
 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΤΟΥ 2021  
 
 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 23(4) και 54 

 

185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012 
32(Ι) του 2014 
55(Ι) του 2014 
31(Ι) του 2015 
3(Ι) του 2016 
120(Ι) του 2016 
104(Ι) του 2021. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την υποβολή πρότασης από τον Υπουργό 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και κατόπιν σχετικής προς 

τούτο γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης 

Αποβλήτων, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό, με βάση τα 

άρθρα 23(4) και 54 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως του 2021, 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων 

(Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί 

του 2021. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια― 

  

 «αδειοδοτημένος διαχειριστής» σημαίνει το διαχειριστή αποβλήτων που 

είναι καταχωρημένος στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με 

το άρθρο 33 του Νόμου και κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων που 

χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου σύμφωνα με την 

οποία μπορεί να προβαίνει σε διαχείρισης αποβλήτων από κατασκευές 

και κατεδαφίσεις· 

  

 «ανάκτηση υλικών» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την 

ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας και 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

την ανακύκλωση και την επίχωση· 

  

 «απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις» ή «ΑΚΚ» σημαίνει τα 

απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις· 
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 «διασφαλίζω» σημαίνει προβαίνω στις αναγκαίες ενέργειες· 

  

 «εξασφαλίζω» σημαίνει καθοδηγώ ή/και εκπαιδεύω ή/και ενημερώνω· 

  

 
Κεφ. 96. 
14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 
115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 
316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 
97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
14(I) του 1996 
52(I) του 1996 
37(I) του 1997 
72(I) του 1997 
71(I) του 1998 
35(I) του 1999 
61(I) του 1999 
81(I) του 1999 
57(I) του 2000 
66(I) του 2000 
73(I) του 2000 
126(I) του 2000 
157(I) του 2000 
26(I) του 2002 
33(I) του 2002 
202(I) του 2002 
101(I) του 2006 
21(I) του 2008 
32(I) του 2008 
47(I) του 2011 
77(I) του 2011 
131(I) του 2011 
152(I) του 2011 
34(I) του 2012 
149(I) του 2012 
66(I) του 2013 
40(Ι) του 2015 
19(I) του 2016 
111(I) του 2017 

«επιβλέπων μηχανικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου· 
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143(I) του 2017 
143(I) του 2018 
17(Ι) του 2019. 
 «επίχωση» σημαίνει τη διαδικασία ανάκτησης, κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα μη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς 

αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για 

λόγους μηχανικής στην αρχιτεκτονική τοπίου· τα απόβλητα που 

χρησιμοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν μη απόβλητα 

υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόμενους σκοπούς και να 

περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά αναγκαία για την 

επίτευξη των σκοπών αυτών· 

  

29(Ι) του 2001 
200(Ι) του 2002 
186(Ι) του 2004 
148(Ι) του 2013. 

«εργολήπτης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων Νόμων του 2001 έως 2013· 

  

 «ιδιοκτήτης έργου» ή «κύριος έργου»  σημαίνει το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο το όποιο έχει κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπό την κατοχή 

ή νομική δέσμευσή του τη γη ή/και το οικοδομικό ή τεχνικό έργο που θα 

εκτελεστεί σ’ αυτήν· 

  

 «μελετητής» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου· 

  

 «Νόμος» σημαίνει τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως του 2021· 

  

 
 

«οικοδομικό έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 

2 των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013·  

  

 «οικονομικοί παράγοντες» σημαίνει τους παραγωγούς ΑΚΚ, τους 

διαχειριστές αποβλήτων, τους φορείς διαχείρισης και τους ιδιοκτήτες 

έργων· 
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 «παραγωγός ΑΚΚ» σημαίνει πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα 

παράγει ΑΚΚ και περιλαμβάνει τους εργολήπτες τεχνικών έργων και 

οικοδομικών έργων και τους ιδιοκτήτες έργων σε περίπτωση που δεν 

μεταβιβάζουν την ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ στον εργολήπτη· 

  

 «τάξη έργου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των 

περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων Νόμων του 2001 έως 2013· 

  

 «τεχνικό έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων Νόμων του 2001 έως 2013· 

  

 «φορέας διαχείρισης» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο οργανώνει, λειτουργεί 

και διαχειρίζεται Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ. 

