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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5055 Παρασκεσή, 15 Δεκεμβρίοσ 2017 3361 

      

Απιθμόρ  430 

 
Οι  πεπί Αποβλήηων (Γιασείπιζη Αποβλήηων Υαπηιού Μη ςζκεςαζίαρ) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι 

εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηων άπθπων 11,12,13, 23 και 54(2)(ε) ηων πεπί  Αποβλήηων 
Νόμων ηος 2011 έωρ (Απ. 2) ηος 2016, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2016 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11,12,13, 23 θαη 54(2)(ε)  

 
185(Ι) ηνπ 2011 

6(Ι) ηνπ2012 
32(Ι) ηνπ 2014 
55(Ι) ηνπ 2014 
31(Ι) ηνπ 2015 

3(Ι) ηνπ 2016 
120(I) ηνπ 2016. 

Tν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφ δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 11,12,13, 23 θαη 54(2)(ε) ησλ πεξί  Απνβιήησλ Νφκσλ ηνπ 2011 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2016, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  



πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 
Υαξηηνχ Με πζθεπαζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
Δξκελεία. 2.-(1)ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα– 
  
 «αλάθηεζε» ζεκαίλεη θάζε εξγαζία ηεο νπνίαο ην θχξην απνηέιεζκα είλαη φηη- 
  
 (α) ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο εμππεξεηνχλ έλαλ ρξήζηκν ζθνπφ, 

αληηθαζηζηψληαο άιια πιηθά ηα νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, ή 

   
 (β) ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πθίζηαληαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είηε ζηελ εγθαηάζηαζε είηε ζε άιινπο 
ρψξνπο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ ή βηνκεραληθψλ ή άιισλ πξντφλησλ, 

   
Παξάξηεκα Ι. θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο  εξγαζίεο αλάθηεζεο  πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι ηνπ Νφκνπ
.
 

  
 «αλαθχθισζε» ζεκαίλεη θάζε εξγαζία αλάθηεζεο κε ηελ νπνία ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο κεηαηξέπνληαη εθ λένπ ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο, πνπ πξννξίδνληαη είηε λα 
εμππεξεηήζνπλ θαη πάιη ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ είηε άιινπο ζθνπνχο αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ηελ επεμεξγαζία ζε πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή ζε εξγαζίεο επίρσζεο

.
 

  
 «απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο» ζεκαίλεη ραξηί κε ζπζθεπαζίαο ην νπνίν ν θάηνρφο 

ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα απνξξίςεη
.
 

  
 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξψηε θνξά, θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνκήζεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε 
ή ρξήζε ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο είηε επί πιεξσκή είηε δσξεάλ

.
 

  
 «δηαθίλεζε ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο» ζεκαίλεη ηελ εκπνξία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εηζαγσγήο ραξηηνχκε ζπζθεπαζίαο ζηε Γεκνθξαηία αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο 
κεηαθνξάο θαζ’ εαπηέο

.
 

  
 «δηαλνκέαο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,πιελ ηνπ 

παξαγσγνχ, ην νπνίν δηαζέηεηραξηίκε ζπζθεπαζίαο ζηελ αγνξά, επί εκπνξηθήο βάζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο

. 

  
185(Ι) ηνπ 2011 

6(Ι) ηνπ 2012 
32(Ι) ηνπ 2014 
55(Ι) ηνπ 2014 
31(Ι) ηνπ 2015 

3(Ι) ηνπ 2016 
 120(I) ηνπ 2016. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί  Απνβιήησλ Νφκν∙ 

 «παξαγσγφο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
άζθεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ δηαζέηεη ζηελ αγνξάηεο Γεκνθξαηίαο ραξηί κε 
ζπζθεπαζίαο θαη πεξηιακβάλεη πξφζσπν ην νπνίν κεηαπνηεί θαη επεμεξγάδεηαη ραξηί κε 
ζπζθεπαζίαο πνπ ζέηεη ην ίδην ζηελ αγνξά: 

  
      Ννείηαη φηη πξφζσπν ην νπνίν κεηαπνηεί, επεμεξγάδεηαη ή κεηαπσιεί ραξηί κε 

ζπζθεπαζίαο, ην νπνίν έρεη ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο δελ ζεσξείηαη 
παξαγσγφο· 

  
 «πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε» ζεκαίλεη θάζε εξγαζία αλάθηεζεο πνπ ζπληζηά 

έιεγρν, θαζαξηζκφ ή επηζθεπή κε ηελ νπνία ραξηί κε ζπζθεπαζίαο, πνπ απνηειεί πιένλ 
απφβιεην ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, πξνεηνηκάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί 
ρσξίο άιιε πξνεπεμεξγαζία

.
 

  
 «ζεκείν ζπιινγήο» ζεκαίλεη θάζε ρψξν ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξάδνζε ησλ απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απφ ηνλ αξρηθφ παξαγσγφ ή ηνλ θάηνρν
. 

  
 «ζπιινγή απφ πφξηα ζε πφξηα» ζεκαίλεη ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο, ηηο νπνίεο 
γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν αξρηθφο παξαγσγφο ή ν θάηνρνο ησλ απνβιήησλ θαη θξνληίδεη 
λα ηα δηαζέζεη, εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ, γηα ζπιινγή ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα· 
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 «ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο» ζεκαίλεη πξφζσπν ή θνξέα 
δηαρείξηζεο πνπ αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε, ζε αηνκηθή ή ζε ζπιινγηθή βάζε, αληίζηνηρα, 
ησλ εξγαζηψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο, 
αλαθχθισζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο

.
 

  
 «θνξέαο δηαρείξηζεο» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ παξαγσγνχο 

κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο· 

  
 

32(Ι) ηνπ 2002 
133(Ι) ηνπ 2003 
159(Ι) ηνπ 2005 

48(Ι) ηνπ 2006 
58(Ι) ηνπ 2012 
59(Ι) ηνπ 2012 

125(Ι) ηνπ 2012. 

