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Αξηζκόο 73 

 
Οη πεξί Απνβιήησλ (Απόβιεηα Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ) Καλνληζκνί ηνπ 2015, νη νπνίνη 

εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54(2)(β) θαη (4) ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νόκνπ, αθνύ 
θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 
ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 
Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2011 ΔΧ 2015 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54(2)(β) θαη (4) 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 197, 
24.07.2012,  
ζ. 38. 

«Οδεγία 2012/19/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ 2012 
γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) (αλαδηαηχπσζε)». 

 
185(Η) ηνπ 2011 

6(Η) ηνπ 2012 
32(Η) ηνπ 2014 
55(Η) ηνπ 2014 

31(Η) ηνπ 2015. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ  ρνξεγνχληαη ζε απηφ  απφ ηελ 
παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) θαη απφ ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ πεξί Απνβιήησλ 
Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη 
Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 

Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

  
 
 
 

«Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» ή «ΑΖΖΔ» ζεκαίλεη ηνλ ειεθηξηθφ θαη 
ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζεσξείηαη απφβιεην  θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ζπλαξκνινγεκέλσλ κεξψλ 
θαη ησλ αλαιψζηκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ηκήκα ηνπ πξντφληνο θαηά ην ρξφλν απφξξηςήο ηνπ· 

  
 «ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο» ζεκαίλεη ηα ΑΖΖΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ λνηθνθπξηά θαη απφ 

εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο, ηδξπκαηηθέο θαη άιιεο πεγέο, ε θχζε θαη ε πνζφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 
παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ ΑΖΔΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ λνηθνθπξηά θαη ηα ΑΖΖΔ πνπ ελδέρεηαη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ ηδησηηθά λνηθνθπξηά φζν θαη απφ ρξήζηεο πιελ ησλ ηδησηηθψλ 
λνηθνθπξηψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο

.
 

  
 «αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» ζεκαίλεη ζπκβνχιην δήκνπ θαη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην

.
 

  
 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί λα απνηξέςεη ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά 

πξντφληνο απφ ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ· 
  
 «αθαίξεζε» ζεκαίλεη ηνλ ρεηξνλαθηηθφ, κεραληθφ, ρεκηθφ ή κεηαιινπξγηθφ ρεηξηζκφ πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη ζε θιεηζηφ πεξηβάιινλ νη επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα κείγκαηα θαη ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία σο αλαγλσξίζηκε ξνή ή αλαγλσξίζηκν ηκήκα ξνήο ζην πιαίζην ηεο 
επεμεξγαζίαο

.
 κηα νπζία, έλα κείγκα ή έλα ζπζηαηηθφ είλαη αλαγλσξίζηκν εάλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζήο ηνπ γηα λα απνδεηρζεί ε αζθαιήο γηα ην πεξηβάιινλ επεμεξγαζία 
ηνπ· 

  
 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία πξντφλ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά 

εληφο ηεο επηθξάηεηαο θξάηνπο κέινπο  ζε επαγγεικαηηθή βάζε·  
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 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ην νπνίν 
θαζηζηά ΖΖΔ δηαζέζηκν ζηελ αγνξά· ν δηαλνκέαο δελ εκπνδίδεηαη απφ ηνπ λα είλαη θαη 
παξαγσγφο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙ 

  
 «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο∙ 
  
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η):  

18.07.2003 
15.04.2005 
10.07.2009 

11.10.2013. 

«ελεξγφ εκθπηεχζηκν ηαηξηθφ βνήζεκα» ζεκαίλεη θάζε ελεξγφ εκθπηεχζηκν ηαηξηθφ βνήζεκα 
θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Δλεξγά 
Δκθπηεχζηκα Ηαηξηθά Βνεζήκαηα) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 κέρξη 2013·  
 
 

 «ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο» ή «ΖΖΔ» ζεκαίλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε νξζή 
ιεηηνπξγία εμαξηάηαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα 
ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ θαη ησλ πεδίσλ απηψλ, ν νπνίνο έρεη 
ζρεδηαζζεί γηα λα ιεηηνπξγεί ππφ νλνκαζηηθή ηάζε έσο 1.000V ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή έσο 
1.500V ζπλερνχο ξεχκαηνο

.
 

  
 
Δπίζεκε  Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 

18.07.2003 
15.04.2005 
25.07.2007 
10.07.2009 

11.10.2013. 

«ηαηξηθφ βνήζεκα» ζεκαίλεη ηαηξηθφ βνήζεκα ή εμάξηεκα θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηνλ φξν 
απηφ απφ ηνπο πεξί Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 
έσο 2013 θαη πνπ ζπληζηά ΖΖΔ·  

  
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 

18.07.2003 
12.10.2012. 

