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Δ.Δ. Παπ. ΗΗΗ(Η)
Απ. 4933, 18.3.2016

Κ.Γ.Π. 77/2016

Απιθμόρ 77
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(Ι) 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
Δμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα ηελ Δπεμεξγαζία ησλ Απνβιήησλ ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
Αλάθηεζεο ή Γηάζεζεο ζην Υώξν Παξαγσγήο ησλ Απνβιήησλ ηνπο) Γηάηαγκα ηνπ 2016.

Πεδίν εθαξκνγήο.

2. Σν παξόλ Γηάηαγκα αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο πξνζώπνπ πνπ εμαζθαιίδεη ην ίδην ηελ
επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάθηεζεο ή δηάζεζεο ζηνλ ρώξν
παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ ηνπ.

Τπνρξεώζεηο
θαηόρνπ
πηζηνπνηεηηθνύ
θαηαρώξεζεο.

3. Κάζε θαηαγεγξακκέλνο ζην Αξρείν Γηαρεηξηζηώλ Απνβιήησλ νθείιεη λα ηεξεί αλειιηπώο θαη
κε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα όινπο ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα γηα
πξόζσπν πνπ εμαζθαιίδεη ην ίδην ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο αλάθηεζεο ή δηάζεζεο ζηνλ ρώξν παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ ηνπ.

Έλαξμε ηζρύνο

4. Σν παξόλ δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΟΡΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΗ ΣΟ ΗΓΗΟ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟΤ, ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΚΣΖΖ Ή ΓΗΑΘΔΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟΤ

ΜΔΡΟ Η : ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.

Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αλζξώπηλε πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ξύπαλζε ζην λεξό, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηε
ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, ρσξίο λα πξνθαιείηαη όριεζε από ζόξπβν ή νζκέο θαη ρσξίο λα επεξεάδνληαη
δπζκελώο ηα πξνζηαηεπόκελα είδε θαη νη θπζηθνί νηθόηνπνη.

2.

Πξόζσπν πνπ εμαζθαιίδεη ην ίδην ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάθηεζεο ή
δηάζεζεο όπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι θαη ΙΙ ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ (Ν.185(Ι)/2011) ζηνλ ρώξν
παξαγσγήο ησλ κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ηνπ, όπνπ ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα ζα αλαθέξεηαη σο ν «Φνξέαο
Γηαρείξηζεο» νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε αδεηνδνηεκέλα πξόζσπα ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ ηνπ, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ή θαηαρσξεκέλα ζε αξρείν κεηξώνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33 ησλ
πεξί Απνβιήησλ Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2016 όπσο θάζε θνξά ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαηαη.

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
3.

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη κόλν ηα κε επηθίλδπλα απόβιεηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηηο
δηεξγαζίεο ηεο κνλάδαο ηνπ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαρώξεζεο.

4.

ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο επηζπκεί λα δηαρεηξίδεηαη απόβιεηα κε Κσδηθό πνπ δηαθέξεη από
απηνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο, ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη γξαπηώο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, θαη λα αηηεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγθξηζεο.

5.

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζύζηεκα κέηξεζεο (δπγαξηά), γηα ηε κέηξεζε ησλ
πνζνηήησλ ησλ απνβιήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη λα δηαηεξεί ζρεηηθό αξρείν.

6.

Σν ζύζηεκα κέηξεζεο, λα βαζκνλνκείηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ή
θάζε έηνο, αλ ην ζηνηρείν απηό δελ είλαη δηαζέζηκν.

7.

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.

8.

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηα απόβιεηα όπσο αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθό
Καηαρώξεζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη κόλν θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο.

9.

Γηα όζα ξεύκαηα απνβιήησλ πξνθύπηνπλ από ηε δηαινγή ησλ απνβιήησλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
Πηζηνπνηεηηθό Καηαρώξεζεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νθείιεη, λα ηα δηαζέηεη ζε εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια
αδεηνδνηεκέλεο.

