
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 54(2)(α) 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε: L150, 

14.6.2018, σ. 93. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 

ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

 

 

185(Ι) του 2011 

6(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2014 

55(Ι) του 2014 

31(Ι) του 2015 

3(Ι) του 2016 

120(Ι) του 2016. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 

από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων 

Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

13.3.2015 

20.10.2017. 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων 

(Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 

και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή 

Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009 έως 2016 (οι οποίοι στο εξής θα 

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι 

παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 

Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 έως 2019. 

 

Τροποποίηση του 

Κανονισμού  22 των 

βασικών 

κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(4) Ο Υπουργός αφού αξιολογήσει την έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1) και στην οποία επιφέρει ή μεριμνά όπως οι παραγωγού 

επιφέρουν τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες, τότε διαβιβάζει 

ηλεκτρονικά στην Επιτροπή την έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ εντός 18 μηνών 

από το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία. 

Η έκθεση αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα 

απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής.» 

  

Τροποποίηση του 

Κανονισμού 23 των 

βασικών 

κανονισμών. 

3. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή 

της παραγράφου (β) αυτού. 

  

Τροποποίηση των 

βασικών 

κανονισμών με την 

4. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον 

Κανονισμό 22 του ακόλουθου νέου Κανονισμού 22Α: 



2 
 
προσθήκη νέου 

Κανονισμού 22Α. 
«22Α. Προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στους παρόντες 

Κανονισμούς, ο Υπουργός δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα 

μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του περί Αποβλήτων Νόμου  

ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα. 

 