  

    (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες 

Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που 

αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 

  

Σκοπός. 3.-(1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η θέσπιση μέτρων για τη 

διαχείριση των ΑΚΚ, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή 

τους.  

  

 (2) Ειδικότερα, οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών αποσκοπούν - 

  

 (α) στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές 

εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, κατασκευές, κατεδαφίσεις 

οικοδομών, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, με τον 

περιορισμό του συνολικού όγκου των ΑΚΚ, και τον περιορισμό 

των επιβλαβών επιπτώσεων των αποβλήτων αυτών στο 

περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου· 
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 (β) στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των 

ΑΚΚ  και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων 

των  οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν σε 

οικοδομικές  εργασίες και εργασίες τεχνικών έργων και κυρίως 

των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των 

υλικών αυτών· 

   

 (γ) στην επίτευξή ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις 

άλλες εργασίες ανάκτησης των ΑΚΚ, εντός των χρονικών 

ορίων· 

   

 (δ) στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη φύση 

της  επαναχρησιμοποίησης των ΑΚΚ, περιλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης και επίχωσης· 

   

 (ε) στο διαχωρισμό των ΑΚΚ στο χώρο παραγωγής τους, ώστε να 

επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης 

υλικών· 

   

 (στ) στην λήψη μέτρων για τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 

δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων, φυσικών 

και  νομικών προσώπων, που προβαίνουν στη διαχείριση 

ΑΚΚ στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της 

συμμετοχής τους στην ευθύνη επίτευξης των στόχων· και 

   

 (ζ) στην αρχή της δημοσιοποίησης προς τους χρήστες και 

καταναλωτές ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, 

προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντες 

συμβολής στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των 

ΑΚΚ. 

   



6 

 

 

Πεδίο 
εφαρμογής. 

4.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στον ιδιοκτήτη έργου, τον 

παραγωγό ΑΚΚ και τους φορείς διαχείρισης, σε σχέση με τα απόβλητα 

από κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

  

      (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που 

το έργο δεν εμπίπτει σε τάξη έργου και το οποίο περιλαμβάνει εργασίες 

από τις οποίες εκτιμάται ότι θα παραχθούν ΑΚΚ συνολικής ανάμεικτης μη 

συμπιεσμένης ποσότητας υλικών κατ′ όγκο (κ.ο.) μέχρι και 6 m3, ή 2 

τόνων. 

  

Υποχρεώσεις 
ιδιοκτητών 
έργων. 

5.-(1) Ο ιδιοκτήτης έργου έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των 

παραγόμενων ΑΚΚ και διασφαλίζει ότι – 

   

 (α) ο μελετητής έχει εκτιμήσει και υπολογίσει τις ποσότητες και τα 

είδη των αποβλήτων κατά το στάδιο της μελέτης του έργου· 

   

 (β) ο επιβλέπων μηχανικός παρακολουθεί και διασφαλίζει την 

εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των ΑΚΚ σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 6 κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και 

ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη έργου γραπτώς· με την 

ολοκλήρωση του έργου πιστοποιεί την ορθή διαχείριση των 

παραγόμενων ΑΚΚ σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ και 

ενημερώνει το Συλλογικό ή το Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης 

ΑΚΚ, σύμφωνα με έντυπο το οποίο καθορίζεται με 

γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος· 

   

 (γ) στις τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης ενσωματώνονται -  

(i) οι όροι και οι απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης του 

έργου στο στάδιο της μελέτης· 

(ii) δελτίο ποσοτήτων για την κοστολόγηση της διαχείρισης 

των παραγόμενων ΑΚΚ· και 

(iii) δήλωση ότι δεν καταβάλλεται το σχετικό ποσό για τη 

διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ χωρίς την 

πιστοποίηση από τον επιβλέποντα μηχανικό για την 
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ορθή διαχείριση των ΑΚΚ, ο οποίος επιβεβαιώνει τα 

στοιχεία που παρέχονται από το Συλλογικό ή το Ατομικό 

Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ. 

  

    (2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έργου μεταβιβάσει με σύμβαση την  

ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ στον εργολήπτη, ο ιδιοκτήτης έργου - 

  

 (α) διασφαλίζει ότι ο εργολήπτης που αναλαμβάνει την ευθύνη 

διαχείρισης των ΑΚΚ είναι εγγεγραμμένος σε Συλλογικό 

Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ ή διατηρεί και λειτουργεί Ατομικό 

Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ· και 

   

 (β) κοστολογεί τη μεταβίβαση της ευθύνης. 

