Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου
 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών

στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των
ακόλουθων ρευμάτων αποβλήτων:







Οικιακά Απόβλητα
Μη επικίνδυνα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Απόβλητα κήπων, πάρκων και νεκροταφείων
Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
Απόβλητα ρούχων ή υφασμάτων

ΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου
αδειοδότησης και ελέγχων
 Κατάργηση υποχρέωσης για εξασφάλιση Άδειας

Διαχείρισης Αποβλήτων. Υποχρέωση για
καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.
 Ισχύει για πρόσωπα που ασχολούνται με:
Συλλογή ή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση
II.
Εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων
III.
Επεξεργασία των αποβλήτων τους, περιλαμβανομένης
και της ανάκτησης ή διάθεσης στον χώρο παραγωγής
των αποβλήτων.
Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων
Πιστοποιητικό Καταχώρησης
I.

Διαδικασίες καταχώρισης στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων
 Η καταχώριση ισχύει επ’ αόριστο, υπό την

προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου
κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα:




Ετήσιο τέλος καταχώρισης
Ετήσια έκθεση
Έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς
αποβλήτων

Μη υποβολή των πιο πάνω

Αυτόματη Διαγραφή
από το Αρχείο

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


Έντυπο αίτησης για
I.

II.
III.

Συλλογή - μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση
(Κ.Δ.Π. 32/2016)
Εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων (Κ.Δ.Π. 34/2016)
Επεξεργασία των αποβλήτων τους, περιλαμβανομένης και
της ανάκτησης ή διάθεσης στον χώρο παραγωγής των
αποβλήτων (Κ.Δ.Π. 33/2016)

 Υποχρεώσεις προσώπων για τις 3 κατηγορίες
 Τέλη για (α) εξέταση αίτησης (β) καταχώρησης και

(γ) ετήσιο τέλος καταχώρισης

Αποτελέσματα τροποποίησης του νόμου
 ΜΙΑ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων (συνδυασμένη) για

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
 Επ’ αόριστον καταχώριση για τους υπόλοιπους
διαχειριστές αποβλήτων. Τυποποίηση διαδικασιών και
εντύπων.
 Έμφαση στις ετήσιες εκθέσεις, αρχεία και έντυπα
(έλεγχος και παρακολούθηση) και όχι σε επιτροπές,
εγγυητικές, διπλές άδειες κάθε 5 χρόνια (γραφειοκρατία).
 Ενίσχυση των επιθεωρητών και της δικαστικής εξουσίας
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και
αρχικών παραγωγών αποβλήτων (Άρθρο 15)
Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός
αποβλήτων υποχρεούται:
 (α) να πραγματοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση
των αποβλήτων, ή
 (β) να αναθέτει την ανάκτηση και διάθεση των εν λόγω
αποβλήτων σε έμπορο ή πρόσωπο που εκτελεί εργασίες
επεξεργασίας αποβλήτων, ή
 (γ) μέσω διακανονισμού με δημόσιο οργανισμό ή ιδιώτη
που ασχολείται με την συλλογή αποβλήτων, να
εξασφαλίζει την ανάκτηση και διάθεση των εν λόγω
αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 και σύμφωνα
με τις άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου

Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων και
αρχικών παραγωγών αποβλήτων (Άρθρο 15)
 Ο αρχικός παραγωγός ή κάτοχος των αποβλήτων έχει

την ευθύνη για την πλήρη ανάκτηση ή διάθεση των
αποβλήτων
 Ο αρχικός παραγωγός ή κάτοχος των αποβλήτων
οφείλει ενόσω κατέχει το απόβλητο να μεριμνά ώστε αυτό
να μην προκαλεί οποιοδήποτε κίνδυνο στη δημόσια υγεία
και/ή στο περιβάλλον και να μην δημιουργεί οχληρία σε
οποιοδήποτε πρόσωπο

Έλεγχος επικινδύνων αποβλήτων (Άρθρο 17)
 Η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να

διεξάγεται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
 Πρέπει να υπάρχει ιχνηλασιμότητα από το στάδιο της
παραγωγής μέχρι και τον τελικό προορισμό των
επικίνδυνων αποβλήτων.
Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων
(Άρθρο 18)
 Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων με

άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή με άλλα
απόβλητα, ουσίες ή υλικά.

