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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 
 

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2019 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους Ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:   Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:    Τερματισμός της λειτουργίας (κλείσιμο) των Χώρων Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης (ταφής) Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), στον Κοτσιάτη και το 
Βατί 

 
 
Κυρία/ε, 
 
Όπως πιθανό να γνωρίζετε, οι ανεξέλεγκτοι χώροι ταφής αποβλήτων στο Βατί και στον 
Κοτσιάτη έχουν κλείσει οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου 2019. 
 
Οι λόγοι του οριστικού κλεισίματος των προαναφερθέντων χώρων έχουν ως εξής: 
 
(α)      Υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της εφαρμογής του  

Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. 
 
(β)      Καταδικαστική απόφαση, το 2013, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
 
Οι ποινές για συνεχιζόμενη απόρριψη αποβλήτων στους προαναφερθέντες χώρους, 
διέπονται από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και είναι αυστηρές. 
 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος σε ότι αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στους ΧΑΔΑ 
Κοτσιάτη και Βατί μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019 έχει ανατεθεί: 
 
(α) στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Λευκωσίας για τον ΧΑΔΑ, Κοτσιάτη και  

 
(β) στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Λεμεσού για τον ΧΑΔΑ Βατί. 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση καθώς επίσης και για ορθολογική αντιμετώπιση σε ότι αφορά 
τη διαχείριση των στερεών υλικών αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, 
καλείστε όπως συμμετάσχετε σε ειδική παρουσίαση, από το Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 3.15 μ.μ. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (3ος όροφος), 
170 Φραγκλίνου Ρούσβελτ, απέναντι από την πρώην Βιομηχανία ΝΕΜΙΤΣΑ, στο Ζακάκι. 
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Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα ακολουθήσει συζήτηση μέσα στα πλαίσια 
της οποίας θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε τυχόν απορίες σας και να ζητήσετε 
διευκρινίσεις ή/και πρόσθετες πληροφορίες. 
 
Σας προτρέπουμε όπως αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή που σας δίνετε και 
παρακολουθήσετε την υπό αναφορά παρουσίαση έτσι ώστε στις περιπτώσεις εκείνες 
που έχετε προς απόρριψη στερεά απόβλητα, να είστε κατάλληλα ενήμεροι σε ότι αφορά 
την υποδομή σχετικά με αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στις οποίες θα αποτείνεστε για 
διαχείριση των στερεών υλικών αποβλήτων της μονάδας σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Παρουσίαση Τερματισμού της Λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στον Κοτσιάτη και το Βατί 

 
16/4/2019, 3.15 μ.μ. ΕΒΕ Λεμεσού 

 
 

 

΄Ονομα Επιχείρησης: …………………………………………………………………………. 

 

Τηλ.: ……………………………..                             Φαξ.: ………………………………… 

 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………….. 

 

                   …………………………………………………………………………………….. 

 

Τ.Θ.: ……………………………                              Τ.Κ.: …………………………………. 

 

 

Ε-mail: …………………………………………………………………….. 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων: 

 

1. …………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………… 
 

 

(Παρακαλώ όπως αποστέλλεται στο e-mail: info@limassolchamber.eu ή  

στο φαξ: 25-661655) 

 

 
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 

χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική 
εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας 
της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω 
γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
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