
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΕΩ 2016 

Κανονιζμοί δσνάμει ηοσ άρθροσ 54(2)(β) και (4) 

 

Προοίμιο. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν - 

 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 

ηεο Ε.Ε: L150, 

14.6.2018, ζ. 93. 

«Οδεγία (ΕΕ) 2018/849 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηωλ νδεγηώλ 2000/53/ΕΚ γηα ηα 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δωήο ηνπο, 2006/66/ΕΚ ζρεηηθά κε ηηο 

ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζωξεπηέο θαη ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ 

θαη ζπζζωξεπηώλ, θαη 2012/19/ΕΕ ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» 

 

 

185(Ι) ηνπ 2011 

6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014 

55(Ι) ηνπ 2014 

31(Ι) ηνπ 2015 

3(Ι) ηνπ 2016 

120(Ι) ηνπ 2016. 

Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό 

από ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

πεξί Απνβιήηωλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

 

σνοπηικός ηίηλος. 

Επίζεκε Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Τξίην (Ι): 

13.3.2015 

20.10.2017. 

 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Απνβιήηωλ 

(Απόβιεηα Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Εμνπιηζκνύ) (Τξνπνπνηεηηθνί) 

Καλνληζκνί ηνπ 2020 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Απνβιήηωλ 

(Απόβιεηα Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Εμνπιηζκνύ) Καλνληζκνύο ηνπ 2015 

έωο 2017 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη 

νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη 

πεξί Απνβιήηωλ (Απόβιεηα Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Εμνπιηζκνύ) 

Καλνληζκνί ηνπ 2015 έωο 2019. 

 

Σροποποίηζη ηοσ 

Κανονιζμού  21 ηων 

βαζικών 

κανονιζμών. 

2. Ο Καλνληζκόο 21 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο 

αθνινύζωο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (7) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα 

παξάγξαθν: 

«(7)  (1) Ο Δηεπζπληήο ππνβάιιεη ζηελ Επηηξνπή ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (6) γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο. 

(2) Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά εληόο 18 κελώλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο γηα ην 

νπνίν ζπλειέγεζαλ ηα ζηνηρεία θαη ζην κνξθόηππν πνπ ζεζπίδεηαη 

από ηελ Επηηξνπή ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 

Οδεγίαο 2012/19/ΕΕ. 

(3) Η πξώηε πεξίνδνο ππνβνιήο ηωλ ζηνηρείωλ αξρίδεη ην πξώην πιήξεο 

εκεξνινγηαθό έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ 

ζεζπίδεη ην κνξθόηππν γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείωλ πνπ εθδίδεηαη 

ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΕΕ θαη θαιύπηεη 

ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ελ ιόγω πεξίνδν αλαθνξάο. 
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(4) Τα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζύκθωλα κε ηελ παξνύζα παξάγξαθν 

ζπλνδεύνληαη από έθζεζε πνηνηηθνύ ειέγρνπ» 

Σροποποίηζη ηων 

βαζικών 

κανονιζμών με ηην 

προζθήκη νέοσ 

Κανονιζμού 21Α. 

3. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζωο κεηά ηνλ 

Καλνληζκό 21 ηνπ αθόινπζνπ λένπ Καλνληζκνύ 21Α: 

«21Α. Πξνο ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ πνπ νξίδνληαη ζηνπο παξόληεο 

Καλνληζκνύο, ν Υπνπξγόο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθά κέζα θαη άιια 

κέηξα παξνρήο θηλήηξωλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ηωλ απνβιήηωλ, 

όπωο εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ πεξί Απνβιήηωλ Νόκνπ  

ή άιια θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα. 

 