10. Γηα όζα απόβιεηα ηνπ όξνπ 9 δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο εθηόο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη πξόλνηεο ηεο ύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο θαη ησλ
Δπξσπατθώλ Καλνληζκώλ 1013/2006 θαη 1418/2007 ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ.
11. ε ζπλέρεηα ησλ όξσλ 9 θαη 10, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα δηαζέηεη αληίγξαθα παξάδνζεο όζσλ απνβιήησλ
παξαδίδεη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, θαζώο θαη αληίγξαθα ησλ αδεηώλ δηαρείξηζεο ησλ παξαιεπηώλ ηνπο θαη
λα ηεξεί αξρείν.
Σεσνικέρ Απαιηήζειρ
12. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο δελ πξέπεη λα επεθηείλνληαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ.
13. Ο ρώξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα έρεη ζαθή δηαρσξηζκό από ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
εγθαηάζηαζεο.
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14. Η δηαξξύζκηζε ηνπ ρώξνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα έρεη σο ζθνπό ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο, ηελ αζθάιεηα, ηελ επθνιία ζηε ζπληήξεζε αιιά θαη ηε κειινληηθή πηζαλή επέθηαζε. Δηδηθά ζε
πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, πξέπεη λα ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο.
15. Όζα απόβιεηα δελ κπνξνύλ λα πξνσζεζνύλ άκεζα ζην ηκήκα δηαινγήο λα κέλνπλ απνζεθεπκέλα ζε ρώξν
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
16. Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία ηεο εγθαηάζηαζεο
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ κπνξνύλ λα πξνσζεζνύλ άκεζα πξνο επεμεξγαζία λα γίλεηαη ζε θαηάιιειν
ρώξν.
17. Να δηαζθαιίδεηαη όηη από ηε δηαινγή παξεκπνδίδεηαη ε εηζαγσγή πξνβιεκαηηθώλ απνβιήησλ ζηηο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηα κεραλήκαηα ή πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ.
18. Σα απόβιεηα ζηε ηειηθή ηνπο κνξθή λα απνζεθεύνληαη κε ηξόπν θαη ζε ρώξν ώζηε λα απνηξέπεηαη ε αιινίσζή
ηνπο, λα κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο εμάπισζεο ππξθαγηάο θαη λα κελ παξεκπνδίδνπλ ή λα απνηεινύλ θίλδπλν
ζηελ κεηαθίλεζε πεξνλνθόξσλ θαη πξνζσπηθνύ θαη γεληθά ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.
19. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενύηαη όπσο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ζην ρώξν επεμεξγαζίαο ησλ
απνβιήησλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα θσηηάο, έθξεμεο ή νπνηαδήπνηε κε πξνγξακκαηηζκέλε ή
μαθληθή απειεπζέξσζε ξύπσλ ζηνλ αέξα, ην έδαθνο ή ηα επηθαλεηαθά λεξά πνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ
αλζξώπηλε πγεία ή θαη ην πεξηβάιινλ.
20. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό θαη απνζεθεύεη ηα απόβιεηα κε
ηξόπν πνπ λα κελ κεηαδίδεηαη ε θσηηά εύθνια ζην ρώξν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ.
21. Να ιακβάλνληαη κέηξα ώζηε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο λα απνηξέπεηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηξσθηηθώλ θαη
εληόκσλ.
22. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα δηαζέηεη πξνο ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό ώζηε λα
κπνξεί λα δηεθπεξαηώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ρσξίο λα πξνθαιείηαη νπνηνζδήπνηε
θίλδπλνο ζην πεξηβάιινλ ή ζηε δεκόζηα πγεία θαη ζην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε.
23. Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε, λα ζπληεξνύληαη
ζπζηεκαηηθά κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε άξηηα θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, απνθπγή θηλδύλσλ, ελεξγεηαθώλ
απσιεηώλ θαη αλεπαξθή επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ.
24. Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα
ζην πξνζσπηθό, θαζ’ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.
Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ή ζνβαξνύ θηλδύλνπ
25. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο πνπ ζα αθνξά ζε πεξίπησζε πνπ,
ιόγσ αηπρήκαηνο ή άιινπ ζπκβάληνο, απεηινύληαη αλζξώπηλεο δσέο ή μέλε πεξηνπζία πνπ βξίζθνληαη ζηε
γύξσ πεξηνρή ή ην πεξηβάιινλ.
26. ην ρέδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο πξόθιεζεο αηπρήκαηνο ή
δεκηάο, νη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, νη ελέξγεηεο θαηαζηνιήο θαη νη ελέξγεηεο
επαλαθνξάο.
27. Σν ρέδην γλσζηνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζνξίδνληαο αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο, καδί κε
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ θαη αζθήζεηο εηνηκόηεηαο.
28. Αληίηππα ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ λα θνηλνπνηεζνύλ πξνο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, θαη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ
αξρώλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα εκπιαθνύλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο όπσο ηνπο ηνπηθνύο ζηαζκνύο
αζηπλνκίαο, ηελ ππξνζβεζηηθή, ηα λνζνθνκεία θαη ηηο νκάδεο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ όηαλ απηά
δεηεζνύλ. Πξνο ην ζθνπό απηό αληίηππα ζα θπιάγνληαη εληόο θαη εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηάζηαζεο.
29. Να ππάξρεη δίθηπν ππξαλίρλεπζεο θαη ππξόζβεζεο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο
θαη δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο γηα ππξόζβεζε ζηηο πεξηπηώζεηο εθδειώζεσλ
ππξθαγηάο.
30. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζε
πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ δηαθπγήο απνβιήησλ ή άιισλ ξύπσλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ θαη λα θάλεη έγγξαθε αλαθνξά πεξηγξάθνληαο ην πώο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, ηηο επηπηώζεηο ζην
πεξηβάιινλ αλ ππήξμαλ, ηπρόλ επηβάξπλζε ζηελ πγεία αηόκσλ, ηε κέζνδν θαζαξηζκνύ θαη επαλαθνξάο ηεο
πεξηνρήο θαη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ελέξγεηεο
επαλαθνξάο.