  

    (3) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έργου αναλαμβάνει ο ίδιος την  

ευθύνη διαχείρισης των ΑΚΚ, αναλαμβάνει, επιπροσθέτως των 

υποχρεώσεων του παρόντος Κανονισμού, και τις υποχρεώσεις του 

Κανονισμού 6. 

  

Υποχρεώσεις 
παραγωγών 
ΑΚΚ. 

6.-(1) Μετά την ανάληψη της υποχρέωσης για τη διαχείριση των ΑΚΚ, ο 

παραγωγός ΑΚΚ υποχρεούται όπως - 

   

 (α) το αργότερο με την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των 

εργασιών οποιουδήποτε έργου, αποστείλει γραπτή 

γνωστοποίηση έναρξης των εργασιών, στο Συλλογικό Σύστημα 

Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα 

Διαχείρισης ΑΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί και το οποίο 

οφείλει να τις καταχωρεί ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση στο 

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε έντυπο που 

καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος 

Περιβάλλοντος· 

   

 (β) πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, ετοιμάσει 

και υποβάλει στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο 
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οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ που 

διατηρεί και λειτουργεί, σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ, όπως αυτό 

ορίζεται σε έντυπο το οποίο καθορίζεται με γνωστοποίηση του 

Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, για την ορθότητα του 

οποίου έχει την πλήρη ευθύνη και το οποίο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
28.2.2003. 

 (i) το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη έργου· 

(ii) περιγραφή του έργου, περιλαμβανομένων των 

χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσής του και αντίγραφο του 

τίτλου ιδιοκτησίας / μίσθωσης της γης εντός της οποίας 

θα εκτελεστεί· 

(iii) την ανά είδος ποσότητα, με βάση την κατηγορία 17 του 

περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος 

Αποβλήτων) Διατάγματος του 2003, κατ´ όγκο (κ.ο.) ή 

κατά βάρος (κ.β.), των ΑΚΚ που εκτιμάται ότι θα 

παραχθεί με την υλοποίηση  οικοδομικού ή τεχνικού 

έργου (την ποσότητα επαναχρησιμοποίησης, 

ανάκτησης ΑΚΚ κ.α.)· 

(iv) τις μεθόδους διαχείρισης ΑΚΚ που θα εφαρμοστούν, τον 

απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που 

τυχόν θα χρησιμοποιήσει, των χώρων προσωρινής 

εναπόθεσης των ΑΚΚ και των χώρων διαλογής τους· 

(v) συμφωνία με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΚΚ 

για παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων·   

(vi) την εκτίμηση των ποσοτήτων και τα είδη αποβλήτων 

που αναφέρονται στο Κανονισμό 5(1)(α)· 

   

 (γ) διατηρεί στο εργοτάξιο αντίγραφο του εγκριμένου σχεδίου 

διαχείρισης αποβλήτων για έλεγχο από Επιθεωρητή δυνάμει 

του  άρθρου 45 του Νόμου· 

   

 
 
 
 
 
 

(δ) τηρεί αρχείο σχετικά με κάθε οικοδομικό ή τεχνικό έργο, στο 

οποίο έχει δραστηριοποιηθεί και από το οποίο παρήχθησαν 

ΑΚΚ· για κάθε έργο καταγράφεται στο αρχείο η συνολική 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
12.2.2016. 

ποσότητα κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που έχουν 

παραχθεί, η επιμέρους ποσότητα για κάθε ρεύμα αποβλήτου 

σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων και ο τρόπος 

διαχείρισής τους· ο τρόπος διαχείρισης κάθε ρεύματος 

αποβλήτου αποδεικνύεται με τα έντυπα Αναγνώρισης και 

Παρακολούθησης σύμφωνα με το περί Αποβλήτων (Έντυπο 

Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων) 

Διάταγμα του 2016· το αρχείο αυτό είναι στη διάθεση των 

Επιθεωρητών όποτε το ζητήσουν· 

   

 (ε) χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα ανακυκλωμένα υλικά σε 

οποιοδήποτε οικοδομικό έργο ή τεχνικό έργο, τα οποία πρέπει 

να ακολουθούν τις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές 

προδιαγραφές και τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας· και 

   

 (στ) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 

ΑΚΚ. 