«ραξηί κε ζπζθεπαζίαο» ζεκαίλεη ραξηί ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 
«ζπζθεπαζία» θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπ θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα 
αθφινπζα: 
 

 (α) Δθεκεξίδεο, θπιιάδηα, δηαθεκηζηηθά, έληππα ζε δεκνζηνγξαθηθφ ραξηί, 
   
 (β) πεξηνδηθά, έληππα, θαηαιφγνπο, δηαθεκίζεηο ζε ραξηί ηινπζηξαζηφλ,  
   
 (γ) ραξηί γξαθείνπ, θαθέινπο, επηζηνιέο, ραξηί απφ εθηππψζεηο, ηακεηαθέο 

απνδείμεηο, ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο, ραξηφλη, θάξηεο, ζήθεο αξρεηνζέηεζεο θαη 
ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, εηζηηήξηα, ράξηηλα θαξνχιηα, 

   
 (δ) ραξηί γηα παξαγσγή έξγσλ ηέρλεο, 
   
 (ε) βηβιία, ζρνιηθά ζεκεησκαηάξηα θαη άιιν ραξηί γηα ζρνιηθή ρξήζε, 
   
 (ζη) ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή νπνηνπδήπνηε απφ ηα είδε πνπ 

αλαθέξνληαη πην πάλσ, 
  
 αιιά δελ πεξηιακβάλεη ραξηί πγείαο θαη ραξηνπεηζέηεο∙ 
  
 «ρσξηζηή ζπιινγή» ζεκαίλεη ηε ζπιινγή απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ρσξηζηά 

απφ άιιεο ξνέο απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειή πνηφηεηα ζηελ αλαθχθισζή 
ηνπ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε επεμεξγαζία ηνπ· ε ζπιινγή απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
καδί κε άιιεο ξνέο απνβιήησλ, φπσο ραξηί ζπζθεπαζίαο, ζεσξείηαη επίζεο ρσξηζηή 
ζπιινγή, λννπκέλνπ φηη δελ επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα νπνηαζδήπνηε ξνήο ηνπο ζε ζρέζε κε 
ην αλ απηέο ζπιιέγνληαλ ρσξηζηά. 

  
 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, έρνπλ 

ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζε απηνχο ν Νφκνο. 
  
θνπφο. 
 

3.-(1) θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο αξρήο ηεο δηεπξπκέλεο 
επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ.  

  
 
 

(2) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3, 9 θαη 10 ηνπ Νφκνπ, νη πξφλνηεο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηνρεχνπλ- 

  
 (α) ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, 
   
 (β) ζηε κείσζε ή/ θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

   
 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
11.7.2003 
28.12.2007. 

(γ) ζηε κείσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κέζσ 
ελζάξξπλζεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη 
άιιεο αλάθηεζεο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ησλ πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) 
Καλνληζκψλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αληίθηππν θαη βειηηψλνληαο ηελ 
απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ, 

 (δ) ζηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 19, 
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 (ε) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ επηζηξνθήο πξντφλησλ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηέινπο επηζηξνθήο, ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο απνβιήησλ κε ηε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

   
 (ζη) ζην δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ςειφ επίπεδν 

αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο πιηθψλ, 
   
 (δ) ζηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ  ραξηηνχ 

κε ζπζθεπαζίαο, 
   
 (ε) ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», 
   
 (ζ) ζηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηνλ ξφιν ηνπ θαηά 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 
   
Πεδίν εθαξκνγήο. 4.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ζε φια ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο πνπ είηε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είηε πξνέξρνληαη απφ ηηο βηνκεραλίεο, 
ην εκπφξην, ηα γξαθεία, ηα θαηαζηήκαηα, ηηο ππεξεζίεο, ηα λνηθνθπξηά ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πεγή.  

   (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζε- 
  

 (α) ζπζθεπαζία, θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2 ησλ πεξί 
πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπ∙ 

   
 (β) ραξηί πγείαο∙ θαη  
   
 (γ) ραξηνπεηζέηεο. 
  
πζηήκαηα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

5.-(1) Οη παξαγσγνί έρνπλ επζχλε, εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, λα κεξηκλήζνπλ, αηνκηθά ή ζπιινγηθά,  γηα ηε 
ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ην νπνίν– 

  
 (α) λα επηηξέπεη ζηνπο αξρηθνχο παξαγσγνχο ή ζηνπο θαηφρνπο λα δηαρσξίδνπλ ηα 

απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζηελ πεγή θαη λα ηα δηαζέηνπλ κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα είλαη εθηθηή ε  ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο· 

   
 (β) λα επηηπγράλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, εθφζνλ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, απφ νπνηαδήπνηε 
πεγή πξνέξρνληαη, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ πεγψλ: 

   
  (i) Ννηθνθπξηά, ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

θαη ζηελ χπαηζξν, 

(ii) γξαθεία θαη νξγαληζκνχοηνπ δεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ 
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη παξφκνηεο πεγέο, 

(iii) ηππνγξαθεία θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξφκνηαο θχζεο, 

(iv) παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, ή άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 
βηβιηνζήθεο θαη παξφκνηα ππνζηαηηθά, 

(v) λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα, 

(vi) βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο, 

(vii) αεξνδξφκηα, ιηκάληα, μελνδνρεία ή άιιεο ηνπξηζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα· θαη 

   
 (γ) ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο λα ηπγράλνπλ ηέηνηαο δηαρείξηζεο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

  
 (2)(α)  Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (1), νη παξαγσγνί– 
 

(i) ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο, ή 

(ii) νξγαλψλνπλ αηνκηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 
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 (β)      Παξαγσγφο πνπ ζπκκεηέρεη ζε αδεηνδνηεκέλν, κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απαιιάζζεηαη 
απφ νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη 
ε ζρεηηθή επζχλε δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κεηαθέξεηαη ζην 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζην νπνίν 
ζπκκεηέρεη. 

