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Απιθμόρ 147 

Οι πεπί Αποβλήηων (Υώποι Τγειονομικήρ Σαθήρ) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηων άπθπων 54(2)(γ) και 57(2) ηων πεπί Αποβλήηων Νόμων 
ηος 2011 έωρ 2014, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ 
ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 
1989  όπωρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΔΧ 2014 
_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 54(2)(γ) θαη 57(2) 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 328, 
10.12.2011,  
ζ. 49. 

«Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2011/97/ΔΔ ηεο 5
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 1999/31/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα εηδηθά θξηηήξηα απνζήθεπζεο κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ 
πνπ ζεσξείηαη απφβιεην»,  

 

185(Ι) ηνπ 2011 
6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ απφ ηελ 
παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 57 ησλ πεξί 
Απνβιήησλ Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Ι): 
11.7.2003 
28.12.2007. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο 
Σαθήο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηεξεψλ 
θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 θαη 2007 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο 
Σαθήο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 έσο 2014. 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε απφ απηή ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ «Νφκνο» θαη «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ» απφ ηνπο αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο, αληίζηνηρα: 

185(Ι) ηνπ 2011 
6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014. 

 «―Νφκνο‖ ζεκαίλεη ηνλ πεξί Απνβιήησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη

.
 

  ―πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ‖ έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 3 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

3. Ο Καλνληζκφο 3 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφλ 
ηεο θξάζεο «ησλ άξζξσλ 6 θαη 7» (δεχηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε «ησλ άξζξσλ 10, 14 θαη 
15».  

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ 
κε ηελ πξνζζήθε  
ζ’ απηνχο λένπ 
Καλνληζκνχ 4Α. 

4. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ  πξνζζήθε,  ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 4 
απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Καλνληζκνχ 4Α: 

  «Καηάηαμε ρψξσλ 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο 
απνβιήησλ. 

4Α.  Κάζε ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ 
θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

   (α) ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ ή, 

   (β) ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ ή 

   (γ) ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αδξαλψλ 
απνβιήησλ.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 9 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

5. Οη παξάγξαθνη (β) θαη (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 9 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαληαη 
απφ ηηο αθφινπζεο λέεο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ), αληίζηνηρα:  

   

 

Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

«(β) απφβιεηα, ηα νπνία, ζε ζπλζήθεο ηαθήο, είλαη 
εθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιχ 
εχθιεθηα ή εχθιεθηα, φπσο νξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Νφκνπ· 

   

 

Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

(γ) απφβιεηα λνζνθνκείσλ θαη ζπλαθή, 
πξνεξρφκελα απφ ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία είλαη κνιπζκαηηθά, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ (ηδηφηεηα Η9) 
ηνπ Νφκνπ·».  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 10 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

6. Η παξάγξαθνο (ε) ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθφινπζε λέα παξάγξαθν (ε):  

 

140(Ι) ηνπ 2005 
42(Ι) ηνπ 2007 
47(Ι) ηνπ 2008 
80(Ι) ηνπ 2009 

137(Ι) ηνπ 2012. 

«(ε) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ην θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ 
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

.
». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 12 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

7. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (α): 

  «(α) Η κειέηε ηνπ ρψξνπ ηαθήο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ·»

.
 θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλσ ηειείαο, ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) 
απηήο, κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηε δηαγξαθή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) 
απηήο. 

 
 
 

 

 

 



511 
 
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 14 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ.  

8. Η παξάγξαθνο (3) ηνπ Καλνληζκνχ 14 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθφινπζε λέα παξάγξαθν (3): 

 119(Ι) ηνπ 2004. «(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Πξφζβαζεο ηνπ 
Κνηλνχ ζε Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ Νφκνπ, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαη, εμαζθαιίδεηαη ε 
δηαθάλεηα θαηά ηε ζπιινγή θαη ρξήζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 15 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

9. Η ππνπαξάγξαθνο (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 15 
ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζε απηή, ηεο θξάζεο «κε ην 
άξζξν 24» (δεχηεξε γξακκή) κε ηε θξάζε « κε ην άξζξν 19». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

10. Σν Παξάξηεκα Ι ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο 
απηνχ, ακέζσο κεηά ην ζεκείν 7 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ 8: 