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31. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο 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.
Απαηηνύκελν επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
32. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο λα παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζην πξνζσπηθό πνπ είλαη ππεύζπλν
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζρεηηθά κε ηηο επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία, γηα ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πξνθύιαμεο ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη θαη γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό ησλ απνβιήησλ ώζηε
λα πξνζηαηεύεηαη ε αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
33. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί αξρείν κε ηα αθόινπζα: (α) πεξηγξαθή θαζεθόλησλ γηα
θάζε εξγαδόκελν, (β) έληππα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, θαη (γ) απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά
θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σν αξρείν πξέπεη λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλν θαη λα βξίζθεηαη
ζηε δηάζεζε ησλ επηζεσξεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο νπνηεδήπνηε δεηεζεί.
Μεηαθνξέο θαη εμαγσγέο απνβιήησλ
34. Η κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο εληόο ηεο Κύπξνπ ή πξνο ην ιηκάλη γηα
εμαγσγή πξέπεη λα γίλεηαη κε αδεηνδνηεκέλνπο κεηαθνξείο.
35. Η εμαγσγή απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 1013/2006/ΔΚ γηα ηε
Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ 1418/2007/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή γηα αμηνπνίεζε
νξηζκέλσλ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξνο νξηζκέλεο ρώξεο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκόδεηαη ε απόθαζε
ηνπ ΟΟΑ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθώλ δηαθηλήζεσλ απνβιήησλ.
36. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί αξρείν γηα ηηο εμαγσγέο απνβιήησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί.
Οξηζηηθόο ηεξκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ππνρξεώζεηο γηα εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη
κεηέπεηηα θξνληίδαο ηνπ ρώξνπ
37. ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ ηνπ 2011 (185(Ι)/2011) θαη ησλ εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεσλ
απηνύ.
38. Γηα ην γεγνλόο ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ελεκεξώζεη
γξαπηώο ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηνλ νξηζηηθό ηεξκαηηζκό ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
39. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν κε ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
(α) Αξρείν ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζπληήξεζεο, θαζαξηόηεηαο ησλ κεραλεκάησλ/
εμνπιηζκνύ θαζώο θαη νη νπνηεζδήπνηε επηδηνξζώζεηο ηνπ (πρ. εκεξνκελίεο ζπληήξεζεο, όλνκα ζπληεξεηή,
ζύληνκε πεξηγξαθή εξγαζίαο πνπ επηηειέζηεθε θαη αλαθνξά ζην είδνο ηεο εθάζηνηε βιάβεο). ε πεξίπησζε
πνπ ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο δελ δηαζέηεη, ήδε, ηέηνηνπ είδνπο αξρείν, πξόηππν έληππν ηέηνηνπ είδνπο
αξρείνπ, γηα ρξήζε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
(β) 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. Πξόηππν έληππν ηέηνηνπ είδνπο αξρείνπ,
γηα ρξήζε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.
40. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ρξνλνινγηθό κεηξών ησλ απνβιήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζην
νπνίν λα θαηαρσξνύληαη ηα αθόινπζα: i. ε πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ, ii. ε θύζε, iii. ηε πξνέιεπζή ηνπο, iv. ν
ηξόπνο επεμεξγαζίαο, v. ε ζπρλόηεηα ζπιινγήο, vi. ην κέζν κεηαθνξάο θαη ν ρώξνο δηάζεζήο ηνπο.
41. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα δηαβηβάδεη ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο θαηά 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 ζην Μέξνο ΙV, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:
(α) νη Πίλαθεο 1. θαη 2. πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ,
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(β) Έληππα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ
(γ) Αξρείν κε θαηάινγν απνβιήησλ ηα νπνία δηαρεηξίζηεθαλ ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη εηήζηεο πνζόηεηεο
απνβιήησλ, πνζόηεηεο πξνο εμαγσγή θαη πνζόηεηεο πνπ παξαδόζεθαλ ζε άιινπο αδεηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο. Πίλαθεο 3.
(δ) Αξρείν κε πηζηνπνηεηηθά βαζκνλόκεζεο έθαζηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο.
(ε) Αληίγξαθα παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαινγή ζε αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο θαη αληίγξαθα ησλ αδεηώλ δηαρείξηζεο ησλ παξαιεπηώλ ησλ απνβιήησλ.
42. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο έγγξαθα
απνδεηθηηθά ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ όηαλ απηά δεηνύληαη.
43. Όια ηα αξρεία θαη έληππα, πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη θαηαλνεηά, θαη λα βξίζθνληαη πάληα πιήξσο
ελεκεξσκέλα.
44. Σα αξρεία λα δηαηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο όπνηε δεηεζεί.
45. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, εθόζνλ παύζεη νξηζηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ηα ελ ιόγσ κεηξώα
ζηελ Αξκόδηα Αξρή.
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ΜΔΡΟ ΗV: ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ
Όλνκα Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο: …………………………………………………………
Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαρώξεζεο: ………………………………………………
Υξνληθή πεξίνδνο εηήζηαο έθζεζεο: …………………………………………………….
Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ γηα επηθνηλσλία: ……………………………………………..
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: ………………… Σειενκνηόηππα: ………………………….
Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: ………………………………………………………………….