Σήμανση, συλλογή και μεταφορά επικινδύνων
αποβλήτων (Άρθρο 19)
 Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται και να

σημαίνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή
πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να συνοδεύονται από
έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς
αποβλήτων.
 Το έντυπο που αναφέρεται πιο πάνω συμπληρώνεται
από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων
αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων
αποβλήτων και από την επιχείρηση ανάκτησης ή
διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
 Το συμπληρωμένο έντυπο διατηρείται από τον παραγωγό
ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων για τουλάχιστον 5
χρόνια.

Διαχείριση αποβλήτων ορυκτελαίων
 τα απόβλητα ορυκτέλαια συλλέγονται χωριστά,

εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό
 εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και οικονομικώς βιώσιμο,
τα απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά
χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη
αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει
την επεξεργασία τους

Κόστος
 το κόστος διαχείρισης βαρύνει τον αρχικό παραγωγό,

τον τρέχοντα κάτοχο ή τους προηγούμενους κατόχους
των αποβλήτων.

Μητρώο Αποβλήτων (Άρθρο 32)
Κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται
όπως:
 τηρεί χρονολογικό μητρώο αποβλήτων, στο οποίο να
σημειώνονται η ποσότητα των αποβλήτων, η φύση και η
προέλευσή τους και όπου χρειάζεται ο προορισμός, η
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος
επεξεργασίας τους
 διαβιβάζουν τις πιο πάνω πληροφορίες στην αρμόδια
αρχή κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή
 χορηγούν στην αρμόδια αρχή έγγραφα αποδεικτικά της
εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων
αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται

Ευκαιρίες και Προοπτικές
 Έχουμε 70 περίπου εγκαταστάσεις διαχείρισης

αποβλήτων (περιλαμβανομένων και των ΟΕΔΑ,
ΧΥΤΑ και των 11 σταθμών παραγωγής βιοαερίου
από κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα)
 Το δίκτυο των υποδομών (μονάδων επεξεργασίας )
δεν καλύπτει όλα τα ρεύματα αποβλήτων. Τα
ρεύματα που γίνεται ανάκτηση ή/και διάθεση στην
Κύπρο είναι τα μηχανέλαια, τα κλινικά/μολυσματικά,
κλαδέματα, ελαστικά, ξύλο, γυαλί, τηγανέλαια, ΑΕΚΚ
και δημοτικά απόβλητα. Μεγάλες ποσότητες
αποβλήτων επικινδύνων και μη τυγχάνουν
συναποτέφρωσης.

Ευκαιρίες και Προοπτικές (2)
 Στις πλείστες εγκαταστάσεις γίνεται διαλογή,

απορρύπανση, προετοιμασία για εξαγωγή (μέταλλα,
ΟΤΚΖ, χαρτί, πλαστικό, τέτραπακ κ.α.)
 Εξάγουμε μεγάλες ποσότητες αποβλήτων κυρίως
μέταλλα, χαρτί καθώς και πλαστικό, μπαταρίες κτλ.
(έσοδα, πόροι που χάνονται).
 Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις
που λειτουργούν χωρίς άδεια και κάποιοι οι οποίοι
διεξάγουν εργασίες διαχείρισης χωρίς άδεια.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και του

Υπουργείου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου και
κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης
(ανάκτησης και διάθεσης) αποβλήτων στα πλαίσια
της αυτάρκειας και της εγγύτητας
 Χωρίς εγκαταστάσεις διαχείρισης τα απόβλητα θα
απορρίπτονταν ανεπεξέργαστα στα νερά και στο
έδαφος.
 Τα απόβλητα αποτελούν πόρους και θα πρέπει να τα
εκμεταλλευτούμε για αντικατάσταση πόρων ή
καυσίμων

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2)
 Η διαχείριση αποβλήτων (συλλογή/ μεταφορά,

εμπορία/μεσιτεία, ανάκτηση, επεξεργασία, διάθεση)
αποτελεί σημαντικό τομέα της πράσινης οικονομίας
και προσφέρει θέσεις εργασίας.
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και η έρευνα στο τομέα
πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων έχει πολλά
περιθώρια ανάπτυξης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε
ευρωπαϊκά κονδύλια στα πλαίσια της κυκλικής
οικονομίας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