   
 (3) Γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε αηνκηθνχ ή ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2), απαηηείηαη ε 
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

  
 (4) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (3) παξαρσξείηαη γηα πεξίνδν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηα έμη (6) ρξφληα ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
πξφλνηεοησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 (5) Κάζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απνβιέπεη εηδηθφηεξα- 
   
 (α) ζηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ απνβιήησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
επηβιαβψλ επηπηψζεσλ ησλ απνβιήησλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία 
ηνπ αλζξψπνπ· 

   
 (β) ζηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απφ ηνπο ρψξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεοππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1)
.
 

   
 (γ) ζηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απφ ζεκεία ζπιινγήο ζε 

αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
.
 

   
 (δ) ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ 

ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πνζνζηψλ αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπΚαλνληζκνχ 19· θαη 

   
 (ε) ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ δηαλνκέσλ θαη ησλ ρξεζηψλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Νφκνπ. 

   
Πξφιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

6. Γηα ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 5, θάζε ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο δηνξγαλψλεη, ζε εηήζηα βάζε, ηνπιάρηζηνλ 
ηα αθφινπζα: 

   

 (α) Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξφιεςε 
δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο είηε πξνο επαγγεικαηηθέο 
νκάδεο είηε πξνο ην θνηλφ, θαη 

   

 (β) πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο, κε κεηξήζηκν απνηέιεζκα, ηα νπνία δχλαληαη λα γίλνληαη ζε 
βηβιηνζήθεο, ζρνιεία, ηδξχκαηα, γξαθεία θαη γεληθά ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο 
ππάξρεη παξαγσγή απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ή ζα κπνξνχζε λα γίλεη 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη αθνχ πξψηα εμαζθαιηζηνχλ νη 
αλαγθαίεο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο. 

   
Υσξηζηή ζπιινγή 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

7.-(1)(α) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο θαη άιιεο κνξθήο αλάθηεζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) θαη (δ)ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ 
Καλνληζκνχ 5, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
νθείιεη, αθνχ ιάβεη ππφςε ηελ άπνςε ηεο αξρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ απηφ 
εθαξκφδεηαη, λα δηαζθαιίζεη ηε δεκηνπξγία, δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα 
ζεκείσλ ζπιινγήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο απφ πφξηα ζε πφξηα, ζηα 
νπνία ν αξρηθφο παξαγσγφο ή ν θάηνρνο ηνπ απνβιήηνπ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
κπνξεί λα ην επηζηξέθεη δσξεάλ. 

   
       (β)   Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 

ζπκθσλίακε ηηο νηθείεο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
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 (i) ν ξφινο ηνπ θάζε κέξνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρσξηζηήο 

ζπιινγήο θαη αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ παξαγσγψλ απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο:   
Ννείηαη φηη ν ξφινο ηεο αξρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηνξίδεηαη ζηα 
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο, 
 

(ii) ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο: 

 Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ζπκθσλεζεί ε 
ζπιινγή θαη κεηαθνξά λα γίλεηαη απφ ηελ αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαηαβάιιεη ζηελ 
αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ην αλάινγν ζπκθσλεζέλ πνζφγηα ηηο ζρεηηθέο 
δαπάλεο ηεο, 

 
(iii) ηα ζεκεία ζπιινγήο,  

 
(iv) ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο εληφο ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο θαζψο θαη ζηνλ 

πεξίγπξφ ηνπο,  

(v) νη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, θαη 
 

(vi) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν είλαη δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ:   

 
  Ννείηαη φηη θάζε αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη ζηα δηνηθεηηθά ηεο φξηα 
θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε πην πάλσ ζπκθσλία: 

 
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη φηαλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ, θαη ηα δχν 

κέξε ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο κεζνιαβεί γηα ηελ 
επίιπζε ηεο δηαθνξάο.  

  

    (2) Κάζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο δχλαηαη λα 
ζπλεξγαζηεί- 

   
 (α) κε άιια αδεηνχρα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ζεζκνζεηεκέλεο    επζχλεο παξαγσγνχ 

γηα ραξηί κε ζπζθεπαζίαο ή γηα άιια  πξντφληα: 
   
  Ννείηαη φηη ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια πθηζηάκελα ζπιινγηθά 
ζπζηήκαηα άιισλ ξνψλ απνβιήησλ, φπσο ραξηί ζπζθεπαζίαο, θαη λα εθηεινχλ 
απφ θνηλνχ ην δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο, λννπκέλνπ φηη δελ επεξεάδεηαη ε 
πνηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο ησλ απφ θνηλνχ ρσξηζηά ζπιιεγκέλσλ απνβιήησλ 
ζε ζρέζε κε ην αλ απηά ζπιιέγνληαλ ρσξηζηά· 

   
 (β) κε παξαγσγνχο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, λννπκέλνπ φηη δεκηνπξγεί 

ζεκεία ζπιινγήο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζηε 
ζπλεξγαζία θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

(i) ν αξηζκφο ζεκείσλ ζπιινγήο, 

(ii) ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, θαη 

(iii) ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
επηζθεπηψλ, φπνπ εθαξκφδεηαη. 

   
 (3) Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο δηαζθαιίδεη φηη ηα 

απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά κεηαθέξνληαη απφ ηα 
ζεκεία ζπιινγήο θαη παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζήο ηνπο, είηε 
εληφο είηε εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 19. 

  
 (4)(α)  Σν θφζηνο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο βαξχλεη ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη/ ή παξαγσγνχο.  
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 (β) Κάζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο κεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκφηεηα. 

