενημέρωσης  κλπ που 
αποσκοπούν στην μείωση, 
χωριστή συλλογή και 
αξιοποίησης των αποβλήτων με 
βάση την ιεράρχηση. 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Μακροπρόθεσ
μη δράση 

 Πρόληψη, 
ανακύκλωση 

Εντός του 2018 
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