«ηαηξηθφ βνήζεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάγλσζε in vitro» ζεκαίλεη βνήζεκα ή εμάξηεκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάγλσζε in vitro, θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο  πεξί 
Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Ηαηξνηερλνινγηθά Βνεζήκαηα πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη ζηε Γηάγλσζε In 
Vitro) Καλνληζκνχο  ηνπ 2003 θαη 2012 θαηπνπ ζπληζηά ΖΖΔ· 

 «ηζηνξηθά απφβιεηα» ζεκαίλεη ηα ΑΖΖΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξντφληα πνπ είραλ δηαηεζεί ζηελ 
αγνξά πξηλ ηηο 13 Απγνχζηνπ 2005∙ 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  
L136, 29.05.2007, 
ζ. 3. 

«Καλνληζκφο 1907/2006» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «Καλνληζκφο 
(ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 
2006 γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ 
πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ 
θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/45/EΚ θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1488/94 ηεο Δπηηξνπήο 
θαζψο θαη ηεο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ»

.
 

  
 
 

«θπθινθνξία ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνκήζεηα πξντφληνο γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε ή 
ρξήζε ζηελ αγνξά θξάηνπο κέινπο ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε επί πιεξσκή 
είηε δσξεάλ· 

  
 «κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξά βηνκεραληθά εξγαιεία» ζεκαίλεη ην κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπλαξκνιφγεκα κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη/ή εμαξηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ γηα 
κηα εηδηθή εθαξκνγή, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη θαη απεγθαζίζηαληαη απφ εηδηθνχο ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
ή ζε εγθαηαζηάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο· 

  
 «κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη κεγάιεο θιίκαθαο ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ 

ηχπσλ ζπζθεπψλ θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ, πνπ ζπλαξκνινγνχληαη, εγθαζίζηαληαη 
θαη επαλεγθαζίζηαληαη απφ επαγγεικαηίεο, πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο σο 
κέξνο θηηξίνπ ή δνκήο ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν εηδηθφ ρψξν θαη κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη 
κφλν απφ ηνλ ίδην εηδηθά ζρεδηαζκέλν εμνπιηζκφ·  
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185(Η) ηνπ 2011 
6(Η) ηνπ 2012 

32(Η) ηνπ 2014  
55(Η) ηνπ 2014 

31(Η) ηνπ 2015. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Απνβιήησλ Νφκν· 

 
 

133(Η) ηνπ 2013. 
 

 

«παξαγσγφο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα ηεο ηερληθήο 
πσιήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο ππφ ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί Γηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ Νφκνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηψλ θαηά ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο, ην νπνίν: 

  (α)  είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία θαη θαηαζθεπάδεη ΖΖΔ κε ηελ επσλπκία ή 
ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ ή αλαζέηεη ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή ΖΖΔ, ηνλ 
νπνίν ζέηεη ζηελ αγνξά κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ 
εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο, 

   
  (β)  είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία θαη κεηαπσιεί εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο κε ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα εμνπιηζκφ παξαγφκελν 
απφ άιινπο πξνκεζεπηέο, φπνπ ν κεηαπσιεηήο δε ζεσξείηαη παξαγσγφο 
εθφζνλ ε εκπνξηθή επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ παξαγσγνχ αλαγξάθεηαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν (α), 

   
  (γ)  είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία θαη εηζάγεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά εληφο 

ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη’ επάγγεικα, ΖΖΔ απφ ηξίηε ρψξα ή απφ άιιν θξάηνο 
κέινο ή 

   
  (δ)  πσιεί ΖΖΔ κέζσ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο απεπζείαο ζε ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά ή ρξήζηεο, πιελ ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο 
θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα: 

   
 Ννείηαη φηη, πξφζσπν πνπ παξέρεη απνθιεηζηηθά ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ή βάζεη 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπκθσλίαο δε ζεσξείηαη παξαγσγφο, εθηφο εάλ ελεξγεί επίζεο σο παξαγσγφο 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζεκείσλ (α) έσο  (δ)· 

  
 «ηερληθφο εγθαηάζηαζεο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν εγθαζηζηά ΖΖΔ 

ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είηε ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ησλ δηαλνκέσλ είηε αλεμάξηεηα∙ 
  
 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο· 
  
 «θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζπιινγηθνχ ή αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

νξγαλψλεη ην ζχζηεκα
.
 

  
 «ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ή δηαθαλνληζκφ δαλεηνδφηεζεο, 

εθκίζζσζεο, κίζζσζεο ή κειινληηθήο πψιεζεο εμνπιηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη φξνη ηεο 
ζπκθσλίαο ή ηνπ δηαθαλνληζκνχ ή νηαζδήπνηε ζπλνδεπηηθήο ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ 
πξνβιέπνπλ ή επηηξέπνπλ ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ

.
 

  
      (2) Οη φξνη «επηθίλδπλα απφβιεηα», «ζπιινγή», «ρσξηζηή ζπιινγή», «πξφιεςε», 

«επαλαρξεζηκνπνίεζε», «επεμεξγαζία», «αλάθηεζε», «πξνεηνηκαζία γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε», «αλαθχθισζε» θαη «δηάζεζε» θαζψο θαη νπνηνηδήπνηε άιινη φξνη 
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν 
απηψλ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 

  
θνπφο. 
 
