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Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2021 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τους Περί Αποβλήτων (Διαχείριση 

Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμούς 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021 (εσωκλείεται), 
σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρατείνει τη περίοδο της Δημόσιας Διαβούλευσης για τα 
προσχέδια των Κανονισμών για τους Περί Αποβλήτων (Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων 
Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμών μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021.  
 
Τα σχετικά προσχέδια μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται όπως υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια τους, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια λειτουργό του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, κυρία Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου στο τηλέφωνο 22408923. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2021 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση για τους Περί Αποβλήτων (Διαχείριση Πλαστικών 

Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμούς 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τα προσχέδια των Κανονισμών για τους περί 
Αποβλήτων (Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμών. 
 
Σκοπός των Κανονισμών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 
μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των πλαστικών αποβλήτων 
γεωργικής προέλευσης με αποτέλεσμα την ρύπανση του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των 
υδάτων, η οποία βλάπτει σοβαρά την ανθρώπινη υγεία.  
 
Σύμφωνα με την αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού» των Κανονισμών, 
υπόχρεοι παραγωγοί είναι όσοι τοποθετούν πλαστικά προϊόντα γεωργικών καλλιεργειών στην 
αγορά. Οι Κανονισμοί επιβάλλουν, όπως οι υπόχρεοι παραγωγοί δημιουργήσουν ατομικά ή 
συλλογικά συστήματα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους κατόχους των 
αποβλήτων (γεωργοί/αγρότες, διανομείς, χρήστες κλπ.), να παραδίδουν τα πλαστικά 
απόβλητα γεωργικής προέλευσης στα σημεία συλλογής (σταθερές ή κινητές μονάδες). Οι 
παραγωγοί, στη συνέχεια έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν εκείνες τις διαδικασίες και 
υποδομές, ώστε τα απόβλητα να συλλέγονται από τα σημεία συλλογής και να παραδίδονται 
σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση τους. 
 
Τα σχετικά προσχέδια μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται όπως υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια τους το αργότερο μέχρι την 
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 
Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια λειτουργό του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, κυρία Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου στο τηλέφωνο 22408923. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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