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Αριθμός 31 

Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟ 
 (NΟΜΟΙ 185(Ι) ΣΟΤ 2011, 6(Ι) ΣΟΤ 2012, 32(Ι) ΣΟΤ 2014, 55(Ι) ΣΟΤ 2014,  

31(Ι) ΣΟΤ 2015 ΚΑΙ 3(I) ΣΟΤ 2016) 
_______________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 25(3) 
 

185(Ι) ηνπ 2011 
 

Ο Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο ηνπ κε 
βάζε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηα εδάθηα (1)(β)  (3) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ πεξί Απνβιήηωλ 
Νόκνπ ηνπ 2011, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Απνβιήηωλ (Έληππν Αλαγλώξηζεο θαη 
Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξάο Απνβιήηωλ) Γηάηαγκα  ηνπ 2016.  

2. (1) Γηα ζθνπνύο παξαθνινύζεζεο αιιά θαη ειέγρνπ ηεο κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 
επηθίλδπλωλ αιιά θαη άιιωλ απνβιήηωλ νη ζπιιέθηεο/κεηαθνξείο νθείινπλ λα ηεξνύλ Έληππν 
Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξάο Απνβιήηωλ. 

(2) Σν Έληππν Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Μεηαθνξάο Απνβιήηωλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 
ηνπ Γηαηάγκαηνο (ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη ωο ην Έληππν), έρεη ηε κνξθή απηνγξαθηθνύ 
ηεηξαπιόηππνπ θαη ε θαζεκία από ηηο ηέζζεξηο ζειίδεο ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή θαη 
πεξηερόκελν, όπωο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα.  

(3) Σν Έληππν ζα θέξεη ινγόηππν ή/θαη ην όλνκα θαη αξηζκό θαηαρώξεζεο ηνπ πξνζώπνπ πνπ 
ζπιιέγεη θαη κεηαθέξεη απόβιεηα θαη ζα εθδίδνληαη κε αύμνληα αξηζκό. 

(4) Οη ζειίδεο ηνπ ηεηξαπιόηππνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθό ρξώκα θαη ζε θάζε κία από 
απηέο λα αλαγξάθεηαη ν ηειηθόο απνδέθηεο ηνπο ωο εμήο: 

     (i) Λεπθό – ζηέιερνο Γηεπζπληή Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

     (ii) Κίηξηλν – ζηέιερνο Παξαγωγνύ  

     (iii) Ρνδ – ζηέιερνο Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ 

     (iv) Μπιε – ζηέιερνο πιιέθηε/Μεηαθνξέα 

(5) Πξόζωπν πνπ ζπιιέγεη θαη κεηαθέξεη απόβιεηα έρεη ππνρξέωζε λα εθδίδεη ηα ελ ιόγω 
Έληππα κε ηελ κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι θαη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Σν Μεηξών κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε πνπ ζα ιακβάλεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη 
ζηελ έληππν κνξθή. 

(6) Σν Μεηξών πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε κεηαθνξά απνβιήηωλ θαη γηα όια ηα 
ξεύκαηα απνβιήηωλ πνπ κεηαθέξνληαη. 

(7) Σν Μεηξών ηεξείηαη από ην πξόζωπν πνπ ζπιιέγεη θαη κεηαθέξεη ηα απόβιεηα θαη ην νπνίν 
έρεη ππνρξέωζε λα ζπκπιεξώλεη ην ελ ιόγν έληππν θαηά ηελ παξαιαβή ηωλ απνβιήηωλ. Σν 
Μεηξών ππνγξάθεηαη από ηνλ Παξαγωγό θαη ηνλ Μεηαθνξέα ηωλ απνβιήηωλ θαηά ηελ 
παξαιαβή ηωλ απνβιήηωλ. Σν πξόζωπν πνπ ζπιιέγεη θαη κεηαθέξεη ηα απόβιεηα παξαδίδεη 
ην θίηξηλν ζηέιερνο ηνπ Έληππνπ ζηνλ παξαγωγό ηωλ απνβιήηωλ. 

(8) Ο παξαγωγόο ηωλ απνβιήηωλ έρεη ππνρξέωζε λα ηεξεί αληίγξαθα ηωλ εληύπωλ γηα 5 
ρξόληα θαη λα ηα ππνβάιιεη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο όπνηε ηνπ δεηεζεί.  

(9) Καηά ηελ παξάδνζε ηωλ απνβιήηωλ ζηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνβιήηωλ ην Έληππν 
ππνγξάθεηαη θαη από ηνλ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ θαη 
ν κεηαθνξέαο παξαδίδεη ην ξνδ ζηέιερνο ζε απηόλ.  

(10) Μεηά ηελ παξάδνζε ηωλ απνβιήηωλ, ν Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 
δηαρείξηζεο απνβιήηωλ έρεη ηελ επζύλε λα επηζηξέθεη πιήξωο ζπκπιεξωκέλν θαη 
ππνγξακκέλν αληίγξαθν ηνπ Δληύπνπ, ζηνλ Παξαγωγό ηνπ απνβιήηνπ εληόο ηξηώλ εκεξώλ 
από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 

 

Δθαξκνγή.  

