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ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έλενα Χριστοδουλίδου

sep 2016

Περιεχόμενα Παρουσίασης
O Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις

συσκευασίες και απόβλητα
O Ευθύνες παραγωγών (βιομηχανία) για
συμμόρφωση με νομοθεσία
O Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών
Αποβλήτων
O Κινητοποίηση στη λήψη και εφαρμογή
μέτρων
September 16
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Νομοθετικό πλαίσιο
Οι περί Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών Νόμοι
του 2002 έως 2012
O 32(Ι)/2002- Βασικός Νόμος
O 133(Ι)/2003- όριο 5 τόνων/έτος για δημιουργία
συστήματος
O 159(Ι) /2005- πρόσβαση κοινού στην πληροφόρηση
O 48(Ι)/2006- αυστηρότεροι ποσοτικοί στόχοι για το
2012
O 58(Ι)/2012- εναρμόνιση με Νομοθεσία
O 59(Ι)/2012- χαμηλότερο όριο 2 τόνων/έτος για
δημιουργία συστήματος και
O 125(Ι)/2012- ποινικά αδικήματα/εξώδικη ρύθμιση
ΚΔΠ 747/2003- Οι περί Συσκευασιών Κανονισμοί
September 16
(Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων)
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Νομοθετικό πλαίσιο
Αναμένεται τροποποίηση νομοθεσίας:
• απάλειψη ορίου 2 τόνων
• συμπερίληψη προνοιών για
πλαστικές σακούλες,
• πρόνοιες για την ευθύνη του
παραγωγού για συσκευασίες με
επικίνδυνο υπόλειμμα το 2016
• Υιοθέτηση νέων στόχων στα πλαίσια
του πακέτου κυκλικής οικονομίας το
2017.
September 16
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Νόμος Συσκευασιών -Ορισμοί (Άρθρο 2)
O Οικονομικοί

παράγοντες: σε σχέση με τις
συσκευασίες,
τους
προμηθευτές
υλικών
συσκευασίας, τους παραγωγούς και μετατροπείς
συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια και τους χρήστες,
τους εισαγωγείς, τους εμπόρους και τους διανομείς,
τις δημόσιες αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς

Νόμος Συσκευασιών - Πεδίο Εφαρμογής
(Άρθρο 3)

O Συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά
O Όλα

τα απόβλητα συσκευασίας είτε έχουν
χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από βιομηχανίες,
εμπόριο, γραφεία, καταστήματα, υπηρεσίες,
νοικοκυριά.
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5

Σκοπός Νόμου Συσκευασιών (Άρθρο 4)
O Μείωση

επιπτώσεων
στο
περιβάλλον/υψηλό επίπεδο προστασίας

O Διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με

την αποφυγή εμποδίων στο εμπόριο και
στρεβλώσεων
ή
περιορισμών
στον
ανταγωνισμό.
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Νομοθετικό πλαίσιο
Οι περί Νόμος Απόβλητων του 2011έως
2016
O 185(Ι)/2011- Βασικός Νόμος
O 6(Ι)/2012- διορθώσεις
O 32(Ι) /2014-ορισμοί
O 55(Ι)/2014-ορισμοί
O 31(Ι)/2015-πεδίο εφαρμογής
O 3(Ι)/2016- Αλλαγή στην Αρμόδια Αρχή
και στις διαδικασίες έκδοσης άδειας
διαχείρισης αποβλήτων
September 16
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Νόμος Αποβλήτων- Ορισμοί-Σκοπός (Άρθρο 2)
O Παραγωγός αποβλήτων: ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων ή

κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεεργασίας,
ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της
φύσης ή σύνθεσης αυτών
O Παραγωγός προϊόντος: κάθε πρόσωπο το οποίο κατ΄επάγγελμα
αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται ή πωλεί
προϊόν ή εισάγει προϊόν στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα.
O Χωριστή συλλογή: σημαίνει τη συλλογή όπου μια ροή
αποβλήτων διατηρείται χωριστά, με βάση τον τύπο και τη
φύση, για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.
ΣΚΟΠΟΣ
O θέσπιση μέτρων για προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας
September 16
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ) ΓΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