 
 

 

3.  θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο κε ηελ πξφιεςε ή κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, θαζψο θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 9 ηνπ Νφκνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αεηθφξν 
αλάπηπμε.  

  
Πεδίν εθαξκνγήο. 4.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί, εθαξκφδνληαη σο αθνινχζσο: 
  
 
 

 (α) απφ ηηο 13 Απγνχζηνπ 2012 έσο ηηο 14 Απγνχζηνπ 2018, πεξίνδνο ε νπνία 
απνηειεί κεηαβαηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, ζε ΖΖΔ 
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Παξάξηεκα Η. πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η:  
   
Παξάξηεκα ΗΗ.   Ννείηαη φηη, ην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηιακβάλεη κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν εηδψλ 

ΖΖΔ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η· 
   
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 
Παξάξηεκα IV. 

 (β)  απφ ηηο 15 Απγνχζηνπ 2018, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4), 
ζε φιν ηνλ ΖΖΔ, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ:  

 
 Ννείηαη φηη, ην Παξάξηεκα ΗV πεξηιακβάλεη κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν ΖΖΔ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη αλαθέξεηαη σο αλνηθηφο 
θαηάινγνο. 

  
89(Η) ηνπ 1996 

158(Η) ηνπ 2001 
25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 

33(I) ηνπ 2011. 
78(I) ηνπ 2010. 

    (2)  Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη 
απηνχ, ηνπ πεξί Υεκηθψλ Οπζηψλ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1907/2006, θαζψο θαη ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
πξντφλησλ. 

      (3)  Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζηα αθφινπζα είδε ΖΖΔ: 
  (α) εμνπιηζκφ απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη 
πνιεκηθνχ πιηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα ακηγψο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο·   

  (β)  εμνπιηζκφ εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη εγθαηεζηεκέλν σο ηκήκα άιινπ ηχπνπ 
εμνπιηζκνχ απνθιεηφκελνπ απφ ή κε ππαγφκελνπ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα επηηειέζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλν 
εάλ απνηειεί ηκήκα ηνπ άιινπ εμνπιηζκνχ· 

  (γ)  ιακπηήξεο ππξάθησζεο. 
  
      (4)  Πέξαλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (3), απφ ηηο  15 Απγνχζηνπ 

2018 νη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζε θαλέλα απφ ηα αθφινπζα είδε ΖΖΔ: 
   
  (α)  ζε εμνπιηζκφ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο λα ζηαιεί ζην  δηάζηεκα∙ 
  (β)  ζε κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξά βηνκεραληθά εξγαιεία· 
  (γ)  ζε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο κε εμαίξεζε ηνλ 

πεξηιακβαλφκελν εμνπιηζκφ πνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο∙ 

  (δ)  ζηα κέζα κεηαθνξάο αλζξψπσλ ή εκπνξεπκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ειεθηξηθψλ δίθπθισλ νρεκάησλ πνπ δελ δηαζέηνπλ έγθξηζε  ηχπνπ· 

  (ε)  ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα πνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα 
επαγγεικαηηθή ρξήζε·  

  (ζη)  ζε εηδηθφ εμνπιηζκφ ζρεδηαζκέλν απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο θαη ν νπνίνο δηαηίζεηαη κφλν κεηαμχ επηρεηξήζεσλ· 

  (δ)  ζηα ηαηξηθά βνεζήκαηα θαη ηαηξηθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 
δηάγλσζε in vitro, φηαλ ηα ελ ιφγσ βνεζήκαηα αλακέλεηαη λα θαηαζηνχλ 
κνιπζκαηηθά πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη ελεξγά εκθπηεχζηκα 
ηαηξηθά βνεζήκαηα. 

   
ρεδηαζκφο 
πξντφλησλ. 
17(Η) ηνπ 2011. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 

15.04.2014. 

5.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 
αγνξάο θαη ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλoπ ηνπ πεξί ηνπ Καζνξηζκνχ ησλ 
Απαηηήζεσλ Οηθνινγηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ πλδεφκελσλ κε ηελ Δλέξγεηα Πξντφλησλ Νφκνπ, θαη 
ησλ πεξί Απνβιήησλ (Πεξηνξηζκφο ηεο Υξήζεο Οξηζκέλσλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ζε Ζιεθηξηθφ 
θαη Ζιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ) Καλνληζκψλ ηνπ 2014, νη παξαγσγνί νθείινπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ παξαγσγή ΖΖΔ: 

  (α)  λα ζπλεξγάδνληαη κε ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο ΑΖΖΔ γηα ηελ αλάιεςε θνηλήο δξάζεο ψζηε 
λα δηεπθνιχλεηαη  ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε απνζπλαξκνιφγεζε θαη ε 
αλάθηεζε ησλ ΑΖΖΔ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ 
ηνπο

.
 