  
Τπνρξέσζε 
ελεκέξσζεο. 

8. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηκφξθσζε ησλ 
δηαλνκέσλ θαη ρξεζηψλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο παξέρεη ζηνπο δηαλνκείο θαη ρξήζηεο ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Σνλ ξφιν ησλ δηαλνκέσλ θαη ρξεζηψλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζηελ πξφιεςε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ρσξηζηή ζπιινγή, αλαθχθισζε, αλάθηεζε, ή/ θαη άιιεο 
κνξθήο αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο· 

   
 (β) ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απφ ηα νηθηαθά απφβιεηα ή απφ άιιεο ξνέο απνβιήησλ· 
   
 (γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη ηα αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ πθίζηαληαη· 

   
 (δ) ηα δηαζέζηκα ζεκεία ζπιινγήο· θαη    
   
 (ε) ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, σο 

απνηέιεζκα ηεο κε πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

   
Αδεηνδφηεζε 
αηνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

9.-(1) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 
(3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 5 κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο: 

 (α) Ο παξαγσγφο ηεθκεξησκέλα δηαζέηεη πιήξε πξφζβαζε ζηα  παξαγφκελα 
απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ πξντφληα, ηα 
νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά απφ ηνλ ίδην· 

   
 (β) νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 19 

επηηπγράλνληαη απνθιεηζηηθά απφ απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία 
έρνπλ πξνθχςεη απφ πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά απφ ηνλ ίδην· 
θαη 

   
 (γ) δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κε άιια αδεηνδνηεκέλα 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη κε ηηο αξρέο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθφζνλ εθαξκφδεηαη. 

   
 (2) Γηα ηελ αδεηνδφηεζε θάζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ν 
παξαγσγφο- 

  
 
Παξάξηεκα Ι. 

(α) θαηαζέηεη ζηνλ Τπνπξγφ αίηεκα, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά, 
ηνπιάρηζηνλ, ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι· 

   
 (β) θαηαβάιιεη ην ηέινο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζφ 

χςνπορηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (€1500)· 
   
 (γ) θαηαβάιιεη ηξαπεδηθή εγγχεζε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζην κέζν εηήζην θφζηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, γηα ηα έηε πνπ 
αηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε ειάρηζην πνζφ ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (€3000): 

   
  Ννείηαη φηη ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαζεσξεί ηελ θαηαβιεζείζα ηξαπεδηθή 

εγγχεζε θάζε έηνο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή εηήζηα έθζεζε ιεηηνπξγίαο πνπ 
ππνβάιιεη ν παξαγσγφο: 

   
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε ηξαπεδηθή εγγχεζε θαιχπηεη φιε ηελ πεξίνδν ηεο ηζρχνο 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο·  
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 (δ) δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ππνρξενχηαη λα επηηχρεη κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

  
 (3) Η αδεηνδφηεζε ή ε αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θάζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά ηε ζπκβνπιεπηηθή 
γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, κφλνλ εθφζνλ: 

 (α) ην πξφζσπν πνπ πξνηείλεη ην αηνκηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
εθθαζάξηζεο ή παχζεο πιεξσκψλ νχηε έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θνξνινγηθέο ή 
νηθνλνκηθέο παξαβάζεηο ή παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή 
αηζρξνθέξδεηαο, πνπ απνηεινχλ θψιπκα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε λνκνζεζία

.
 

   
 (β) ζηελ πεξίπησζε αλαλέσζεο, ν παξαγσγφο ηεξνχζε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηξαπεδηθή 
εγγχεζε πνπ είρε θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (2)· 

   
 (γ) έρεη ππνβιεζεί ηξαπεδηθή εγγχεζε πνπ θαιχπηεη φιε ηελ πεξίνδν ηεο ηζρχνο ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο·  
   
 (δ) ζηελ πεξίπησζε αλαλέσζεο, έρνπλ παξαδνζεί φιεο νη ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη άιια ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα 
πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ επελδχζεσλ, ησλ 
άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αηνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κε βάζε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 (4) Σν αίηεκα θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαηαηίζεληαη ζηνλ Τπνπξγφ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
πκκεηνρή ζε 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα  
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

10. ε πεξίπησζε πνπ παξαγσγφο– 

 (α) δελ νξγαλψλεη αηνκηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ηνπ Καλνληζκνχ 9, ή 

   
 (β) ην αηνκηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ην νπνίν 

νξγαλψλεη, απνηχρεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, 
  
 ππνρξενχηαη λα ζπκβιεζεί κε άιιν παξαγσγφ ή άιινπο παξαγσγνχο ή κε πθηζηάκελν 

θνξέα δηαρείξηζεο ψζηε λα θαηαζηεί κέινο ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

  
πιινγηθά 
ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

11.-(1) Κάζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο νξγαλψλεηαη απφ 
θνξέα δηαρείξηζεο.  

  (2) Ο θνξέαο δηαρείξηζεο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο. 

