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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4933, 18.3.2016

Κ.Γ.Π. 78/2016

Απιθμόρ 78
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 ησλ Δκπόξσλ ή
ησλ Μεζηηώλ) Γηάηαγκα ηνπ 2016.

Πεδίν εθαξκνγήο.

2. Σν παξόλ Γηάηαγκα αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εκπόξσλ ή ησλ κεζηηώλ.

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 δξα σο έκπνξνο ή κεζίηεο.

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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΓΡΑ Ω ΔΜΠΟΡΟ Ή ΜΔΙΣΗ

ΜΔΡΟ Ι : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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 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.

Πξόζσπα πνπ δξνπλ σο έκπνξνη – κεζίηεο, όπνπ ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα ζα αλαθέξεηαη σο Έκπνξνο - Μεζίηεο,
νθείινπλ λα δηεπζεηνύλ ηελ παξάδνζε ησλ απνβιήησλ 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.
ΜΔΡΟ ΙΙ: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύπορ και ποζόηηηερ αποβλήηων
3.

Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κόλν ηα απόβιεηα όπσο αλαθέξνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθνύ
Καηαρώξεζεο.

4.

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

5.

Γηα όζα από ηα απόβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ όξν 3 δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο εθηόο ηεο
δηθαηνδνζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, λα αθνινπζνύληαη νη πξόλνηεο ηεο ύκβαζεο ηεο Βαζηιείαο θαη ησλ
Δπξσπατθώλ Καλνληζκώλ 1013/2006/ΔΚ θαη 1418/2007/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ.

Μέηπα ζε πεπίπηωζη έκηακηηρ ανάγκηρ και ζοβαπού κινδύνος
6.

Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο 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.

7.

Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο 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.

Δκπαίδεςζη πποζωπικού
8.

Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο λα παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζην πξνζσπηθό ηνπ α) γηα όιεο ηηο επζύλεο
θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ θαηά ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, β) γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνθύιαμεο ηα νπνία
πξέπεη λα ιακβάλεη θαη γ) γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό ησλ απνβιήησλ ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ε αλζξώπηλε πγεία
θαη ην πεξηβάιινλ.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ: ΔΡΓΑΙΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ

9.

Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο 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.

10. Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο 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.
11. Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο 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 IV, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:
(α) Σν ρξνλνινγηθό κεηξών ηνλ απνβιήησλ πνπ έηπραλ δηαρείξηζεο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 10
πην πάλσ,
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(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) πλνιηθέο εηήζηεο πνζόηεηεο αλά ηύπν απνβιήηνπ πνπ έηπραλ δηαρείξηζεο,
(δ) Αξρείν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο
12. Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο νθείιεη λα παξαδίδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ή ζηνλ πξνεγνύκελν
θάηνρν ησλ απνβιήησλ έγγξαθα απνδεηθηηθά ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ όηαλ απηά
δεηνύληαη πιήξσο ελεκεξσκέλα.
13. Σα αξρεία λα δηαηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξόληα θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο όπνηε δεηεζεί.
14. Ο Έκπνξνο - Μεζίηεο, εθόζνλ παύζεη νξηζηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ νθείιεη λα παξαδίδεη ηα ελ ιόγσ κεηξώα ζηελ
Αξκόδηα Αξρή.
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ΜΔΡΟ ΙV: ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ
Όλνκα Έκπνξνπ - Μεζίηε: …………………………………………………………
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 (Πίλαθαο 1.)
(2) Καηάινγν παξαγσγώλ ή/θαη ζπζηεκάησλ απνβιήησλ, θαη ζπλνιηθέο εηήζηεο πνζόηεηεο
απνβιήησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από θάζε παξαγσγό ή/ θαη ζύζηεκα απνβιήησλ
(Πίλαθαο 2.)
(3) Σν ρξνλνινγηθό κεηξών ησλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ (γηα ηα επηθίλδπλα
απόβιεηα λα ππνβάιιεηαη ζε κνξθή excel)
(4) Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο
Δάλ ππήξμαλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά, παξαθαιώ πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά πην θάησ:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Δίδορ Αποβλήηος

Κωδικόρ Αποβλήηος

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

*Σημείωση: για ηη χρονική περίοδο ηης εηήζιας έκθεζης.

Α/Α

Πίνακαρ 1.: Δηήζιερ ποζόηηηερ ανά ηύπος αποβλήηος
Δγκαηάζηαζη ζηην οποία
παπαδόθηκαν ηα απόβληηα

Ημεπομηνία: …………………

ςνολική εηήζια
ποζόηηηα
(ζε κιλά ή λίηπα)
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Απ. Σηλεθώνος

Σύπορ Αποβλήηος

Δξαψήθιορ Κωδικόρ

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

Σημείωση: για ηη χρονική περίοδο ηης εηήζιας έκθεζης.

Παπαγωγόρ ή/και
ζύζηημα αποβλήηων

Πίνακαρ 2.: Καηάλογορ παπαγωγών ή/και ζςζηημάηων αποβλήηων
Δγκαηάζηαζη ζηην
οποία παπαδόθηκαν ηα
απόβληηα

Ημεπομηνία: …………...

Ποζόηηηα
(ζε κιλά ή λίηπα)
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