September 16
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3 Rs
O Re duce
O Re use
O Re cycle

Respect
the environment

September 16
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September 16
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September 16
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Ευθύνη του παραγωγού
O Ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή:
 Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης
 Επίτευξη ευρωπαϊκών/ κρατικών στόχων
 Δημιουργία /διατήρηση βάσεων δεδομένων
 Υποβολή ετήσιων εκθέσεων
 Προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις (τεχνολογικές,

νομοθετικές, οικονομικές, εμπορικές)
 Ενημέρωση, κατάρτιση και συνεργασία με
εμπλεκόμενους φορείς

ΑΡΘΡΟ 6 -ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Α/α

September 16

Μέχρι
31/12/2005

Μέχρι
31η/12/2012

Στόχοι που έχουν
επιτευχθεί για το
2013

50% -65%

ανάκτηση ή αποτέφρωση
σε εγκαταστάσεις
αποτεφρώσεως
αποβλήτων με ανάκτηση
ενέργειας 60 %

56,6%

Συνολική
25% -45%
Ανακύκλωση
κατά βάρος

55% -80%

56,6%

Ανακύκλωση 15%
ανά υλικό
κατά βάρος

60 % γυαλί
60 % χαρτί /χαρτόνι
50 % μέταλλα
22,5 %, πλαστικά
15 % ξύλο

32,1 % γυαλί
97,3 % χαρτί
/χαρτόνι
70,7 %, μέταλλα
45,3%, πλαστικά
12,3 % ξύλο

ΑΡΘΡΟ 6- ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συνολική
Ανάκτηση
κατά βάρος

14

Προτεινόμενοι Ποσοτικοί Στόχοι
(Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας)
Μέχρι 31/12/ 2025
- 65% προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση

Μέχρι το 31/12/2030
-75% προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση

Για κάθε υλικό ανακύκλωση
κατά βάρος,
O 75 %, για το γυαλί.
O 75% για το χαρτί και
χαρτόνι.
O 75% για το αλουμίνιο
O 75% για το λευκοσίδηρο
O 55 % για τα πλαστικά.
O 60%, για το ξύλο.

-Για κάθε υλικό ανακύκλωση
κατά βάρος,
O 85 %, για το γυαλί.
O 85% για το χαρτί και
χαρτόνι.
O 85% για το αλουμίνιο
O 85% για τον λευκοσίδηρο
O 55 % για τα πλαστικά
O 75%, για το ξύλο
September 16
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Άρθρο 7 –Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά
συσκευασιών που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις
Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2003
ορισμένων συσκευασιών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου
και ειδικά με:
1)Πρότυπα που αναφέρονται σε κριτήρια για (άρθρο 8)
O τη σήμανση
O την ανάλυση του κύκλου ζωής τους,
O την εξακρίβωση βαρέων μετάλλων,
O τις μεθόδους ανακύκλωσης.
2) Βασικές και ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ:
O Tην κατασκευή και σύνθεση συσκευασιών (όγκος, βάρος, παρουσία
επικίνδυνων ουσιών)
O Την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση
O Την ανακτήσιμη φύση τους
September 16
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Άρθρο 9 - Ευθύνη οικονομικών
παραγόντων/παραγώγων
Πρόσωπα
τα
οποία
κατασκευάζουν,
εισάγουν, μεταφέρουν, προμηθεύουν ή με
οποιοδήποτε
τρόπο
εμπορεύονται
συσκευασίες
οι
οποίες
ισούνται
ή
υπερβαίνουν τους 2 τόνους ανά έτος
αναλαμβάνουν το κόστος της εν λόγω
διαχείρισης.
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
September 16
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Ευθύνη συσκευαστών/εισαγωγέων
Κανονισμός 3 - Ευθύνη
οικονομικών παραγόντων
O να προβαίνουν σε
συλλογή και διαλογή
των αποβλήτων
συσκευασίας και να
μεριμνούν ώστε τα
απόβλητα αυτά να
οδηγούνται σε
επαναχρησιμοποίηση ή
σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις

Κανονισμός 4 - Συστήματα
διαχείρισης συσκευασιών

α) να οργανώνουν ατομικά
συστήματα διαχείρισης
συσκευασιώνֹ ή
(β) να συμμετέχουν σε
συλλογικά συστήματα
διαχείρισης συσκευασιών

September 16
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Συλλογικά /Ατομικά συστήματα διαχείρισης
αποβλήτων συσκευασίας
Για την έγκριση τους χρειάζεται υποβολή
μελέτης
(εάν
εφαρμόζεται
σύστημα
εγγυοδοσίας (ατομικά) τεχνική, οικονομική
υποδομή, περιγραφή τρόπου λειτουργιάς
συστήματος, τρόπος επίτευξης στόχων,
γεωγραφική κάλυψη, ενημέρωση κοινού κλπ)
Εγκρίσεις
από Αρμόδια Αρχή, μετά από
γνωμοδότηση της ΣΕΔΑΣ, για 6 έτη.
September 16
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Άρθρο 10 - Επίπεδα συγκέντρωσης
βαρέων μετάλλων
O Από την 1η Ιανουαρίου, 2003, το άθροισμα

των βαρέων μετάλλων (μόλυβδος, κάδμιο,
υδράργυρο, εξασθενές χρώμιο) στη
συσκευασία να μην υπερβαίνει τα 100 ppm
κατά βάρος
O Δειγματοληπτικοί έλεγχοι από green Dot
και από Τμήμα Περιβάλλοντος

September 16
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Άρθρο 11-Σήμανση και Σύστημα
Αναγνώρισης Συσκευασιών
Κάθε συσκευασία η οποία εισάγεται, παράγεται ή διατίθεται στην αγορά φέρει την
κατάλληλη σήμανση είτε επί είτε επί της ίδιας της συσκευασίας, είτε στην ετικέτα.
Γνωστό και ως “Green Dot”. σημαίνει ότι ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα
διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.
Το σύμβολο αυτό, αναγράφεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για
ανακύκλωση. Δεν σημαίνει ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλώσιμα
υλικά .
Το σύμβολο αυτό, όπως το παραπάνω, υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο
για ανακύκλωση. Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι το ποσοστό
του ανακυκλωμένου υλικού που περιέχεται στο προϊόν
Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού που ανακυκλώνεται. Τα μπουκάλια PET ή
πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασία νερού, αναψυκτικών και
ανακυκλώνονται εύκολα.
September 16
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Άρθρο 11-Σήμανση και Σύστημα Αναγνώρισης
Συσκευασιών
Υλικό
Πολύ(τερεφθ
αλικό
αιθυλένιο)

Συντομογρα
φία
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS

Αρίθμηση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Υλικό

Κυματοειδέ
ς χαρτόνι
Μη
κυματοειδές
χαρτόνι
Χαρτί

Συντομογρα
φία

PAP
PAP
PAP

Αρίθμηση

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Άρθρο 14, 15 - Συστήματα Πληροφορικής/Υποβολή
Ποσοτικών Στοιχείων
OΔημιουργούνται βάσεις δεδομένων για τις

συσκευασίες
και
τα
απόβλητα
συσκευασιών (Άρθρο 14 -Παράρτημα V του
βασικού Νόμου).
OΌλοι

οι
οικονομικοί παράγοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αξιόπιστα
δεδομένα που αφορούν στο τομέα της
δραστηριότητάς τους (Άρθρο 15).
September 16
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Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας

Υλικό

Ανακύκλω
ση υλικών

Άλλες
μορφές
ανακύκλω
σης

Σύνολο
ανακύκλω
σης

Ανάκτηση
ενέργειας

Άλλες
μορφές
ανάκτησης

Αποτέφρω
ση σε
εγκαταστά
σεις
καύσης
απόβλητων
με
ανάκτηση
ενέργειας

Σύνολο
ανάκτησης και
αποτέφρωσης σε
εγκαταστάσεις
καύσης
αποβλήτων με
ανάκτηση
ενέργειας

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

Παραγό
μενα
απόβλη
τα
συσκευ
ασίας

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΜΕΤΑΛΛΑ
Χάλυβας
Αλουμίνιο
Σύνολο
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ
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Υποβολή στοιχείων
O Συμπληρώνει

και υποβάλλει
στον Υπουργό την στήλη (α) του
πίνακα 1 στο τέλος κάθε έτους.

O Υποβολή

στοιχείων
από
συλλογικό
σύστημα/
από
ατομικό σύστημα και για κάθε
εταιρεία κάτω των 2 τόνων
September 16
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Άρθρο 20- Εκθέσεις
O Ετοιμασία

σχετικής έκθεσης
προς την ΕΕ για την υλοποίηση
των προνοιών του Νόμου κάθε 2
χρόνια
O Ετοιμασία ετήσιας έκθεσης για
ποσοτικά δεδομένα και επίτευξη
στόχων
September 16
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Εθελοντική συμφωνία
O Εθελοντικές

συμφωνίες
μεταξύ
αρμοδίων δημόσιων αρχών και
οικονομικών
παραγόντων
που
εισάγουν
ή
εμπορεύονται
στη
Δημοκρατία πρώτες ύλες η προϊόντα
που δημιουργούν απόβλητα.
O Πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας
Αποβλήτων
O Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο.
September 16
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Ποινές
Άρθρο 26- Αδικήματα
και ποινές
Πράξη ή παράλειψη
κατά παράβαση των
άρθρων 7, 9 (1), 10 (1),
(2), 11 15 (1Α), (1Β) ή
κανονισμών/διαταγμάτ
ων είναι ένοχο ποινικού
αδικήματος- 3 χρόνια
φυλάκιση ή χρηματική
ποινή €85.000 ή και τις
δύο ποινές.

Άρθρο 26Α- Εξώδικη
ρύθμιση αδικημάτων
O Πράξη ή παράλειψη

κατά παράβαση των
άρθρων 9 , 11, 15
(1Α), (1Β) του Νόμου
και του Κανονισμού
4 μέχρι € 3.400.
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Νόμος Αποβλήτων (Άρθρο 15) Υποχρεώσεις κατόχων
αποβλήτων /αρχικών παραγωγών αποβλήτων
Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός
αποβλήτων υποχρεούται
O (α) να πραγματοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση
των αποβλήτων, ή
O (β) να αναθέτει την ανάκτηση και διάθεση των εν λόγω
αποβλήτων σε έμπορο ή πρόσωπο που εκτελεί εργασίες
επεξεργασίας αποβλήτων, ή
O (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

Νόμος Αποβλήτων (Άρθρο 15) Υποχρεώσεις
κατόχων αποβλήτων αρχικών παραγωγών
αποβλήτων
O 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
O Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη, εναπόθεση
ή διάθεση ή ρίψη οποιοδήποτε αντικειμένου,
ουσίας ή ύλης στα νερά και στο έδαφος, η οποία
ρυπαίνει ή τείνει να ρυπαίνει τα νερά ή το έδαφος

Νόμος Αποβλήτων (Άρθρο 15) - Υποχρεώσεις
κατόχων αποβλήτων και αρχικών παραγωγών
αποβλήτων
O Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων μέχρι την

τελική διάθεση τους, να γίνεται σε ειδικούς
σεσημασμένους χώρους, οι οποίοι να διαθέτουν
κατάλληλες διατάξεις ώστε, σε περίπτωση διαρροών, να
είναι δυνατή η συλλογή και μετέπειτα επεξεργασία τους,
χωρίς να ρυπαίνουν το έδαφος ή τα νερά
O Έντυπα αναγνώρισης
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Άδειες διαχείρισης αποβλήτων
O Κατάργηση υποχρέωσης για εξασφάλιση Άδειας