  

 (2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων όπως παραγράφου (1), οι 

παραγωγοί ΑΚΚ, υποχρεούνται όπως - 

  

 (α) οργανώνουν ή συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα 

Διαχείρισης  ΑΚΚ, ή 

   

 (β) διατηρούν και λειτουργούν Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ. 

   

 (3) Εργολήπτες που κατέχουν εν ισχύ άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 

από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, υποχρεούνται 

όπως οργανώσουν ή συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

ΑΚΚ ή διατηρούν και λειτουργούν Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ και 

να καταβάλλουν το τέλος εγγραφής και συμμετοχής. 
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Ατομικό 
Σύστημα 
Διαχείρισης 
ΑΚΚ. 

7. Το Ατομικό Σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ οργανώνεται και λειτουργεί από 

φορέα εκμετάλλευσης τάξης έργου Α και είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

  

Συλλογικό 
Σύστημα 
Διαχείρισης 
ΑΚΚ. 

8. Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ οργανώνεται και λειτουργεί 

από φορέα διαχείρισης, ο οποίος προτείνεται από πέραν των τριών 

παραγωγών ΑΚΚ και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

  

Λειτουργία  
Συλλογικού 
Συστήματος 
Διαχείρισης 
ΑΚΚ. 

9. Για τη διευκόλυνση των παραγωγών ΑΚΚ και την εύρυθμη λειτουργία 

των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης ΑΚΚ, η αρχή λειτουργίας τους 

είναι για όλα η ίδια, με ίδιες νομικές υποχρεώσεις στα μέλη τους. 

  

Υποχρεώσεις 
Ατομικών 
Συστημάτων 
Διαχείρισης 
ΑΚΚ. 

10. Το Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ υποχρεούται όπως - 

 (α) εξασφαλίσει ανακύκλωση ή/και ανάκτηση τουλάχιστον 70% των 

παραγόμενων του ΑΚΚ κατά βάρος (κ.β.)· 

   

 (β) εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ κατά το στάδιο 

της παραγωγής τους ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 

περιορισμός επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη 

δημόσια υγεία και η ελάχιστη δυνατή οχληρία· 

   

 (γ) εξασφαλίσει τη χωριστή συλλογή των ΑΚΚ έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανάκτησης 

υλικών, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ΑΚΚ· 

   

 (δ) εξασφαλίσει τη συλλογή και μεταφορά των ΑΚΚ μόνο από  

κατόχους πιστοποιητικού καταχώρησης στο Αρχείο 

Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου· 

   

 (ε) εξασφαλίσει την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας όλων 

των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη διαχείριση ΑΚΚ· 



11 

 

 

   

 (στ) καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή τις γνωστοποιήσεις έναρξης 

των εργασιών έργων του με πρόσβαση από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος στα δεδομένα· 

   

 (ζ) προβαίνει στην ετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης των ΑΚΚ πριν 

 την έναρξη εργασιών οποιουδήποτε έργου, μετά τη λήψη 

της σχετικής γνωστοποίησης έναρξης του· 

   

 (η) εφαρμόζει τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

6(1)(β)·      

   

 (θ) αποστέλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο τέλος κάθε μήνα 

συγκεντρωτικό πίνακα γνωστοποίησης έναρξης των εργασιών 

έργων του, αναφέροντας το έργο που ανάλαβε να εκτελέσει, την 

ημερομηνία έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια του έργου· 

   

 (ι) εξασφαλίσει ότι, σε περίπτωση που δεν θα διαχειριστεί το ίδιο το 

Σύστημα τα ΑΚΚ που παράγει, οι φορείς εκμεταλλεύσεις 

κατέχουν τις εν ισχύ απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου και πιστοποιητικά 

καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, σύμφωνα 

με το άρθρο 33 του Νόμου· 

   

 (ια) εξασφαλίσει τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ και 

επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και την ανάκτηση και 

αξιοποίηση των ΑΚΚ·   

   

 (ιβ) χρησιμοποιεί ή/και αξιοποιεί τα παραγόμενα απόβλητα στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό· 

   