  «8.  Πξνζσξηλή απνζήθεπζε κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ 

  Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

    (α) Ο κεηαιιηθφο πδξάξγπξνο απνζεθεχεηαη ρσξηζηά απφ άιια απφβιεηα, 

  (β) νη πεξηέθηεο απνζεθεχνληαη ζε ζπιιεθηήξηεο δεμακελέο πνπ θέξνπλ 
θαηάιιειε επίζηξσζε, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο, δηάθελα θαη 
λα είλαη αδηαπέξαζηεο απφ κεηαιιηθφ πδξάξγπξν, θαη δηαζέηνπλ 
ρσξεηηθφηεηα ζπγθξάηεζεο επαξθή γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ 
απνζεθεπφκελνπ πδξαξγχξνπ, 

  (γ) ν ρψξνο απνζήθεπζεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηερλεηνχο ή θπζηθνχο 
θξαγκνχο θαηάιιεινπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο 
εθπνκπέο πδξαξγχξνπ θαη δηαζέηεη ρσξεηηθφηεηα ζπγθξάηεζεο επαξθή 
γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ απνζεθεπφκελνπ πδξαξγχξνπ, 

  (δ) ηα δάπεδα ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο θαιχπηνληαη απφ αλζεθηηθά ζηνλ 
πδξάξγπξν ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θιίζε κε 
θξεάηην ζπιινγήο, 

  (ε) ν ρψξνο απνζήθεπζεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζχζηεκα ππξν-
πξνζηαζίαο, θαη 

  (ζη) ε δηαξξχζκηζε ηεο απνζήθεπζεο εμαζθαιίδεη ηελ επρεξή αλάθηεζε 
φισλ ησλ πεξηεθηψλ.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

11. Σν Παξάξηεκα ΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο 
απηνχ, ακέζσο κεηά ην ζεκείν 5 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ 6: 

  «6.  Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ην κεηαιιηθφ πδξάξγπξν  

  Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

  (1) χλζεζε ηνπ πδξαξγχξνπ: 

  (α) Ο κεηαιιηθφο πδξάξγπξνο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

   (i) πεξηεθηηθφηεηα ζε πδξάξγπξν άλσ ηνπ 99,9% θαηά βάξνο, 
θαη 

   (ii) απνπζία πξνζκείμεσλ ηθαλψλ λα δηαβξψλνπλ ηνλ 
αλζξαθνράιπβα ή ηνλ αλνμείδσην ράιπβα, φπσο δηάιπκα 
ληηξηθνχ νμένο θαη δηαιχκαηα θζνξηνχρσλ αιάησλ. 

  (2) πγθξάηεζε: 

  (α) Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε κεηαιιηθνχ 
πδξαξγχξνπ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο 
θξνχζεηο θαη πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζπγθνιιήζεηο

.
 εηδηθφηεξα, νη 

πεξηέθηεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 
   (i) πιηθφ ηνπ πεξηέθηε: αλζξαθνράιπβαο (ASTM A36 σο 

ειάρηζηε πξνδηαγξαθή) ή αλνμείδσηνο ράιπβαο (AISI 304, 
316L),  

   (ii) νη πεξηέθηεο είλαη αεξνζηεγείο θαη πδαηνζηεγείο,  

   (iii) ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεξηέθηε είλαη αλζεθηηθή ζηηο 
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο,  
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   (iv) ν ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηέθηε έρεη ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηε 

δνθηκή πηψζεο θαη ζηηο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο πζηάζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ: Δγρεηξίδην δνθηκψλ 
θαη θξηηήξηα, θεθάιαηα 6.1.5.3 θαη 6.1.5.4· θαη 

  (β) ν κέγηζηνο βαζκφο πιήξσζεο ηνπ πεξηέθηε λα είλαη 80% θαη’ φγθν, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο θελφο ρψξνο (ullage) θαη λα 
απνθιείεηαη ε δηαξξνή ή ε κφληκε παξακφξθσζε ηνπ πεξηέθηε 
θαηφπηλ δηαζηνιήο ηνπ πγξνχ ιφγσ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 
 

  (3) Γηαδηθαζίεο απνδνρήο: 

  (α) Γίλνληαη δεθηνί κφλν νη πεξηέθηεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην ππνζεκείν (4), θαη 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ 6 «Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ην κεηαιιηθφ πδξάξγπξν». 