Διαχείρισης Αποβλήτων. Υποχρέωση για καταχώρηση
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.
O Ισχύει για πρόσωπα που ασχολούνται με :
- Συλλογή και μεταφορά απόβλητων σε επαγγελματική
βάση
-Εμπορία/Μεσιτεία αποβλήτων
-Επεξεργασία αποβλήτων τους περιλαμβανομένης και
της ανάκτησης και διάθεσης στο χώρο παραγωγής των
αποβλήτων
Έκδοση πιστοποιητικού καταχώρησης
Μονάδες επεξεργασίας- χρειάζονται άδεια διαχείρισης
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Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών
Αποβλήτων
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
O2015 -καθιέρωση χωριστής συλλογής για το χαρτί,
πλαστικό, μέταλλο, γυαλί
O40% χωριστή συλλογή επί του συνόλου των δημοτικών
αποβλήτων μέχρι το 2021 και 50% το 2027
O50% του ανακυκλώσιμου υλικού στα δημοτικά να
τυγχάνει προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση, το 2020
O15% οργανικών να συλλέγεται χωριστά μέχρι το 2021
OΜέγιστη ποσότητα ταφής ΒΑΑ 7/2016 – 95.000
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Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών
Αποβλήτων
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
 Νομοθετικές Ρυθμίσεις
 Κρατικά Έργα
 Ενημέρωση/Εκπαίδευση
 Οικονομικές Ενισχύσεις
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Νομικά Μέτρα
Δημιουργία σχεδίου/ προγράμματος για πρόληψη και
διαχείριση αποβλήτων για κάθε τοπική αρχή
Υιοθέτηση μέτρων και στόχων για χωριστή συλλογή από τις
Τοπικές Αρχές
Αναθεώρηση/συμπλήρωση υφιστάμενης νομοθεσίας που
υιοθετεί την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
Υιοθέτηση της αρχής της ευθύνης παραγωγού για άλλα
ρεύματα
Φόρος ταφής για τις χωματερές

2016

2017

√

√
√
Χαρτί μησυσκευασία
ς
√

Απαγόρευση ειδικών ρευμάτων για ταφή στους ΧΥΤΑ

√

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

√

Πλαστικό
και γυαλί

Οικονομικές ενισχύσεις Ιδιωτικού τομέαΔημιουργία Σχεδίων Χορηγιών

Οικονομική ενίσχυση
O βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων για

συμπερίληψη ανακυκλώσιμων υλικών στις
παραγωγικές διαδικασίες τους
O 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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Εφαρμογή μέτρων από βιομηχανία
O Καινοτομία στην αποτελεσματική και

αποδοτική αξιοποίηση αποβλήτων ως πόρων
O Δραστηριοποίηση εταιρειών σε νέους τομείς
(πχ ένταξη ανακυκλώσιμου υλικού στην
παραγωγική διαδικασία, βελτίωση εικόνας
εταιρείας (εργαλείο μάρκετινγκ)
O Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (πρώτων
υλών, ενέργειας, μείωση εκπομπών)
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Εφαρμογή μέτρων από βιομηχανία
O Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ανεργία)
O Δημιουργία αγορών για τις δευτερογενείς

πρώτες ύλες
O Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης
αποβλήτων και επέκταση υφιστάμενων Συνεργασία εγκαταστάσεων (αύξηση
δυναμικότητας)
O Εργαστήρια επισκευής /επιδιόρθωσης/
πώλησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση
(WEEE, έπιπλα κλπ)
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Σας ευχαριστώ πολύ!
Έλενα Χριστοδουλίδου
Χημικός - Τεχνικός Περιβάλλοντος
Τηλ: 22408951
Φαξ: 22774945
Ε- mail:echristodoulidou@environment.moa.gov.cy
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