 (ιγ) τηρεί τα μητρώα συλλογής-μεταφοράς, επεξεργασίας ή τελικής 

διάθεσης των ΑΚΚ· 
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 (ιδ) συντονίζει, καταγράφει και παρακολουθεί τις διαδικασίες 

διαχείρισης από την παραγωγή έως την τελική διάθεση των 

ΑΚΚ· 

   

 (ιε) διατηρεί κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής των 

ποσοτήτων των ΑΚΚ με τα υπόλοιπα Ατομικά και Συλλογικά 

Συστήματα Διαχείρισης ΑΚΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του  

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για ομοιόμορφη, ορθή 

και αποτελεσματική καταγραφή δεδομένων και εξαγωγή 

στατιστικών και εκθέσεων για την ορθολογική διαχείριση των 

ΑΚΚ στην οποία παρέχεται πρόσβαση στον Αρχιεπιθεωρητή και 

στους Επιθεωρητές· και 

   

 (ιστ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται, 

από νόμιμο εξωτερικό ελεγκτή (statutory  external auditor) ή/και 

νόμιμα ελεγκτικά γραφεία (audit firms) που τυγχάνουν έγκρισης 

από την Αρμόδια Αρχή, και τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για 

την αξιολόγηση:  

  (i) της οικονομικής του διαχείρισης, περιλαμβανομένης 

της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της άδειας 

λειτουργίας Ατομικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΚΚ· 

και 

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας 

λειτουργίας του Ατομικού Συστήματος Διαχείρισης 

ΑΚΚ. 

   

Υποχρεώσεις 
Συλλογικών 
Συστημάτων. 

11. Πέραν των άλλων του υποχρεώσεων, το Συλλογικό Σύστημα 

Διαχείρισης ΑΚΚ - 

  

 (α) εξασφαλίζει την ανακύκλωση ή/και ανάκτηση τουλάχιστον 70% 

των παραγόμενων από τα μέλη του ΑΚΚ κατά βάρος (κ.β.). 
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 (β) εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ κατά το στάδιο 

της παραγωγής τους ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 

περιορισμός επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη 

δημόσια υγεία και η ελάχιστη δυνατή οχληρία· 

   

 (γ) εξασφαλίζει τη χωριστή συλλογή των ΑΚΚ έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανάκτησης 

υλικών, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ΑΚΚ· 

   

 (δ) εξασφαλίζει τη συλλογή και μεταφορά των ΑΚΚ μόνο από  

κατόχους πιστοποιητικού καταχώρησης στο Αρχείο 

Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου· 

   

 (ε) εξασφαλίζει την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας όλων 

των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη διαχείριση ΑΚΚ. 

   

 (στ) εξασφαλίζει ότι οι εργολήπτες και οι παραγωγοί ΑΚΚ που είναι 

μέλη του, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της 

ισχύουσας  νομοθεσίας και ότι σε αντίθετη περίπτωση 

καταβάλλει το ίδιο το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων αν το 

μέλος του αρνηθεί να το καταβάλει ή/ και να προχωρεί σε 

διαγραφή τους· 

   

 (ζ) καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή τις γνωστοποιήσεις έναρξης 

των εργασιών έργων των μελών του με πρόσβαση από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος στα δεδομένα· 

   

 (η) ελέγχει ότι τα μέλη του - 

(i) προβαίνουν στην ετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης 

των ΑΚΚ πριν την έναρξη εργασιών οποιουδήποτε 

έργου, μετά τη λήψη της σχετικής γνωστοποίησης 

έναρξης του· και 
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(ii) εφαρμόζουν τους όρους και τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού 6(1)(β)·      

   

 (θ) αποστέλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στο τέλος κάθε μήνα, 

συγκεντρωτικό πίνακα γνωστοποίησης έναρξης των εργασιών 

έργων των μελών του αναφέροντας – 

(i) το όνομα της Εταιρείας-Εργολήπτη,  

(ii) το έργο που ανάλαβε να εκτελέσει, και  

(iii) την ημερομηνία έναρξής του έργου και την 

αναμενόμενη διάρκειά του· 

   

 (ι) εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που τα μέλη του θα διαχειριστούν 

τα ίδια τα ΑΚΚ που παράγουν, κατέχουν τις εν ισχύ απαραίτητες 

άδειες διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 

του Νόμου και πιστοποιητικά καταχώρησης στο Αρχείο 

Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου· 

   

