Δ.Δ. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4933, 18.3.2016
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Κ.Γ.Π. 76/2016

Αριθμός 76
Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΙ 185(Ι) ΣΟΤ 2011, 6(Ι) ΣΟΤ 2012, 32(Ι) ΣΟΤ 2014, 55(Ι) ΣΟΤ 2014,
31(Ι) ΣΟΤ 2015 ΚΑΙ 3(Ι) ΣΟΤ 2016)
_______________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33(10)
185(Ι) ηνπ 2011
6(Ι) ηνπ 2012
32(Ι) ηνπ 2014
55(Ι) ηνπ 2014
31(Ι) ηνπ 2015
3(I) ηνπ 2016.

Ο Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ
ρνξεγνύληαη ζε απηό δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 10 ηνπ άξζξνπ 33 ησλ πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ
2011 έσο 2016, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα.

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Απνβιήησλ (Τπνρξεώζεηο Πξνζώπσλ πνπ
πιιέγνπλ - Μεηαθέξνπλ Απόβιεηα ζε Δπαγγεικαηηθή Βάζε) Γηάηαγκα ηνπ 2016.

Πεδίν εθαξκνγήο.

2. Σν παξόλ Γηάηαγκα αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπιιέγνπλ - κεηαθέξνπλ
απόβιεηα ζε επαγγεικαηηθή βάζε.

Τπνρξεώζεηο
ζπιιεθηώλ –
κεηαθνξέσλ.

3. Κάζε πξόζσπν πνπ ζπιιέγεη - κεηαθέξεη απόβιεηα ζε επαγγεικαηηθή βάζε νθείιεη λα
ηεξεί αλειιηπώο θαη κε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόζσπν αζρνιείηαη κε ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι λα ηεξεί θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΜΔΡΟΤ ΙΙ.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόζσπν αζρνιείηαη κε ζπιινγή θαη κεηαθνξά βνζξνιπκάησλ θαη
ιάζπεο ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι λα ηεξεί θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΜΔΡΟΤ ΙΙΙ.
6. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόζσπν αζρνιείηαη κε ζπιινγή θαη κεηαθνξά πγξώλ απνβιήησλ
(π.ρ. ηεγαλειαίσλ) ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι λα ηεξεί θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΜΔΡΟΤ IV.
7. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόζσπν αζρνιείηαη κε ζπιινγή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ
απνβιήησλ ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι λα ηεξεί θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΜΔΡΟΤ V.
8. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόζσπν αζρνιείηαη κε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ακηάληνπ
ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα ηνπ ΜΔΡΟΤ Ι λα ηεξεί θαη όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΜΔΡΟΤ VΙ.

Δξκελεία.

9. ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νόκνπο ηνπ 2011 έσο 2016.
«πιιέθηεο – Μεηαθνξέαο» ζεκαίλεη θάζε πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ζπιινγή ή κεηαθνξά
απνβιήησλ ζε επαγγεικαηηθή βάζε.

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
5. 6.2013.

10. Σν πεξί Απνβιήησλ (Γεληθνί Όξνη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ γηα πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη
κε πιινγή θαη Μεηαθνξά Απνβιήησλ) Γηάηαγκα ηνπ 2013, θαηαξγείηαη από ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο.

Έλαξμε ηζρύνο.

11. Σν παξόλ δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
_______________
Έγηλε ζηηο 11 Μαξηίνπ 2016.

ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ,
Τπνπξγόο Γεσξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.
(Τ.Γ.Α.Α.Π. 12.03.217)
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ΜΔΡΟ Ι
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΒΑΗ

1.

Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αλζξώπηλε πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ξύπαλζεο ζηα λεξά, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηε ρισξίδα
θαη ηελ παλίδα θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη νριεξία.

2.

Πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ζπιινγή – κεηαθνξά απνβιήησλ, όπνπ ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα ζα αλαθέξεηαη σο
πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο, νθείιεη λα παξαδίδεη απζεκεξόλ ηα απόβιεηα πνπ παξαιακβάλεη ζε αδεηνδνηεκέλα
πξόζσπα, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ ηνπ 2011 (Ν. 185(Ι)/2011) όπσο θάζε θνξά
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

3.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηνπ, θαζώο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ
είρε ππνβιεζεί πξηλ ηελ πινπνίεζή ηνπο.

4.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο κπνξεί λα ζπιιέγεη θαη λα κεηαθέξεη κόλν ηα απόβιεηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην
Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο.

5.

Η ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο, θαη κόλν κε απηά.

6.

ε πεξίπησζε πνπ ν πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο επηζπκεί λα δηαρεηξίδεηαη απόβιεηα κε Κσδηθό πνπ δηαθέξεη από
απηόλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο ή κε άιια νρήκαηα από απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην
Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο, ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη γξαπηώο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην Γηεπζπληή ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, θαη λα αηηεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θαηαρώξεζεο.

7.

Κάζε έλα από ηα απόβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο, λα κελ αλακηγλύεηαη κε άιια
απόβιεηα ή άιια πιηθά κε δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο.

8.

Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά θαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ αλ έρνπλ πεξηζπιιερζεί ζε
ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζρεηηθή Άδεηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.

9.

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ/ησλ κέζνπ/σλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά νπνηνλδήπνηε άιισλ
απνβιήησλ εθηόο απηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο.