  (β)  λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθήο ζρεδίαζεο φζνλ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε 
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ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΖΖΔ, πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηνπ Καζνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ Οηθνινγηθνχ 
ρεδηαζκνχ ησλ πλδεφκελσλ κε ηελ Δλέξγεηα Πξντφλησλ Νφκνπ, ψζηε λα 
κελ εκπνδίδνπλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ή δηεξγαζίεο 
θαηαζθεπήο, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΖΖΔ, εθηφο εάλ απηά ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ή νη δηεξγαζίεο θαηαζθεπήο παξνπζηάδνπλ 
πιενλεθηήκαηα ππέξηεξεο ζεκαζίαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ σο πξνο ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη/ή ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

  
Υσξηζηή πιινγή. 
 
 
 
 
 

6.-(1) O Τπνπξγφο, κε δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δχλαηαη λα ζεζπίδεη επηπξφζζεηα κέηξα πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν (2) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ΑΖΖΔ σο αδηαρψξηζησλ αζηηθψλ 
απνβιήησλ θαη γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΑΖΖΔ, θπξίσο θαη 
θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα απφβιεηα: 

  (α)  εμνπιηζκνχ αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο, ν νπνίνο πεξηέρεη νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ 
ην φδνλ θαη θζνξηνχρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ

.
 

   
  (β)  ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν

.
 

   
  (γ)   θσηνβνιηατθά πιαίζηα

.
 θαη 

   
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

 (δ) εμνπιηζκνχ κηθξνχ κεγέζνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξηψλ 5 θαη 6 ηνπ  
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 

  
      (2)  Γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο: 
  
  (α)  Οη παξαγσγνί ή/θαη νη εθπξφζσπνη ησλ παξαγσγψλ, νξγαλψλνπλ ζπζηήκαηα, 

ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ηειηθνχο θαηφρνπο ΑΖΖΔ θαη ζηνπο δηαλνκείο λα 
επηζηξέθνπλ ηα απφβιεηα απηά, ηνπιάρηζηνλ δσξεάλ, αιιά ζίγνπξα ρσξίο 
ρξέσζε,  κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ζεκεία ζπιινγήο ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα είλαη πξνζηηά θαη δηαζέζηκα 
ζην θνηλφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα.  

   
  (β)  Οη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο θαη γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, 
κεηά θαη απφ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 19, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
ζπιιέγνπλ ή δηαρεηξίδνληαη πεξαηηέξσ  ΑΖΖΔ, λα ηα παξαδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 
δσξεάλ, αιιά ζίγνπξα ρσξίο ρξέσζε,  ζηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ή ζε 
αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα:   

   
         Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεηαμχ αξρήο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε αξρή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζπιιέγεη θαη κεηαθέξεη ε ίδηα ηα ΑΖΖΔ, ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα 
νθείιεη λα θαηαβάιιεη γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ηεο αξρήο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο  ην αλάινγν ζπκθσλεζέλ πνζφ: 

   
                        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε ΑΖΖΔ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
   
  (γ)  Οη δηαλνκείο, είλαη ππεχζπλνη λα εμαζθαιίδνπλ φηη:   
   
   (i) φηαλ πξνκεζεχνπλ λέν ΖΖΔ, ηα αληίζηνηρα ΑΖΖΔ κπνξνχλ λα 

ηνπο επηζηξέθνληαη ηνπιάρηζηνλ δσξεάλ, κε αληηζηνηρία έλα πξνο 
έλα, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο απηφο είλαη ηζνδχλακνπ ηχπνπ θαη 
επηηειεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ, 

    
   (ii) ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνπλ παξαδίδνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

ζηα αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο 
παξαγσγνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη θαη 
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   (iii) ε ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε ησλ ΑΖΖΔ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

    
  (δ)      Οη δηαλνκείο πνπ δηαζέηνπλ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, κε ρψξνπο 

πψιεζεο ΖΖΔ εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) ηεηξαγσληθψλ 
κέηξσλ, παξέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ή 
πνιχ θνληά ζε απηά, ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ απφξξηςεο πνιχ κηθξψλ ΑΖΖΔ, 
ησλ νπνίσλ θακηά απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη 
πέληε εθαηνζηά (25 cm), ρσξίο ππνρξέσζε αγνξάο αληίζηνηρνπ ΖΖΔ: 

   
                       Ννείηαη φηη, νη ρψξνη απηνί ειέγρνληαη  απφ ηνπο δηαλνκείο ψζηε  λα κελ 

απνηεινχλ εζηίεο βαλδαιηζκνχ ή/θαη ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
   
  (ε)     Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα αλαζηείιεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (δ), 
ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη απφ αμηνιφγεζε έθζεζεο, πνπ ππνβάινπλ νη 
παξαγσγνί, νη δηαλνκείο ή νη εθπξφζσπνη ηνπο ζην Γηεπζπληή, φηη ηα 
ππάξρνληα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα ζπιινγήο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά:  

 

  

       Ννείηαη φηη, νη αμηνινγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ:       
   
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηα ζπιιεγφκελα ΑΖΖΔ πθίζηαληαη θαηάιιειε 

επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 9. 
   