 (ια) εκπαιδεύει τα Μέλη του για την σωστή και ορθολογική διαχείριση 

 των ΑΚΚ και την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και 

την ανάκτηση και αξιοποίηση των ΑΚΚ·   

   

 (ιβ) ελέγχει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τα μέλη του να 

χρησιμοποιούν ή/και αξιοποιούν τα παραγόμενα απόβλητα στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό· 

   

 (ιγ) διεξάγει ελέγχους στα μέλη του και στα έργα τους για την τήρηση 

των μητρώων συλλογής-μεταφοράς, επεξεργασίας ή τελικής 

διάθεσης των ΑΚΚ· 

   

 (ιδ) συντονίζει, καταγράφει και παρακολουθεί τις διαδικασίες 

διαχείρισης από την παραγωγή έως την τελική διάθεση των 

ΑΚΚ· 

   



15 

 

 

 (ιε) διατηρεί κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής των 

ποσοτήτων των ΑΚΚ που διαχειρίζονται τα μέλη του μαζί με τα 

υπόλοιπα Ατομικά και Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης ΑΚΚ 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος για  ομοιόμορφη, ορθή και αποτελεσματική 

καταγραφή δεδομένων και  εξαγωγή στατιστικών και εκθέσεων 

για την ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ στην οποία παρέχεται 

πρόσβαση στον Αρχιεπιθεωρητή  και στους Επιθεωρητές· και 

   

 (ιστ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου, που υποστηρίζεται 

από νόμιμο εξωτερικό ελεγκτή (statutory external auditor) ή/και 

νόμιμα ελεγκτικά γραφεία (audit firms) που τυγχάνουν έγκρισης 

από την Αρμόδια Αρχή, και τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για 

την αξιολόγηση:  

(i) της οικονομικής του διαχείρισης, περιλαμβανομένης 

της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της άδειας 

λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης 

ΑΚΚ· και  

(ii) της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας 

λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης 

ΑΚΚ. 

  

Άδεια 
διαχείρισης 
αποβλήτων για 
Ατομικά ή 
Συλλογικά  
Συστήματα 
Διαχείρισης 
ΑΚΚ. 

12.-(1) Για τη λειτουργία Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης 

ΑΚΚ απαιτείται άδεια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 24 

και 25 του Νόμου. 

 (2) Για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 

24 και 25 του Νόμου σε Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα  Διαχείρισης ΑΚΚ 

που αναφέρεται στον Κανονισμό 6(3), ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο 

φορέας διαχείρισης -   
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 (α) υποβάλλει αίτηση στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

και ταυτόχρονα καταθέτει μελέτη, που περιλαμβάνει τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες που καθορίζονται με Διάταγμα του 

Υπουργού· 

   

 (β) καταβάλλει, με την υποβολή της αίτησής του, στον Διευθυντή του 

Τμήματος Περιβάλλοντος, το τέλος που καθορίζεται με Διάταγμα 

του Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου· το οποίο 

δεν είναι επιστρεπτέο μετά την εξέταση της αίτησης· 

   

 (γ) αποδεικνύει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκεται 

σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης των πληρωμών του, ούτε 

έχει καταδικαστεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις ή 

αισχροκέρδεια ή για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν στον 

ανταγωνισμό και αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με βάση οποιοδήποτε Νόμο· 

   

 (δ) καταθέτει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, πριν τη 

χορήγηση της άδειας του συστήματος και πριν από την έναρξη 

λειτουργίας, τραπεζική εγγύηση για τη διασφάλιση της 

εκπλήρωσης των όρων της έγκρισης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 

26 του Νόμου· η τραπεζική εγγύηση έχει διάρκεια ισχύος έξι 

μήνες μεταγενέστερη της ημερομηνίας που λήγει η άδεια 

διαχείρισης αποβλήτων του Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος 

Διαχείρισης ΑΚΚ και επιστρέφεται μόνο μετά την ημερομηνία 

λήξης της και εφόσον επιβεβαιωθεί από τον Διευθυντή του 

Τμήματος Περιβάλλοντος ότι εκπληρωθήκαν όλοι οι όροι της 

έγκρισης χορήγησης της εν λόγω άδειας στο εν λόγω Σύστημα. 