10. Έθαζην κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα δηαζέηεη ζύζηεκα ππξόζβεζεο ην νπνίν λα είλαη θαηάιιειν γηα ην
απόβιεην πνπ κεηαθέξεηαη θαη ην νπνίν λα δηαζέηεη ηελ αλάινγε ζήκαλζε.
11. Έθαζην κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, λα ζπληεξείηαη
ζπζηεκαηηθά, λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη, εάλ ρξεηάδεηαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ρώξνπο όπνπ
δελ ζα πξνθαινύλ νπνηνπδήπνηε είδνπο όριεζε ή θίλδπλν γηα ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο
πγείαο.
12. Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο λα ιακβάλεη απζηεξά κέηξα πξόιεςεο ώζηε ηα απόβιεηα ή νπνηεζδήπνηε νπζίεο πνπ
πξνθύπηνπλ από απηά λα κε δηαθεύγνπλ από ην κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, λα κελ απνηεινύλ θίλδπλν γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηε δεκόζηα πγεία θαη λα κελ πξνθαινύλ νριεξία ή νζκέο.
13. Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνβιήησλ, λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζύζηεκα κέηξεζεο, γηα ηελ
θαηαγξαθή ηεο πνζόηεηαο ησλ απνβιήησλ ζε θηιά ή ιίηξα πνπ παξαιακβάλεη θαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθό
παξαιαβήο ζηνλ παξαγσγό ηνπ απνβιήηνπ.
14. Σν ζύζηεκα κέηξεζεο, λα βαζκνλνκείηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ή θάζε
έηνο, αλ ην ζηνηρείν απηό δελ είλαη δηαζέζηκν.
15. Η βαζκνλόκεζε λα γίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ή από εμεηδηθεπκέλν πξόζσπν πνπ
θαηέρεη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ή γλώζεηο βαζκνλόκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Να ηεξείηαη αξρείν κε ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ηε βαζκνλόκεζε θαη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηώλ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά
βαζκνλόκεζεο λα θπιάγνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξόληα.
16. Καηά ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα θαίλεηαη επθξηλώο πάλσ ζην κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ε
επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ δύλαληαη λα κεηαθέξνληαη, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ
πιιέθηε - Μεηαθνξέα, θαη ν αξηζκόο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαρώξεζεο.
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17. ην θάζε κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα ππάξρεη αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαρώξεζεο θαη λα είλαη
δηαζέζηκν γηα έιεγρν όπνηε απηό δεηεζεί από νπνηαλδήπνηε Αξρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
18. Ο πιιέθηεο – Μεηαθνξέαο έρεη ππνρξέσζε λα εθδίδεη Έληππν Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξάο
Απνβιήησλ γηα θάζε κεηαθνξά απνβιήησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν έληππν ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν
θαη λα ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό Γηάηαγκα.
19. Ο πιιέθηεο – Μεηαθνξέαο νθείιεη λα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ή ζηνλ πξνεγνύκελν
θάηνρν ησλ απνβιήησλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα έληππα αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο σο απνδεηθηηθά ηεο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ όηαλ απηά δεηνύληαη.
20. Σα αξρεία λα δηαηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο όπνηε δεηεζεί.
21. Ο πιιέθηεο – Μεηαθνξέαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο ζην
νπνίν λα αλαθέξεηαη (α) ε εκέξα θαη ώξα ηνπ ζπκβάληνο, (β) ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθώλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην
ζπκβάλ (γ) ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο, θαη (δ) όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
έγηλαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ ή ηελ αλζξώπηλε πγεία.
22. Ο πιιέθηεο – Μεηαθνξέαο νθείιεη λα δηαβηβάδεη ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο κέρξη ην κήλα Μάξηην θάζε επόκελνπ έηνπο θαζώο θαη θάζε θνξά πνπ απηό δεηείηαη από ηελ
Αξκόδηα Αξρή. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ππό κνξθή εηήζηαο έθζεζεο. Πξόηππν έληππν εηήζηαο
έθζεζεο παξνπζηάδεηαη πην θάησ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:
(α) πλνιηθέο εηήζηεο πνζόηεηεο αλά ηύπν απνβιήηνπ πνπ ζπιιέρζεθαλ,
(β) Αξρείν κε θαηάινγν παξαγσγώλ απνβιήησλ από ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ηα απόβιεηα ή/θαη ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ θαζώο θαη νη ζπλνιηθέο εηήζηεο πνζόηεηεο απνβιήησλ από
θάζε παξαγσγό ή /θαη ζύζηεκα,
(γ) Αξρείν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο,
(δ) Σα έληππα Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξάο Απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 πην
πάλσ
Όλνκα πιιέθηε – Μεηαθνξέα: …………………………………………………………
Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαρώξεζεο: ………………………………………………
Υξνληθή πεξίνδνο εηήζηαο έθζεζεο: …………………………………………………….
Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ γηα επηθνηλσλία: ……………………………………………..
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: ………………… Σειενκνηόηππα: ………………………….
Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: ………………………………………………………………….

( Ηκεξνκελία )

( Τπνγξαθή )

Δπιζσναπηόμενα:
(1) πλνιηθέο εηήζηεο πνζόηεηεο αλά ηύπν απνβιήηνπ πνπ ζπιιέρζεθαλ
γηα ην έηνο αλαθνξάο (Πίλαθαο 1.)
(2) Σν ρξνλνινγηθό κεηξών ησλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ην έηνο αλαθνξάο
(γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα λα ππνβάιιεηαη ζε κνξθή excel) (Πίλαθαο 2.)
(3) Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην έηνο αλαθνξάο
Δάλ ππήξμαλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά, παξαθαιώ πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πην θάησ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(4) Αληίγξαθα ησλ Δληύπσλ Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο γηα ην έηνο αλαθνξάο
(Κ.Γ.Π. 31/2016)
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ΜΔΡΟ ΙΙ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

1.

Οη πιιέθηεο – Μεηαθνξείο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απαγνξεύεηαη λα αλακηγλύνπλ ηα επηθίλδπλα απόβιεηα κε
άιιεο θαηεγνξίεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ή κε άιια απόβιεηα, νπζίεο ή πιηθά. ε αλάκεημε πεξηιακβάλεη θαη ηελ
αξαίσζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζηα απόβιεηα.

2.