  (ζη)  Οη ηερληθνί εγθαηάζηαζεο είλαη ππεχζπλνη λα εμαζθαιίδνπλ φηη:  
   
   (i) φηαλ εγθαζηζηνχλ λέν πξντφλ πξνο αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ 

πξντφληνο, ην νπνίν απνηειεί απφβιεην, πξνηξέπνπλ ην θνηλφ 
λα επηζηξέθεη ζε απηνχο ηα αληίζηνηρα απφβιεηα, κε αληηζηνηρία 
έλα πξνο έλα, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο απηφο είλαη ηζνδχλακνπ 
ηχπνπ θαη επηηειεί παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο κε ηνλ πξνζθεξφκελν 
εμνπιηζκφ, 

    
   (ii) φια ηα απφβιεηα πνπ ηπρφλ ζπιιέγνπλ παξαδίδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ δσξεάλ, ζε θαιή θαηάζηαζε ζηα αηνκηθά ή 
ζπιινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο παξαγσγνχο κε 
ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη ή ζηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ζε 
πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα

.
 θαη 

    
   (iii) ε ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
   
  (δ)  Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη 

(ζη) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6, νη παξαγσγνί δχλαληαη λα 
ζπζηήλνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά θαη/ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 
επηζηξνθή ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ιεηηνπξγνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

   
  (ε)  Λακβάλνληαο ππφςε ηα εζληθά πξφηππα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ηα πξφηππα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξφζσπν ην νπνίν είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε ζπιινγή ΑΖΖΔ δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ παξαιαβή 
επηζηξεθφκελσλ ΑΖΖΔ ή λα θνζηνινγήζεη δηαθνξεηηθά ηελ παξαιαβή ηνπο 
ιφγσ εηδηθνχ ρεηξηζκνχ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), 
(γ), (δ), (ε) θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6, πνπ παξνπζηάδνπλ 
θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ ιφγσ ξχπαλζεο θαη παξάιιεια 
ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ, 
νη νπνίνη αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Νφκνπ, 
γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 
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 (3) Ζ ζπιινγή ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 6, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ: 

  
  (α)   ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή εθπξνζψπνπο ηνπο

.
 

   
  (β)   ηνπο παξαγσγνχο ή εθπξνζψπνπο ηνπο

.
 

   
  (γ)     ηνπο δηαλνκείο

.
 

   
  (δ)     ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο

.
  θαη 

   
  (ε)    πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ 10, 
   
 θαη κε ηξφπν πνπ ζηε ζπλέρεηα λα δηεπθνιχλεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε απνζπλαξκνιφγεζε 

θαη ε αλάθηεζε ησλ ΑΖΖΔ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπο. 
  
      (4) Σα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ ζπιιέγνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

(2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνχ 6 παξαδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο παξαγσγνχο ή ζε ηξίηα 
πξφζσπα ηα  νπνία ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα ζθνπνχο πξνεηνηκαζίαο γηα 
επαλαρξεκαηνπνίεζε ζηηο ελδεδεηγκέλεο εγθαηαζηάζεηο ή επηρεηξήζεηο. 

  
      (5)(α) Αλαθνξηθά κε ΑΖΖΔ κε νηθηαθήο πξνέιεπζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ 14, νη παξαγσγνί ή ηα ηξίηα πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, 
κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ απηψλ ρσξηζηά θαη φηη απηά νδεγνχληαη ζε 
επαλαρξεζηκνπνηήζε ή ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο γηα ελδεδεηγκέλε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 9.  

  
 (β) Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη παξαγσγνί πξέπεη είηε -  
   
  (i) λα ζπκβιεζνχλ κε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ 17 ή 
 

(ii) λα νξγαλψζνπλ αηνκηθά ζπζηήκαηα. 
  
Γηάζεζε θαη κεηαθνξά 
ησλ ζπιιεγφκελσλ 
ΑΖΖΔ. 

7.-(1) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ΑΖΖΔ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ρσξηζηά θαη δελ έρνπλ ππνζηεί 
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 9. 

      (2) Ο Τπνπξγφο κέζσ ηεο άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 10 ζέηεη φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά θαη ε 
πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ησλ ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη 
βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, θαζψο θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

  
      (3) Ο Τπνπξγφο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηείηαη  ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ εξγαζία 
κεηαθνξάο, ελζαξξχλεη, κέζσ ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, 
ηα ζπζηήκαηα ή ηα πξφζσπα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ή είλαη ππεχζπλα γηα ηα ζεκεία  
ζπιινγήο, λα δηαρσξίδνπλ ζηα ζεκεία ζπιινγήο ηα ΑΖΖΔ πνπ πξφθεηηαη λα πξνεηνηκαζηνχλ 
γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ηα ππφινηπα ρσξηζηά ζπιιεγφκελα ΑΖΖΔ, παξέρνληαο 
ηδηαίηεξα δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πξνζσπηθφ ησλ θέληξσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

  
Διάρηζην εηήζην 
πνζνζηφ ζπιινγήο. 
 