  

    (3) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής διαπιστώνει ότι Ατομικό ή 

Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη κατά παράβαση του Κανονισμού 10 και 11 αντίστοιχα, ο 
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Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δεσμεύει την τραπεζική εγγύηση 

που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (2)(δ).  

  

Ετήσια Έκθεση 
συστημάτων. 

13.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο φορέας διαχείρισης  Ατομικού ή 

Συλλογικού Συστήματος διαχείρισης ΑΚΚ, οφείλει να ετοιμάζει 

τετραμηνίαια έκθεση σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος που θα 

περιλαμβάνει: 

   

 (α) τεχνικό μέρος στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς και θα 

τεκμηριώνονται με στοιχεία, η συμμόρφωση με τους όρους της 

άδειας του συστήματος και τις δεσμεύσεις του, με βάση τη μελέτη 

που είχε υποβάλει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 10 και 11 αντίστοιχα, η 

οικονομική και τεχνική απόδοσή του συστήματος, οι ποσότητες 

ΑΚΚ που διαχειρίστηκε, ο συνολικός αριθμός εκδοθέντων 

δελτίων παραλαβής ΑΚΚ από αδειοδοτημένους για το σκοπό 

αυτό διαχειριστές, η εμπλοκή τρίτων μερών για την επίτευξη των 

 υποχρεώσεων του και ο προγραμματισμός του για το 

επόμενο έτος· 

   

 (β) οικονομικό μέρος στο οποίο θα γίνεται λεπτομερής οικονομική 

ανάλυση των εσόδων και εξόδων λειτουργίας του συστήματος· 

   

 (γ) τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους 

λειτουργίας του συστήματος και τα τυχόν προτεινόμενα 

διορθωτικά μέτρα. 

  

 (2) Ο Διευθυντής καθορίζει με γνωστοποίηση του τη μορφή της Ετήσιας 

Έκθεσης. 

  

 (3) Η έκθεση διαβιβάζεται στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 

μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους και αφορά το προηγούμενο έτος. 
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 (4) Ανεξαρτήτως των παραγράφων (1) και (2), ο Διευθυντής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος μπορεί να ζητά διευκρινίσεις και επιπρόσθετα στοιχεία 

που θεωρεί απαραίτητα για την αξιολόγηση της έκθεσης και την 

επιβεβαίωση του περιεχόμενου της. 

  

Μητρώο 
Παραγωγών 
ΑΚΚ. 

14.-(1) Κάθε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ καταρτίζει και τηρεί 

ηλεκτρονικό μητρώο των παραγωγών ΑΚΚ που συμμετέχουν στο 

Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ. 

 

   (2) Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ παρέχει στον Διευθυντή του 

Τμήματος Περιβάλλοντος πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο 

παραγωγών ΑΚΚ. 

 

   (3) Το ηλεκτρονικό μητρώο παραγωγών ΑΚΚ υποβάλλεται σε 

ηλεκτρονική μορφή μαζί με την Ετήσια Έκθεση.  

 

   (4) Κάθε παραγωγός ΑΚΚ καταχωρεί σε αυτό πληροφορίες για τις 

ποσότητες και τους κωδικούς αποβλήτων, τον τρόπο διαχείρισης τους και 

άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από 

τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 

  

Διάταγμα  
Υπουργού. 
 

15. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα, με το οποίο να καθορίζει το 

έντυπο υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας Ατομικού Συστήματος ή 

Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΚΚ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

12(2)α·  

  

Γνωστοποιήσεις 
Διευθυντή 
Τμήματος 
Περιβάλλοντος.   

16.–(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται με 

γνωστοποιήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να καθορίσει: 

  

 (α) το έντυπο πιστοποίησης της ορθής διαχείρισης των 

παραγόμενων ΑΚΚ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1)(β)· 
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 (β) το έντυπο γνωστοποίησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών 

οποιουδήποτε έργου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(1)(α)· 

   

 (γ) το έντυπο του σχεδίου διαχείρισης ΑΚΚ για την ορθολογική 

διαχείριση τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(1)(β)· 

  

Έναρξη της 
ισχύος. 

17. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
29.4.2011 
28.6.2013. 

Με την έναρξή ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Αποβλήτων 

(Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) 

Κανονισμοί του 2011 και 2013, καταργούνται. 

 