Καηά ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηα επηθίλδπλα απόβιεηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια,
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα δηεζλή πξόηππα θαη ηα πξόηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

3.

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα θαίλεηαη επθξηλώο πάλσ ζην κέζν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηα δηεζλή
ζήκαηα θηλδύλνπ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνληαη.

4.

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ απνβιήησλ εληόο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο λα ηνπνζεηνύληαη ζε όξζηα ζέζε θαη λα ζηεξίδνληαη
κε μπινδνθνύο ή λα πξνζδέλνληαη κε ηκάληεο ζύζθημεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ή λα δέλνληαη κε πιαζηηθή ή κεηαιιηθή
ηαηλία (βξαζηόια) γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ησλ απνβιήησλ θαηά ηε θόξησζε θαη εθθόξησζε. Ο ηξόπνο
ζηνίβαμεο θαη ζηήξημεο ηνπ θνξηίνπ ησλ κεηαθεξόκελσλ απνβιήησλ λα έρεη σο ζηόρν ηελ απνθπγή κεηαθίλεζεο
ηνπ θνξηίνπ ππό ζπλήζεηο ζπλζήθεο νδηθήο κεηαθνξάο, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο θαη
ηαπηόρξνλα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο εθθόξησζεο.

5.

Ο νδεγόο έθαζηνπ κέζνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα επηθίλδπλα
εκπνξεύκαηα, λα είλαη θάηνρνο ηεο Άδεηαο Οδεγνύ Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (European Agreement
Concerning the International carriage of Dangerous goods by Road, ADR).

6.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο
αξκόδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ δηαθπγήο απνβιήησλ ή άιισλ ξύπσλ θαηά ηε
ζπιινγή θαη κεηαθνξά θαη λα θάλεη έγγξαθε αλαθνξά πεξηγξάθνληαο ην πώο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, ηηο
επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ αλ ππήξμαλ, ηπρόλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ αηόκσλ, ηε κέζνδν
θαζαξηζκνύ θαη επαλαθνξάο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ
πξνέθπςαλ από ηηο ελέξγεηεο επαλαθνξάο.

7.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θόζηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο πνπ
ελδερνκέλσο λα πξνθιεζεί ζην πεξηβάιινλ ή ζηελ αλζξώπηλε πγεία ή ζε μέλε πεξηνπζία ιόγσ αηπρήκαηνο ή
άιινπ ζπκβάληνο.
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ΜΔΡΟ ΙΙI
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΗ

1.

Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε δηαξξνή βνζξνιπκάησλ ή ιάζπεο ζην έδαθνο ή ηα λεξά από ην κέζν ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο.

2.

Απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε βνζξνιπκάησλ ζε απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ
ζπζηήκαηνο.

3.

Σα βνζξνιύκαηα ή ιάζπε πξέπεη λα παξαδίδνληαη ακέζσο κε ηελ παξαιαβή ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλν ζηαζκό
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κεηά από έγθξηζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ. Απαγνξεύεηαη ε απνζήθεπζε ηνπο ζε κε
αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε.

4.

Να ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα κείσζε ηεο νριεξίαο θαη εηδηθά ηεο δπζνζκίαο θαηά ηε ζπιινγή θαη
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ.

5.

Γηα ηε κεηαθνξά απνβιήησλ κε βπηηνθόξν όρεκα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα εμαζθαιηζηεί Πηζηνπνηεηηθό
Έγθξηζεο νρήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
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ΜΔΡΟ ΙV
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Π.Υ. ΣΗΓΑΝΔΛΑΙΩΝ)

1.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα πξόιεςεο γηα απνθπγή ηπρόλ δηαξξνώλ. πγθεθξηκέλα
ηα κέηξα πξόιεςεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:

(α)

ηελ επέλδπζε ηνπ παηώκαηνο θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ κέζνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε κεηαιιηθή ιακαξίλα
ώζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ πξσηνγελνύο δνρείνπ λα ππάξρεη ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο 1.2 θνξέο
κεγαιύηεξεο απηήο ηνπ πξσηνγελνύο δνρείνπ.