8.-(1)  Ο Τπνπξγφο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 6, κεξηκλά γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ θαη, ζηε βάζε απηή, εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε 
ειάρηζηνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ ζπιινγήο, σο αθνινχζσο: 

   
  (α)  Μέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2015  εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πνζνζηφ ρσξηζηήο 

ζπιινγήο ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ αληηζηνηρεί είηε ζε πνζφηεηα 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) ρηιηφγξακκσλ θαηά κέζν φξν αλά θάηνηθν αλά 
έηνο, είηε ζε πνζφηεηα ίζε κε ην κέζν εηήζην βάξνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ 
ζπιιέρζεζαλ ζηε Γεκνθξαηία ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, αλάινγα κε ην 
πνηα πνζφηεηα είλαη κεγαιχηεξε. 

   

442



  (β)  Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016, ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο ΑΖΖΔ 

νξίδεηαη ζην 45% θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ ΑΖΖΔ 
ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο ζηε Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 6 θαη 7, εθθξάδεηαη δε σο πνζνζηφ ηνπ 
κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο ηνπ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζε θπθινθνξία θαηά ηα 
πξνεγνχκελα ηξία (3) έηε ζηε Γεκνθξαηία. 

   
  (γ)  Καηά ηα έηε 2016 έσο 2019, ε αξκφδηα αξρή κεξηκλά γηα ηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ. 
   
  (δ)  Απφ ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019, ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο πνπ πξέπεη 

λα επηηπγράλεηαη ζε εηήζηα βάζε νξίδεηαη ζην 65% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 
βάξνπο ησλ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο ηελ 
πξνεγνχκελε ηξηεηία ή ελαιιαθηηθά ζην 85% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο 
ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξάγνληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

  
      (2) Πξνθεηκέλνπ ν Τπνπξγφο λα θξίλεη θαηά πφζν έρεη επηηεπρζεί ην ειάρηζην πνζνζηφ 

ζπιινγήο ΑΖΖΔ, νη παξαγσγνί, νη δηαλνκείο, ηα ζπιινγηθά θαη αηνκηθά ζπζηήκαηα, ηα πξφζσπα 
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα ζεκεία ζπιινγήο,  νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επεμεξγαζίαο θαη νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππνβάιινπλ θάζε Μάξηην εηήζηα έθζεζε ζηνλ 
Γηεπζπληή κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ΑΖΖΔ ηα νπνία ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 6, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά

.
 νη εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ΑΖΖΔ πνπ: 
   
  (α)  παξαιήθζεθαλ ζηα ζεκεία ζπιινγήο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, 
   
  (β)  παξαιήθζεθαλ απφ ηνπο δηαλνκείο θαη απφ ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο, 
   
  (γ)  ζπιιέρζεθαλ ρσξηζηά απφ παξαγσγνχο ή ηξίηνπο πνπ ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο, 
   
  (δ)  ζπιιέρζεθαλ απφ θάζε αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
   
Δλδεδεηγκέλε 
επεμεξγαζία ΑΖΖΔ. 

9.-(1) Όια ηα ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ππνβάιινληαη ζε ελδεδεηγκέλε επεμεξγαζία.  

 
 
Παξάξηεκα  VII. 

     (2) Ζ ελδεδεηγκέλε επεμεξγαζία, πιελ ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαζψο 
θαη νη ιεηηνπξγίεο αλάθηεζεο ή αλαθχθισζεο, πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηελ αθαίξεζε φισλ 
ησλ ξεπζηψλ νπζηψλ θαη ηελ επηιεθηηθή επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΗΗ. 

      (3) Κάζε εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο ΑΖΖΔ ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 15, 16 θαη 17. 

  
      (4) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

αλάθηεζεο ή αλαθχθισζεο ΑΖΖΔ ηεξνχλ αξρεία ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ην  βάξνο ησλ 
ΑΖΖΔ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, πιηθψλ θαη νπζηψλ θαηά ηελ είζνδν (εηζξνέο) θαη 
έμνδφ (εθξνέο) ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη θαηά ηελ είζνδφ (εηζξνέο) ηνπο 
ζηελ εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο ή αλαθχθισζεο/πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαζψο 
θαη αληίζηνηρα έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά:  
 
      Ννείηαη φηη, ηα ζηνηρεία απηά παξαδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία έρνπλ ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (3), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 12.   

  
 
 
 

     (5) Οη παξαγσγνί ή ηα ηξίηα πξφζσπα ηα νπνία ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο νξγαλψλνπλ 
ζπζηήκαηα γηα ζθνπνχο αλάθηεζεο ΑΖΖΔ κε ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, ηα 
νπνία είλαη δπλαηφ λα νξγαλψλνληαη ζε αηνκηθή ή/θαη ζπιινγηθή βάζε:  

  

Παξάξηεκα VΗII. 
     Ννείηαη φηη, ηα ζπιιεγφκελα ΑΖΖΔ απνζεθεχνληαη θαη ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε 
ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο VΗΗΗ. 
 