  (3) Σν ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο εθδίδεη, ζε 
εηήζηα βάζε, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζε θάζε παξαγσγφ ν νπνίνο είλαη ζπκβεβιεκέλνο 
κε απηφ, λννπκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ κέινο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
Αδεηνδφηεζε 
ζπιινγηθψλ 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

12.-(1) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 5 κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο: 

 (α) Οη ζπκβαιιφκελνη παξαγσγνί δηαζέηνπλ ζπιινγηθά ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) 
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ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πνζνηήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ 
αγνξά θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
αδεηνδφηεζεο: 

   
  Ννείηαη φηη ν Τπνπξγφο εθηηκά, ζε εηήζηα βάζε, ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά, κέζσ δεδνκέλσλ πνπ εθδίδεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ ή/ θαη 
άιισλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ άιιεο ζρεηηθέο πεγέο· 

   
 (β) ην  ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κε βάζε 

ην αίηεκά ηνπ, θαιχπηεη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ αληίζηνηρν πνζνζηφ πιεζπζκνχ φζν ε 
θάιπςε ηεο αγνξάο πνπ δηαζέηεη, κε βάζε ην αίηεκα αδεηνδφηεζήο ηνπ· 

   
 (γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο αδεηνδφηεζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κέρξη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ, απνηειεί ην κνλαδηθφ ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο πνπ αδεηνδνηείηαη, δηαζέηεη ειάρηζηε θάιπςε χςνπο πελήληα ηνηο 
εθαηφ (50%) ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ή αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 
πιεζπζκνχ φζν ε θάιπςε ηεο αγνξάο πνπ δηαζέηεη κε βάζε ην αίηεκά ηνπ, φπνην 
απφ ηα δχν είλαη ην κεγαιχηεξν. 

   
 (2) Γηα ηελ αδεηνδφηεζε θάζε ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ν 
θνξέαο δηαρείξηζεο- 

  
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

(α) ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ αίηεκα, ζπλνδεπφκελν απφ πξφηαζε κειέηεο θαη 
ζηνηρεία, ζην  νπνίν πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΙΙ· θαη 

   
 (β) θαηαβάιιεη ην ηέινο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζφ 

χςνπο δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (€2500). 
  
 (3) Κάζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γηα λ’ 

αδεηνδνηεζεί πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε- 
  
 (α) λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ζην ζπιινγηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
παξαγσγψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ελ ιφγσ 
ζπζηήκαηνο, κέζσ ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο· 

   
 (β) λα θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

παξαγσγψλ ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο· 

   
 (γ) λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπιινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κε άιια 
αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο· 

   
 (δ) λα επλνεί ηε ζπλεξγαζία, πξψηηζηα, κε αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ· 

θαη 
   
 (ε) λα δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ππνρξενχηαη λα επηηχρεη 

κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 19. 
   
 (4) Η ρνξήγεζε ή ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ 
ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
κφλνλ εθφζνλ- 

  
 (α) ν θνξέαο δηαρείξηζεο δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο ή παχζεο 

πιεξσκψλ θαη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θνξνινγηθέο ή νηθνλνκηθέο παξαβάζεηο ή 
παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή αηζρξνθέξδεηαο πνπ απνηεινχλ 
θψιπκα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε λνκνζεζία

.
 

   
 (β) ζηελ πεξίπησζε αλαλέσζεο, ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ηεξνχζε ηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ηξαπεδηθή εγγχεζε πνπ είρε 
θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ· 
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 (γ) θαηαβάιιεη ηξαπεδηθή εγγχεζε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ κέζνπ εηήζηνπ θφζηνπο 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γηα ηα έηε πνπ αηηείηαη αδεηνδφηεζε: 

   
  Ννείηαη φηη ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαζεσξεί ηελ θαηαβιεζείζα ηξαπεδηθή 

εγγχεζε θάζε έηνο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή εηήζηα έθζεζε ιεηηνπξγίαο· ε 
ηξαπεδηθή εγγχεζε θαιχπηεη φιε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο· θαη 

   
 (δ) γηα ζθνπνχο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, παξαδίδνληαη ζηνλ Τπνπξγφ νη 

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νπνηαδήπνηε ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ δεηεζνχλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ επελδχζεσλ, ησλ 
άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο, ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο  γηα ηα έηε ηζρχνο ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

   
 (5) Σν αίηεκα θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα αλαλέσζε  άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαηαηίζεληαη ζηνλ Τπνπξγφ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ηνπ 
ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
Δθζέζεηο  γηα ηελ 
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

13.-(1)(α) Οη παξαγσγνί ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαηαξηίδνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηνλ 
Τπνπξγφ ιεπηνκεξή εηήζηα έθζεζε, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αηνκηθψλ ή 
ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ηνλ 
ηξφπν εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο γηα ηνλ επφκελν ρξφλν.  

  
 
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

(β) Η εηήζηα έθζεζε ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ θάζε έηνπο 

αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ζπλνδεχεηαη κε 
θαηάζηαζε κεηξψνπ κειψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. 

  
 (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δεηά ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο έθζεζεο. 
  

 (3) Οη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππνβάιινπλ ζηνλ Τπνπξγφ ην αξγφηεξν ηελ 31
ε
 

Μαξηίνπ θάζε έηνπο ηα πην θάησ ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο: 

  
 (α) Σπρφλ ζρφιηα θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνχιεπζεο κε 

ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία· θαη 
   
 (β) ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ, ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

εθθξεκφηεηεο πνπ παξέκεηλαλ θαη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Τπνπξγφ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σξνπνπνίεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

14.-(1) ε πεξίπησζε πνπ παξαγσγφο ή θνξέαο δηαρείξηζεο επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη 
φξνπο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ήδε αδεηνδνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 9 θαη 12, ππνβάιιεη 
ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηνλ Τπνπξγφ. 

 (2) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαη, αθνχ ιάβεη ππφςε ηε ζπκβνπιεπηηθή 
γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, απνθαζίδεη – 

  
 (α) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε φπσο πξνηάζεθε, ή 
   
 (β) λα απνξξίςεη ηελ ηξνπνπνίεζε, ή 
   
 (γ) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε κε πξνζζήθε θαη/ ή αθαίξεζε ζηνηρείσλ. 
   
 (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, απηεπαγγέιησο, λα ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ 

έρεη ρνξεγεζεί ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, λννπκέλνπ φηη 
έρεη δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα ή αλάγθε ζπκπιήξσζήο ηνπο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 
ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. 
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Αλάθιεζε άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο. 

15. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο φηαλ- 

 (α) ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ιεηηνπξγεί θαηά 
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 9 θαη 12· 

   
 (β) δελ επηηεπρζνχλ νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 19 θαη ζηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαοֹ 
   
 (γ) δηαθαλεί φηη ππνβιήζεθαλ αλαιεζή ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ή 

αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13. 

   
Σνπνζέηεζε 
ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο ζηελ 
αγνξά. 

16.-(1) Πξηλ απφ ηελ έμνδν πξντφλησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο απφ ηνλ ιηκεληθφ ρψξν, ν 
παξαγσγφο παξνπζηάδεη ζηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο.   

  
 (2) Καηά ηε δηάζεζε ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζηελ αγνξά, ν παξαγσγφο επηδεηθλχεη ζηνλ 

δηαλνκέα πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ή ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
 (3) Απαγνξεχεηαη ε ζπλεξγαζία δηαλνκέσλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κε παξαγσγνχο νη 

νπνίνη δελ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ή δελ θαηέρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα αηνκηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
Τπνρξεψζεηο 
δηαλνκέσλ. 

17. Οη δηαλνκείο κεξηκλνχλ ψζηε: 

 (α) Όηαλ πξνκεζεχνπλ ραξηί κε ζπζθεπαζίαο, αληίζηνηρν απφβιεην λα κπνξεί λα 
ηνπο επηζηξαθεί δσξεάλ, κε αληηζηνηρία έλα πξνο έλα, εθφζνλ ην απφβιεην απηφ 
είλαη ηζνδχλακνπ ηχπνπ θαη εμππεξεηεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ην 
πξνζθεξφκελν ραξηί κε ζπζθεπαζίαο, 

   
 (β) λα δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, δηαζέηνληαο δηεπθνιχλζεηο, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ φηη ηα 
απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα επηζηξέθνληαη, 

   
 (γ) λα παξαδίδνπλ ηα απφβιεηα ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζηνπο 

ρψξνπο ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλα  ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο, ζηα νπνία αλήθνπλ νη παξαγσγνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, 
θαη 

   
 (δ) λα επηδεηθλχνπλ πιήξε ζπλεξγαζία γηα ζθνπνχο επηζεσξήζεσλ. 
   
Μεηξψν 
παξαγσγψλ. 

18.–(1) Κάζε παξαγσγφο εγγξάθεηαη ζην κεηξψν παξαγσγψλ πξντφλησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο θαη ππνβάιιεη, ην αξγφηεξν ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ θάζε έηνπο, ηελ εηήζηα έθζεζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 13. 
  
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

(2) Σα θξηηήξηα εγγξαθήο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ παξαγσγψλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

  
Πνζνηηθνί ζηφρνη. 19.–(1)(α) Γηα θάζε παξαγσγφ, ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ν Τπνπξγφο θαζνξίδεη, κέζα απφ 
ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ ηνπ ρνξεγεί, ζηφρνπο αλαθχθισζεο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη άιινπ είδνπο 
αλάθηεζε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο πνπ ν παξαγσγφο δηαζέηεη ζηελ 
αγνξά.  

 
      (β) Οη ζηφρνη απηνί δχλαληαη λα αλέξρνληαη εηεζίσο κέρξη θαη ην νγδφληα ηνηο 

εθαηφλ (80%) ηνπ βάξνπο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ ν 
παξαγσγφο έρεη δηαζέζεη ζηε αγνξά θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή αηηήκαηνο γηα αδεηνδφηεζε. 
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 (2)(α)    Γηα θάζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ζην 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα, ν Τπνπξγφο θαζνξίδεη, κέζα απφ ηνπο φξνπο ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο πνπ ηνπ ρνξεγεί, ζηφρνπο αλαθχθισζεο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη άιινπ είδνπο αλάθηεζε, αλάινγα κε ην 
είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ ηα κέιε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά.  

 
      (β)   Οη ζηφρνη απηνί δχλαληαη λα αλέξρνληαη εηεζίσο κέρξη θαη ην εβδνκήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (75%) ηνπ βάξνπο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, πνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο παξαγσγνί, έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ην 
έηνο έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

  
 (3)(α)(i) Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2), 

ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
εμαζθαιίδεη φηη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ χςνπο εμήληα πέληε ηνηο εθαηφλ (65%) ησλ 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγεηαη ζε θάζε πεξηνρή ζηελ νπνία 
ιεηηνπξγεί, ζπιιέγεηαη θαη πξνσζείηαη γηα πξνεηνηκαζία, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 
/θαη αλαθχθισζε·  

  
 (ii) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, «πεξηνρή» ζεκαίλεη θάζε δήκν, 

θνηλφηεηα θαη/ ή ζχκπιεγκα θνηλνηήησλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2000) 
θαηνίθσλ. 

  
    (β)   Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (α), ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο δηεμάγεη θάζε δχν (2) ρξφληα αλαιπηηθή πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο θάιπςεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε αξρή 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 

  
                 Ννείηαη φηη ην θφζηνο δηεμαγσγήο ηεο πνηνηηθήο ζχζηαζεο βαξχλεη ην ζπιινγηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 
  
 (4) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη ειάρηζηνπο ζηφρνπο αλάθηεζεο γηα ζθνπνχο ελέξγεηαο ή/θαη 
αλαθχθισζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Καλνληζκφο 9) 
 

ΑΙΣΗMA ΓΙΑ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  
 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΥΑΡΣΙΟΤ ΜΗ ΤΚΔΤΑΙΑ 

  
ηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο: 
  
1. Πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο (φλνκα αηηεηή /εηαηξείαο, 

φλνκα ππεχζπλνπ αηφκνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηζηνζειίδα θ.ιπ.). 
 

2. ηνηρεία παξαγσγνχ πνπ αηηείηαη: 

(α) Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

(β) Δίδνο θαη εηήζηεο πνζφηεηεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία. 