(β)

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξσηνγελνύο δνρείνπ πνπ κεηαθέξεη ην απόβιεην ζε κεηαιιηθό δεπηεξνγελέο δνρείν κε
ρσξεηηθόηεηα 1.2 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ ρσξεηηθόηεηα ηνπ πξσηνγελνύο δνρείνπ γηα ζπιινγή όιεο ηεο
πνζόηεηαο ηνπ απνβιήηνπ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ πξσηνγελνύο δνρείνπ.

2.

Σν πξσηνγελέο δνρείν λα είλαη δεκέλν θαη ζηεξεσκέλν ζην κέζν ζπιινγή θαη κεηαθνξάο κε ζρνηληά θαη
γάληδνπο.

3.

Ο νδεγόο έθαζηνπ κέζνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πγξώλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα επηθίλδπλα
εκπνξεύκαηα, λα είλαη θάηνρνο ηεο Άδεηαο Οδεγνύ Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (European
Agreement Concerning the International carriage of Dangerous goods by Road, ADR).
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ΜΔΡΟ V
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

1.

Ο πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο νθείιεη εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηνλ παξαγσγό απνβιήηνπ/σλ θαη εθόζνλ θαηαιήμεη
ζε ζρεηηθή νηθνλνκηθή ζπκθσλία καδί ηνπ, όπνπ ρξεηάδεηαη, λα ηνπ παξέρεη θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο γηα ηε
θύιαμε ηνπ/σλ απνβιήηνπ/σλ ζηνλ ρώξν παξαγσγήο ηνπ/ο.

2.

Σα απόβιεηα πξνηνύ ζπιιερζνύλ θαη κεηαθεξζνύλ ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο,
ηαμηλόκεζεο θαη ζήκαλζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ.

3.

Κάζε πνζόηεηα απνβιήησλ πνπ παξαιακβάλεηαη πξέπεη λα δπγίδεηαη επί ηόπνπ (ζην ρώξν ηνπ παξαγσγνύ) θαη
γηα απηήλ ν πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο νθείιεη όπσο εθδίδεη απόδεημε παξαιαβήο. Ωο εθ ηνύηνπ θάζε όρεκα
κεηαθνξάο απνβιήησλ πξέπεη λα θέξεη δπγηζηηθό εμνπιηζκό κε ηθαλόηεηα έθδνζεο ειεθηξνληθήο απόδεημεο
εθηόο θαη αλ ππάξρεη δπγαξηά ζην ρώξν ηνπ παξαγσγνύ κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο.

4.

Ο εμνπιηζκόο δύγηζεο πξέπεη λα βαζκνλνκείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ή, εάλ ην ζηνηρείν απηό δελ είλαη δηαζέζηκν, θάζε εμάκελν. Η βαζκνλόκεζε λα γίλεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο ή από πξόζσπν πνπ θαηέρεη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ή γλώζεηο
βαζκνλόκεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Να ηεξείηαη αξρείν βαζκνλόκεζεο πνπ λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξρώλ
ειέγρνπ όηαλ απηέο ην δεηήζνπλ. Σα πηζηνπνηεηηθά βαζκνλόκεζεο λα θπιάγνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα.

5.

Σα απόβιεηα από ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλζξώπσλ ή δώσλ ή θαη από ζρεηηθέο έξεπλεο θαη ζπγθεθξηκέλα
απηά πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θσδηθνύο 180102, 180103 θαη 180202 πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κόλν κε νρήκαηα
πνπ δηαζέηνπλ ςπγείν θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ηειείσο θιεηζηά θαη ζηεγαλά, λα έρνπλ δπλαηόηεηα ςύμεο ≤ 8
νC, λα κελ θέξνπλ κεραληζκό ζπκπίεζεο, λα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, λα κπνξνύλ
λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εύθνια θαη λα δηαζέηνπλ δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ
νδεγνύ θαη ησλ ρεηξηζηώλ.