  (β) Οη δηαδηθαζίεο απνδνρήο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

   (i) γίλεηαη δεθηφο κφλν ν κεηαιιηθφο πδξάξγπξνο, ν νπνίνο 

πιεξνί ηα ειάρηζηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη 

αλσηέξσ,  

   (ii) νη πεξηέθηεο ππνβάιινληαη ζε νπηηθή εμέηαζε πξηλ απφ ηελ 

απνζήθεπζε· δελ γίλνληαη δεθηνί πεξηέθηεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί δεκία ή εκθαλίδνπλ δηαξξνή ή δηάβξσζε,  

   (iii) νη πεξηέθηεο θέξνπλ αλζεθηηθή ζθξαγίδα (ηνπνζεηεκέλε κε 

δηάηξεζε), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν αλαγλσξηζηηθφο 

αξηζκφο ηνπ πεξηέθηε, ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ην απφβαξφ 

ηνπ, ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ε 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο, θαη 

   (iv) νη πεξηέθηεο θέξνπλ πηλαθίδα, ε νπνία είλαη κφληκα 

ζηεξεσκέλε ζε απηνχο θαη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 

αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

  (4) Πηζηνπνηεηηθφ: 

  (α) Σν πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (3) αλσηέξσ 
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

   (i) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ απνβιήησλ,  

   (ii) ηo φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πιήξσζε, 

   (iii) ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία πιήξσζεο,  

   (iv) ηελ πνζφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ, 

   (v) ηελ θαζαξφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ θαη, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην, πεξηγξαθή ησλ πξνζκείμεσλ, πεξηιακβα-
λνκέλεο ηεο έθζεζεο αλάιπζεο, 

   (vi) επηβεβαίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πεξηέθηεο έρνπλ ρξεζηκν-
πνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά/ απνζήθεπζε 
πδξαξγχξνπ, 

   (vii) ηνπο αλαγλσξηζηηθνχο αξηζκνχο ησλ πεξηεθηψλ, θαη 

   (viii) ηπρφλ εηδηθέο παξαηεξήζεηο.  

  (β) Σα πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ απνβιήησλ ή ηνλ 
ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

12. Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο 
απηνχ, ακέζσο κεηά ην ζεκείν 5 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ: 

  «6.  Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ην κεηαιιηθφ πδξάξγπξν 

   (1)  Γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

  (α) Απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο, επηζεψξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο: 
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   (i) ην ρψξν απνζήθεπζεο εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αηκψλ πδξαξγχξνπ, κε επαηζζεζία 
ηνπιάρηζηνλ 0,02mg πδξαξγχξνπ/m

3
· νη αηζζεηήξεο ηνπνζε-

ηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζην χςνο ηνπ 
θεθαιηνχ· ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα νπηηθνχ θαη 
ερεηηθνχ ζπλαγεξκνχ θαη πξέπεη λα πθίζηαηαη εηήζηα 
ζπληήξεζε·  

   (ii) o ρψξνο απνζήθεπζεο θαη νη πεξηέθηεο ππνβάιινληαη ζε 
νπηηθή εμέηαζε απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ηνπιάρηζηνλ 
αλά κήλα· ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ δηαξξνψλ, ν θνξέαο 
εθκεηάιιεπζεο ιακβάλεη ακέζσο θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα 
ηελ απνηξνπή ησλ εθπνκπψλ πδξαξγχξνπ ζην πεξηβάιινλ 
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινχο απνζήθεπζεο ηνπ 
πδξαξγχξνπ· θάζε δηαξξνή ζεσξείηαη φηη έρεη ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηnλ παξάγξαθν (β) ηνπ Καλνληζκνχ 17 
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ

.
  

   (iii) ζην ρψξν απνζήθεπζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρέδηα 
έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο θαη επαξθή θαη θαηάιιεια κέζα 
πξνζηαζίαο γηα ην ρεηξηζκφ κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ.  

   (2) Σήξεζε αξρείσλ- 

   Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζεκείν 6 «Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ κεηαιιηθφ πδξάξγπξν» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο II θαη ζην ππνζεκείν (1)(α) ηνπ παξφληνο ζεκείνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ- 

   (i) ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζπλνδεχεη ηνλ πεξηέθηε,  

   (ii) ησλ αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ έμνδν απφ ηα απνζέκαηα θαη 

ηελ απνζηνιή κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ κεηά ηελ πξνζσξηλή 

απνζήθεπζή ηνπ, θαη  

   (iii) γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηε ζθνπνχκελε επεμεξγαζία,  

   θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο απνζήθεπζεο.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