 

 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 
28.02.2003. 

3. Ο ζπιιέθηεο/κεηαθνξέαο δηαηεξεί ζηα αξρεία ηνπ ην κπιε ζηέιερνο γηα πεξίνδν πέληε (5) 
ρξόλωλ. Σν ιεπθό ζηέιερνο απνζηέιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο κε ηελ 
εηήζηα έθζεζε ή όπνηε απηό δεηεζεί. 

4. Σν πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ (Έληππα Αλαγλώξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Μεηαθνξάο Απνβιήηωλ) Γηάηαγκα ηνπ 2003 θαηαξγείηαη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο 
ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

Έλαξμε ηζρύνο 5. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 
Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη             

Πεξηβάιινληνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ηοισεία ςλλέκηη/Μεηαθοπέα 

(λογόηςπο εηαιπείαρ, διεύθςνζη, ηηλ, θαξ, email) 

Απ.Καηασώπηζηρ ζηο Απσείο Γιασειπιζηών 

Αποβλήηων 
  

Απ.Καηασ.Αύξον Απ. 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 

1. Παπαγωγόρ ή κάηοσορ Αποβλήηων  

Δπυνςμία  Γιεύθςνζη  Απιθμόρ 

Τηλεθώνος  
Απιθμόρ Fax  Ημεπομηνία και 

ώπα παπάδοζηρ  
Υπεύθςνορ παπάδοζηρ  

(ονομαηεπώνςμο ολογπάθυρ) 

 

 

     

 

2. ηοισεία Αποβλήηων  

Α/Α  Δίδορ Αποβλήηυν  

 

Δξατήθιορ Κυδικόρ  Ποζόηηηα Αποβλήηυν (Kg ή L)  

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.    
 

 

  

3. ςλλέκηηρ/ Μεηαθοπέαρ Αποβλήηων  

Δπυνςμία  Γιεύθςνζη  Απιθμόρ 
Τηλεθώνος  

Απιθμόρ Fax  Ημεπομηνία και 
ώπα παπαλαβήρ 

και μεηαθοπάρ  

Υπεύθςνορ παπαλαβήρ 
(ονομαηεπώνςμο 

ολογπάθυρ)  

Μέζο Μεηαθοπάρ  
(Απ. Δγγπαθήρ 

Οσήμαηορ) 

       

 

4. Δγκαηάζηαζη Γιασείπιζηρ Αποβλήηων  

Δπυνςμία  Γιεύθςνζη  Απιθμόρ 

Τηλεθώνος  
Απιθμόρ Fax  Ημεπομηνία και 

ώπα παπαλαβήρ 

Υπεύθςνορ παπαλαβήρ  

(ονομαηεπώνςμο ολογπάθυρ) 

 

 

     

 

 

Παπαγωγόρ/κάηοσορ αποβλήηων  Μεηαθοπέαρ αποβλήηων  Παπαλήπηηρ αποβλήηων  

Βεβαιώνυ όηι ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην 
ενόηηηα 1 είναι αληθή και ακπιβή και όηι ηα 

πεπιγπαθόμενα ζηην ενόηηηα 2 απόβληηα ηα 
παπέδυζα ζηον ζςλλέκηη/ μεηαθοπέα πος 

πεπιγπάθεηαι ζηην ενόηηηα 3 πποκειμένος να ηα 

μεηαθέπει ζηην αδειοδοηημένη εγκαηάζηαζη 
διασείπιζηρ αποβλήηυν πος πεπιγπάθεηαι ζηην 

ενόηηηα 4. 

Βεβαιώνυ όηι ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην 
ενόηηηα 3 είναι αληθή και ακπιβή και όηι παπέλαβα 

από ηον παπαγυγό ή κάηοσο αποβλήηυν πος 
πεπιγπάθεηαι ζηην ενόηηηα 1, ηα απόβληηα πος 

πεπιγπάθονηαι ζηην ενόηηηα 2 και ηα οποία θα 

παπαδώζυ ζηην αδειοδοηημένη εγκαηάζηαζη 
διασείπιζηρ αποβλήηυν πος πεπιγπάθεηαι ζηην 

ενόηηηα 4. 

Βεβαιώνυ όηι ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην 
ενόηηηα 4 είναι αληθή και ακπιβή και όηι παπέλαβα 

από ηον ζςλλέκηη/μεηαθοπέα πος πεπιγπάθεηαι ζηην 
ενόηηηα 3 ηα απόβληηα πος πεπιγπάθονηαι ζηην 

ενόηηηα 2, ηα οποία θα διασειπιζηώ ζύμθυνα με ηοςρ 

όποςρ ηηρ Άδειαρ Γιασείπιζηρ Αποβλήηυν πος 
καηέσυ.  

Ημεπομηνία Ημεπομηνία Ημεπομηνία 

 

 

  

Υπογπαθή  Υπογπαθή  Υπογπαθή  
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