6.

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ από ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλζξώπσλ ή δώσλ ή θαη από ζρεηηθέο
έξεπλεο πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.

7.

Η ζπιινγή ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη πιεζίνλ ηνπ ρώξνπ ηνπο. Απαγνξεύεηαη ε εθθέλσζε θαη
επαλαιακβαλόκελε πιήξσζε ησλ πεξηεθηώλ ησλ απνβιήησλ κε κνιπζκαηηθό ή θαη ηνμηθό ραξαθηήξα.

8.

Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθόλεο,
αέξησλ εθπνκπώλ, ζηαγνληδίσλ θαζώο θαη ηεο κεηάδνζεο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ από ηελ άκεζε επαθή
ησλ ρεξηώλ ή ηνπ ηκαηηζκνύ.

9.

Σα απόβιεηα ηεο θαηεγνξίαο 18 πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κόλν εθόζνλ:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

δηαρσξίδνληαη από ηνλ παξαγσγό ζηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο, αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ
πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί θαη ζε πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο πνπ ζα παξαδνζνύλ,
ηα πξνο δηαρείξηζε απόβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θσδηθνύο 180103 θαη 180202 εγθιείνληαη ζε
πεξηέθηεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο,
ηα πξνο δηαρείξηζε απόβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θσδηθνύο 180106, 180108, 180110, 180205 θαη
180207 εγθιείνληαη ζε πεξηέθηεο θόθθηλνπ ρξώκαηνο,
όινη νη πεξηέθηεο είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ην πεξηερόκελν ηνπο είλαη ζηα ηξία ηέηαξηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο
θαη κε κέγηζην βάξνο ηα ηέζζεξα θηιά,
ηα αηρκεξά θαη θνπηεξά αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη ζε άθακπηνπο πεξηέθηεο κηαο ρξήζεσο ρξώκαηνο
θίηξηλνπ ή θόθθηλνπ, κε πώκα θαη νη πεξηέθηεο είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη πεξηέρνπλ απόβιεηα κέρξη ηα ηξία
ηέηαξηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο,
ζηνπο πεξηέθηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ηα απόβιεηα αλαγξάθεηαη κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ρξώκα
«Δπηθίλδπλα Ιαηξηθά Απόβιεηα» θαη ην ζύκβνιν ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ ή ηνπ ηνμηθνύ θηλδύλνπ,
αλάινγα κε ην αλ ηα απόβιεηα ελέρνπλ βηνινγηθό ή ηνμηθό θίλδπλν. Αλ ηα απόβιεηα ελέρνπλ θαη
βηνινγηθό θαη ηνμηθό θίλδπλν ηόηε ζηνπο πεξηέθηεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα δύν ζύκβνια θαη ελ
πάζε πεξηπηώζεη ηα δηεζλή ζύκβνια πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ εθάζηνηε θίλδπλν ηνπ πεξηερόκελνπ
απνβιήηνπ. Ο πεξηέθηεο ησλ απνβιήησλ πξέπεη επίζεο λα θέξεη εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ
πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ,
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vii.

viii.

νη παξαπάλσ πεξηέθηεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δεπηεξνγελή εμσηεξηθό θαη ζθιεξό πεξηέθηε, πνπ
ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί αθνύ ππνζηεί ηε δένπζα απνιύκαλζε ζε θάζε θύθιν
ρξήζεο θαη ν νπνίνο θέξεη ηελ αλάινγε ζήκαλζε αλάινγα κε ηα πεξηερόκελα απόβιεηα,
νη εμσηεξηθνί πεξηέθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πην πάλσ όξνπο είλαη αλζεθηηθνί ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο
θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο.

10. Ο νδεγόο έθαζηνπ κέζνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ θαη ηνμηθώλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ λα είλαη
θάηνρνο ηεο Άδεηαο Οδεγνύ Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (European Agreement Concerning the
International carriage of Dangerous goods by Road, ADR).
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ΜΔΡΟ VI
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΜΙΑΝΣΟΤ

1.