( Ηκεξνκελία )

( Τπνγξαθή )

Δπιζςναπηόμενα:
(α) νη Πίλαθεο 1. θαη 2. πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ,
(β) Έληππα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ
(γ) Αξρείν κε θαηάινγν απνβιήησλ ηα νπνία δηαρεηξίζηεθαλ ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη εηήζηεο
πνζόηεηεο απνβιήησλ, πνζόηεηεο πξνο εμαγσγή θαη πνζόηεηεο πνπ παξαδόζεθαλ ζε άιινπο
αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο. Πίλαθαο 3.
(δ) Αξρείν κε πηζηνπνηεηηθά βαζκνλόκεζεο έθαζηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο.
(ε) Αληίγξαθα παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαινγή ζε αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο θαη αληίγξαθα ησλ αδεηώλ δηαρείξηζεο ησλ παξαιεπηώλ ησλ απνβιήησλ.

Ζμεπομηνία

ςνηήπηζη
ημειώζηε με
√
Δζυηεπική

Δξυηεπική

Καθαπιόηηηα
ημειώζηε με √

Τπογπαθή ςπεύθςνος: ……………………………………………………….……..

Δίδορ
μησανήμαηορ/
εξοπλιζμόρ
Πεπιγπαθή
Δπιδιόπθυζηρ

Βλάβη
Όνομα
ςπεύθςνος

Ζμεπομηνία: ……………………………………………..

Δίδορ

Πίνακαρ 1.: Απσείο ζςνηήπηζηρ, καθαπιόηηηαρ και επιδιόπθυζηρ μησανημάηυν /εξοπλιζμού

Τπογπαθή
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Ώπα διεξαγυγήρ
ζςμβάνηορ
Πεπιγπαθή ζςμβάνηορ

Yπογπαθή ςπεύθςνος: ……………………………………………………….……..

Τ

Ζμεπομηνία
διεξαγυγήρ
ζςμβάνηορ

Πίνακαρ 2.: Απσείο πεπιζηαηικών έκηακηηρ ανάγκηρ
Δνέπγειερ για ελασιζηοποίηζη
πιθανών επιπηώζευν ζηο
πεπιβάλλον ή ηην ανθπώπινη
ςγεία

Ζμεπομηνία: ………………

Μέηπα πος λήθθηκαν για
αποθςγή επανάλητηρ ηος
ζςμβάνηορ
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5.

4.

3.

2.

1.

Δίδορ Αποβλήηος

*Σημείωση: για ηη χρονική περίοδο ηης εηήζιας έκθεζης.

Α/Α
Κυδικόρ Αποβλήηος

Πίνακαρ 3.: Γιασείπιζη ςνολικών εηήζιυν ποζοηήηυν αποβλήηυν
ςνολική εηήζια
ποζόηηηα πος έσοςν
εξασθεί
(ζε ηόνοςρ)*

ςνολική εηήζια
ποζόηηηα πος έσοςν
ηύσει επεξεπγαζίαρ
(ζε ηόνοςρ)*
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