 

  

443



      (6) Γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη κε δηάηαγκα ηνπ πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα νξίδεη ειάρηζηα πξφηππα πνηφηεηαο 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, ε νπνία πξνρσξεί ζε δεκνζίεπζή ηνπο. 

  
 
 

10(Η) ηνπ 2012. 

     (7) Ζ αξκφδηα αξρή ελζαξξχλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβαίλνπλ ζε 
επεμεξγαζία ΑΖΖΔ λα θαζηεξψλνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθνχζηαο πκκεηνρήο Οξγαληζκψλ ζε Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο 
Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ Νφκν.  

  
      (8) Σα αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 16 θαη 17, 

έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επνπηεία ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο ησλ ΑΖΖΔ σο 
πξνο ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
Άδεηεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ. 

10.-(1) Κάζε εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ εθηειεί εξγαζίεο 
ζπιινγήο, κεηαθνξάο ή επεμεξγαζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 6, 8 θαη 9 νθείιεη 
λα θαηέρεη άδεηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Νφκνπ: 

  
             Ννείηαη φηη, πξφζσπα δχλαηαη λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ απαίηεζε ιήςεο άδεηαο ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ φξσλ γηα ηηο εμαηξέζεηο θαη ηελ θαηαρψξηζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 28 
θαη 33 ηνπ Νφκνπ.  

  
      (2) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε ε αλαθεξφκελε ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) άδεηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ή ε θαηαρψξηζε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 9 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 12. 

  
Μεηαθνξέο ΑΖΖΔ. 
 

11.-(1) Ζ επεμεξγαζία ΑΖΖΔ κπνξεί επίζεο λα εθηειείηαη εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ΑΖΖΔ κεηαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1418/2007 ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή γηα αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ 
απνβιήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ή ΗΗΗΑ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξνο νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ 
εθαξκφδεηαη ε απφθαζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαθηλήζεσλ απνβιήησλ. 

  
      (2) ΑΖΖΔ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππνινγίδνληαη γηα ζθνπνχο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 12 κφλνλ 
εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 θαη ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1418/2007, ν εμαγσγέαο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε 
ππφ ζπλζήθεο ηζνδχλακεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
ηφρνη αλάθηεζεο. 
 
 
 
Παξάξηεκα V. 

12.-(1) Όζνλ αθνξά φια ηα ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 6 θαη νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 9, 10 
θαη 11, ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη κέζσ ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηεο 
άδεηαο αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ 10, 
25 θαη 26, φηη νη παξαγσγνί επηηπγράλνπλ ηνπο ειάρηζηνπο ζηφρνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο V. 

  
      (2) Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ππνινγίδεηαη γηα θάζε 

θαηεγνξία δηαηξψληαο ην βάξνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο ή 
αλαθχθισζεο/πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε κεηά ηελ ελδεδεηγκέλε επεμεξγαζία, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 9, φζνλ αθνξά ηελ αλάθηεζε θαη 
ηελ αλαθχθισζε κε ην βάξνο φισλ ησλ ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ γηα θάζε θαηεγνξία, 
εθπεθξαζκέλε σο πνζνζηφ:  
 
        Ννείηαη φηη, νη πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαινγήο θαη ηεο 
απνζήθεπζεο πξηλ απφ ηελ αλάθηεζε, δελ ππνινγίδνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

  
      (3) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), νη παξαγσγνί θαη 

ηα ελεξγνχληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηξίηα πξφζσπα ή ηα ζπζηήκαηα, ηεξνχλ αξρεία ζρεηηθά κε: 
  
  (α)  ην βάξνο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ΑΖΖΔ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ, πιηθψλ θαη νπζηψλ 
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  (i) θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπιινγήο (εθξνέο)
.
 

   
  (ii) θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηα θέληξα δηαινγήο/ηαμηλφκεζεο 

(εθξνέο)
.
 

   
  (iii) θαηά ηελ είζνδν (εηζξνέο) θαη έμνδφ (εθξνέο) ηνπο απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
.
  θαη 

   
  (iv) θαηά ηελ είζνδφ (εηζξνέο) ηνπο ζηελ εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο ή 

αλαθχθισζεο ή ζηηο κνλάδεο πξνεηνηκαζίαο γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε

.
 

   
  (β)  ην βάξνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιηθψλ  πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε αλάθηεζεο, αλαθχθισζεο ή ηελ κνλάδα/επηρείξεζε 
πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε (εθξνέο) θαζψο θαη ηα 
ππνιιείκαηα πνπ νδεγνχληαη ζε ηειηθή δηάζεζε

.
 

   
  (γ) ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο (εγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο/ αλαθχθισζεο) θαη 

ηηο εξγαζίεο αλάθηεζεο
.
 ζε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ησλ ΑΖΖΔ δελ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
πιεξνθφξεζε ζηα ζπζηήκαηα, νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία απηά 
ζηνλ Γηεπζπληή. 

  
      (4) Οη εγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο, αλαθχθισζεο ή πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηεξνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην βάξνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ εμέξρνληαη απφ απηέο 
(εθξνέο), θαζψο θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ νδεγνχληαη ζε ηειηθή δηάζεζε. 