Σα απόβιεηα ακηάληνπ λα παξαιακβάλνληαη από ην πιιέθηε – Μεηαθνξέα κόλν εθόζνλ είλαη επαξθώο
ζεζεκαζκέλα.

2.

Σα απόβιεηα λα παξαιακβάλνληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πιαζηηθέο θαη αλζεθηηθέο
κεκβξάλεο επαξθνύο πάρνπο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ξήμεο ή ζρηζίκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο ή
δηαθπγήο ηλώλ ακηάληνπ πξνο ην πεξηβάιινλ.

3.

Πηζαλέο δηαηξήζεηο ζηε ζπζθεπαζία ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ (ησλ ζάθσλ ή ηνπ θαιύκκαηνο ηεο παιέηαο) πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ πξέπεη λα θιείλνληαη ακέζσο κε θνιιεηηθή ηαηλία.

4.

Σα απόβιεηα ακηάληνπ λα ηνπνζεηνύληαη ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο κόλν ζε έλα επίπεδν (ζηξώζε).

5.

Οη παιέηεο κε απόβιεηα ακηάληνπ λα δέλνληαη κε πιαζηηθή ή κε κεηαιιηθή ηαηλία γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα
ησλ ακηαληνύρσλ απνβιήησλ θαηά ηε κεηαθνξά θόξησζε θαη εθθόξησζε ηνπο.

6.

Σα απόβιεηα λα θπιάγνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε θιεηζηέο απνζήθεο ή εκπνξεπκαηνθηβώηηα κέρξη ηε κεηαθνξά
ηνπο ζην ρώξν ηαθήο ζε ρώξν πνπ ζα εγθξηζεί από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο .

7.

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ζηνλ εγθεθξηκέλν ρώξν ηαθήο, ηα απόβιεηα λα κεηαθέξνληαη ζε
πιαηθόξκα, ώζηε λα κπνξνύλ λα εθθνξησζνύλ κε πεξνλνθόξν αλπςσηήξα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν
πιιέθηεο - Μεηαθνξέαο ππόθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο ηνπ ρξεκαηηθνύ θόζηνπο εθθόξησζεο ησλ
απνβιήησλ από ην κέζν ή ηνλ πεξηέθηε κεηαθνξάο ηνπο.

8.

Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο θαη εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(γάληηα, παπνύηζηα αζθαιείαο, θξάλνο, γηιέθν, κάζθα) αλάινγα κε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο.

Δίδος Αποβλήηοσ

Κωδικός
Αποβλήηοσ

Τπογραθή σπεύθσνοσ: ……………………………………………………….……..

*Σημείωση: για ηη χρονική περίοδο ηης εηήζιας έκθεζης.

Α/Α

Πίνακας 1.: Δηήζιες ποζόηηηες ανά ηύποσ αποβλήηοσ

Δγκαηάζηαζη ζηην οποία
παραδόθηκαν ηα απόβληηα

Ημερομηνία: ………………

σνολική εηήζια
ποζόηηηα
(ζε κιλά ή λίηρα)
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Α/Α

Ημερομηνία
ζσλλογής
μεηαθοράς
αποβλήηων
Υώρος παραλαβής
αποβλήηων
Δίδος Αποβλήηοσ

Τπογραθή σπεύθσνοσ: ……………………………………………………….……..

*Σημείωση: για ηη χρονική περίοδο ηης εηήζιας έκθεζης.

Αρ. Δγγραθής
μέζοσ
μεηαθοράς

Πίνακας 2.: Υρονολογικό Μηηρώο ηων Αποβλήηων
Ποζόηηηα
(ζε κιλά ή
λίηρα)

Δγκαηάζηαζη ζηην
οποία παραδόθηκαν
ηα απόβληηα

Ημερομηνία: …………………

Κωδικός
Αποβλήηοσ
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