(γ) Αλαθνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ. 

 
3. Αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δεκηνπξγίαο αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο: 
 

Σεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε, απφ ηερληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα 
δεκηνπξγία αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

 
4. θνπφο - ζηφρνη ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ δεκηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο, 

(β) Πξφηαζε πνζνηηθνπνηεκέλνπ ζηφρνπ πνπ εηζεγείηαη φηη ζα επηηχρεη. ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 
πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ, ν αηηεηήο ππνβάιιεη ζρεηηθή κειέηε εθηίκεζεο ησλ πνζνηήησλ 
απνβιήησλ πνπ ζα παξάγνληαη εηεζίσο απφ ην ραξηί κε ζπζθεπαζίαο πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά 
ν ίδηνο, βαζηδφκελε θαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπνπ ππάξρεη, θαη αηηηνινγεί ηνπο 
πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο. 

(γ) πλνπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
απηψλ θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμήο ηνπο. 

(δ) πκβνιή ησλ ζηφρσλ ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. 
 

5. Δκβέιεηα ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Καηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(i) γεσγξαθηθφ εχξνο, 

(ii) πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,  

(iii) ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, θαη 

(iv) ρξνλνδηάγξακκα επέθηαζεο. 

(β) πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αηηεηή ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (α). 

 
6. Πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα: 

(α) κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ· 

(β) κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 
  

Η πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

(α) Σελ ππάξρνπζα ηερληθή ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, φπσο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο· θαη 

(β) ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο επέθηαζεο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 
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7. Οηθνλνκηθή ππνδνκή: 

(α) Αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε βησζηκφηεηα (δεκηνπξγία, 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε) ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο, 

(β) πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπνδνζίαο, φπνπ εθαξκφδεηαη, 

(γ) κέζνδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 
επηπηψζεηο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, 

(δ) ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη 

(ε) απνδεηθηηθφ φηη ν αηηεηήο δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
εθθαζάξηζεο ή παχζεο πιεξσκψλ νχηε έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θνξνινγηθέο ή νηθνλνκηθέο 
παξαβάζεηο ή παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή αηζρξνθέξδεηαο πνπ απνηεινχλ 
θψιπκα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

  
8. Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Τπάξρνλ/απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο - λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη 

(β) νξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

9. Δπηινγή / πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ  δηαρείξηζεο: 

Η κεζνδνινγία ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πεξηγξάθεηαη 
ιεπηνκεξψο θαη ε επηινγή ηεο ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο (εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο) ηεθκεξηψλεηαη κε αμηφπηζηα νηθνλνκηθά, 
πεξηβαιινληηθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. 

 
10.  Αληίγξαθα πξνζπκθψλσλ/ζπκθσληψλ ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο κε ηξίηα κέξε (εθηφο ζπζηήκαηνο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηαρείξηζεο, φπσο 
αδεηνδνηεκέλνη δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ. 
 

11.  Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δηαλνκέσλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 8 θαη αληίγξαθα ζπκθσληψλ ή κλεκνλίσλ κε ηξίηα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ απηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

(Καλνληζκφο 12) 
  

ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  
 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΥΑΡΣΙΟΤ ΜΗ ΤΚΔΤΑΙΑ 

  
ηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αίηεκα γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο: 
  
1. Αίηεκα ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, κε ηα πιήξε ζηνηρεία 

απηνχ (φλνκα θνξέα δηαρείξηζεο, φλνκα ππεχζπλνπ αηφκνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηζηνζειίδα θιπ), 
πεξηιακβαλνκέλσλ ην αθφινπζσλ: 

(α) Απνδεηθηηθφ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε 
γηα ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο, 

(β) ην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο πνπ νξγαλψλεη ην ζπιινγηθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, θαη 

(γ) ηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 
  

2. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα κέιε θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ 
κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Πιήξε ζηνηρεία κειψλ/ κεηφρσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ είδνπο εξγαζηψλ έθαζηνπ, 

(β) είδνο θαη εηήζηεο πνζφηεηεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαηάηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία, 

(γ) πξνυπάξρνπζα εκπεηξία, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

(δ) πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιινπλ ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο νη παξαγσγνί πνπ απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ, 

(ε) πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ, κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε 
παξαγσγνχ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ 
δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, εάλ δειαδή ε ζχλζεζε 
δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζήο ηνπ. 

  
3. θνπφο - ζηφρνη ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ δεκηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο∙ 

(β) αλάιπζε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, γηα ηελ νπνία ν θνξέαο δηαρείξηζεο ππνβάιιεη ζρεηηθή κειέηε εθηίκεζεο 
ησλ πνζνηήησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξάγνληαη εηεζίσο απφ ην ραξηί κε ζπζθεπαζίαο πνπ 
δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηα κέιε ηνπ, βαζηδφκελε ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπνπ ππάξρεη,θαζψο 
επίζεο αηηηνιφγεζε ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ απηψλ ζηφρσλ∙ 

(γ) ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
παξαγξάθνπ (β)θαη ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμήο ηνπο∙ θαη 

(δ) ζπκβνιή ησλ ζηφρσλ ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο. 
  

4. Δκβέιεηα ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) ηνηρεία γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο σο αθνινχζσο: 

(i) γεσγξαθηθφ εχξνο, 

(ii) πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, 

(iii) ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, θαη 

(iv) ρξνλνδηάγξακκα επέθηαζεο· 

(β) Απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ζε φιν ην γεσγξαθηθφ εχξνο εξγαζηψλ. 
  
5. Πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 

ζπζθεπαζίαο ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

(α) Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θαη 

(β) ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Η πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

(α) Σελ ππάξρνπζα ηερληθή ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, φπσο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, 
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(β) Σελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο επέθηαζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

  
6. Οηθνλνκηθή ππνδνκή: 

(α) Μειέηε βησζηκφηεηαο (δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε) ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. Η κειέηε, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ηνπ ηξφπνπ εμαζθάιηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία θαη 
ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη 
ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κεηφρσλ θαη κειψλ, 

(β) πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπνδνζίαο, φπνπ εθαξκφδεηαη, 

(γ) κέζνδνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο, ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 
απνδφζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, 

(δ) απνδεηθηηθφ φηη ν θνξέαο δηαρείξηζεο δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο ή παχζεο 
πιεξσκψλ νχηε έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θνξνινγηθέο ή νηθνλνκηθέο παξαβάζεηο ή γηα παξαβάζεηο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή αηζρξνθέξδεηαο πνπ απνηεινχλ θψιπκα άζθεζεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

7. Μειέηε θαηαγξαθήο θηλδχλσλ θαη αζηνρηψλ ζηε ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

  
8. Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

(α) Τθηζηάκελν θαη απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπιινγηθνχ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο- λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

(β) Οξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο. 

9. Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο: 

Η κεζνδνινγία ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο, φπσο θαη ε επηινγή ηεο. Οη επηιεγκέλεο κέζνδνη δηαρείξηζεο (εξγαζίεο ζπιινγήο, 
κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο) ηεθκεξηψλνληαη κε αμηφπηζηα 
νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Καηά ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ, ιακβάλεηαη 
ππφςε ε ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Νφκνπ. 
ε πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ ηελ ηεξάξρεζε, απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη απφ κειέηε αλάιπζεο 
θχθινπ δσήο. 

10. χκβαζε πξνζρψξεζεο κειψλ ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

Αληίγξαθα ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ησλ παξαγσγψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ζην 
πξνηεηλφκελν ππφ έγθξηζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία ηα 
ελδηαθεξφκελα κέιε νθείινπλ λα ππνγξάθνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. Οη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 

(α) Καζνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πξνο ηα κέιε· ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ν ηξφπνο 
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ Νφκν θαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαη ε δηάζεζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ζ’ απηά· 

(β) Καζνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θάζε κέινπο πξνο ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο· πεξηιακβάλεηαη, ηνπιάρηζηνλ, ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καλνληζκνχ 19· 

(γ) Σε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο. Κάζε κέινο δεζκεχεηαη λα παξακείλεη ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε ή κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο, φπνην είλαη ην κεγαιχηεξν.  ην ζεκείν απηφ λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο 
απνρψξεζεο θαη ηπρφλ επηπηψζεηο εθάζηνπ κέξνπο· 

(δ) Σε δέζκεπζε θάζε κέινπο φηη, θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, δελ ζα ζπκκεηέρεη ηαπηφρξνλα ζε άιιν αδεηνδνηεκέλν ζπιινγηθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο. 

11. Αληίγξαθα πξνζπκθψλσλ/ζπκθσληψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηξίηα κέξε (εθηφο ζπζηήκαηνο) πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηαρείξηζεο, φπσο αδεηνδνηεκέλνη δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ θαη αξρέο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. 
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12. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δηαλνκέσλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 8. 
  
13 . πλεξγαζία κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 

Σν ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο δηαζθαιίδεη: 

(α) ηε ζπλεξγαζία κε άιια πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο θαζψο επίζεο 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ή θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηπρφλ ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, 

(β) φηη νη εξγαζίεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ησλ άιισλ 
πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, 

(γ) φηη, ζε  πεξίπησζε πνπ ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο ζα 
πξαγκαηνπνηεί ή ζα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζε πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο 
άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο, νθείιεη λα πξνβεί ζε ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο 
κε ην ελ ιφγσ άιιν ζχζηεκα θαη απφ θνηλνχ ηα δχν ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε 
ζπζθεπαζίαο λα απνζηείινπλ πξφηαζε ζπλεξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ, 
πξνο έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ.  Η πξφηαζε ζπλεξγαζίαο ηεθκεξηψλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

(i) φηη δελ ζα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε ζχγρπζε πξνο ην θνηλφ ή ηελ αξρή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, ηα ρξψκαηα ησλ θάδσλ θαη ζαθνπιψλ, 
ηα είδε απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θαη γεληθά ζηελ φιε ιεηηνπξγία 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

(ii) φηη νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

(iii)  φηη δελ ζα ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε δηπιέο ρξεψζεηο πξνο νπνηνδήπνηε εκπιεθφκελν 
(πνιίηε, αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, παξαγσγφ), θαη 

(iv) ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

(Καλνληζκνί 13 θαη 18) 
 

ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
 

Η εγγξαθή ζην κεηξψν παξαγσγψλ πξντφλησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ 
πιεπξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαθέισλ κε ηα αθφινπζα ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία: 
 
1. Αίηεζε ηνπ παξαγσγνχ πξντφλησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηε κεηνρηθή ζχλζεζε. 
 

2. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ παξαγσγφ πξντφλησλ ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο: 
  

(α) Καηεγνξία παξαγσγνχ, 
  

(β) είδνο θαη εηήζηεο πνζφηεηεο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (εηζαγσγέο, εγρψξηα 
θαηαλάισζε, εμαγσγέο), 

  
(γ) γεσγξαθηθή εκβέιεηα δξαζηεξηνηήησλ, 

  
(δ) πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, θαη 

  
(ε) είδνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ραξηηνχ κε ζπζθεπαζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα πηνζεηήζεη (αηνκηθφ ε 

ζπιινγηθφ). 
 
3. ηνηρεία ηξίησλ κεξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηαρείξηζεο (εγθεθξηκέλεο  εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο, δεκνηηθέο/θνηλνηηθέο αξρέο θιπ.) ή/ θαη πνπ πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί. 
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