  
      (5) Ο Γηεπζπληήο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο, αλαθχθισζεο θαη 

επεμεξγαζίαο. 
  

Υξεκαηνδφηεζε σο 
πξνο ηα ΑΖΖΔ 
νηθηαθήο πξνέιεπζεο. 
 

13.-(1) Οη παξαγσγνί παξέρνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπιινγήο, ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο 
αλάθηεζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηάζεζεο ησλ ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ 
παξαδίδνληαη ζηα ζεκεία ζπιινγήο, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6.  

  
      (2) Γηα ηα πξντφληα πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά κεηά ηηο 13 Απγνχζηνπ 2005, θάζε 

παξαγσγφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 13 φζνλ αθνξά ηα απφβιεηα ησλ δηθψλ ηνπ πξντφλησλ∙ ν 
παξαγσγφο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο είηε αηνκηθά είηε 
εληαζζφκελνο ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα.  
 

     (3) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε - 
  
  (α) θάζε παξαγσγφο λα παξέρεη εγγχεζε φηαλ δηαζέηεη έλα πξντφλ ζηελ 

αγνξά, ε νπνία βεβαηψλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο φισλ ησλ 
ΑΖΖΔ, θαη 

   
  (β) νη παξαγσγνί λα ζεκαίλνπλ επθξηλψο ηα πξντφληα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 20: 
  
       Ννείηαη φηη, ε εγγχεζε εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (1) φζνλ αθνξά ην πξντφλ πνπ ν παξαγσγφο ζέηεη ζηελ αγνξά θαη ε εγγχεζε 
κπνξεί λα ιακβάλεη ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγσγνχ ζε θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, αζθάιηζεο αλαθχθισζεο ή δεζκεπκέλνπ ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ. 

  
      (4) Ζ επζχλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο  δηαρείξηζεο ησλ ηζηνξηθψλ απνβιήησλ, 

αλαηίζεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ αλαινγηθά φινη νη 
πθηζηάκελνη ζηελ αγνξά παξαγσγνί, φηαλ πξνθχπηεη  ην θφζηνο απηφ, αλάινγα κε ην κεξίδηφ 
ηνπο ζηελ αγνξά αλά ηχπν εμνπιηζκνχ. 
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      (5)  Ο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ή 
δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο ζηνπο παξαγσγνχο ησλ ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο, φηαλ ν ΖΖΔ 
κεηαθέξεηαη γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο  Γεκνθξαηίαο

.
 ηέηνηεο δηαδηθαζίεο 

κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη απφ παξαγσγνχο ή ηξίηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπο. 

  
Υξεκαηνδφηεζε σο 
πξνο ηα ΑΖΖΔ κε 
νηθηαθήο πξνέιεπζεο. 

14.-(1) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε, γηα πξντφληα πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά κεηά ηηο 13 
Απγνχζηνπ 2005, ην θφζηνο  γηα ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάθηεζε θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθά νξζή δηάζεζε ησλ ΑΖΖΔ κε νηθηαθήο πξνέιεπζεο λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο 
παξαγσγνχο. 

  
      (2) (α) Γηα ηα ηζηνξηθά απφβιεηα πνπ αληηθαζίζηαληαη απφ λέα ηζνδχλακα πξντφληα ή απφ λέα 

πξντφληα πνπ επηηεινχλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο 
επηβαξχλεη ηα ζπζηήκαηα, αηνκηθά ή ζπιινγηθά. 

  
     (β) Γηα ηα ινηπά ηζηνξηθά απφβιεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο επηβαξχλεη 

ηνπο ρξήζηεο ΖΖΔ κε νηθηαθήο πξνέιεπζεο. 
  
      (3) Οη παξαγσγνί θαη νη ρξήζηεο ΖΖΔ κε νηθηαθήο πξνέιεπζεο, δχλαληαη, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ή λα 
νξγαλψλνπλ δηθά ηνπο αηνκηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 16. 

  
πζηήκαηα γηα 
δηαρείξηζε ΑΖΖΔ. 

15.-(1) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, νη παξαγσγνί νθείινπλ: 

  
  (α)  Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα γηα δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ ή  
   
  (β)  λα νξγαλψλνπλ αηνκηθά ζπζηήκαηα γηα δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ. 
  
      (2) Γηα ηελ νξγάλσζε θάζε αηνκηθνχ ή ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (1), απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 16 θαη 17.  

  
      (3) Ζ άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) παξαρσξείηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) γηα πεξίνδν κέρξη θαη έμη (6) ρξφληα, 
ζε επηρεηξεκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εηαηξείεο ή ελψζεηο επηρεηξεκαηηψλ, εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο  παξφληεο Καλνληζκνχο.  

  
      (4) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο αηνκηθνχ ή ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (2).  
  
Αηνκηθά ζπζηήκαηα.  16.-(1) Γηα ηελ αδεηνδφηεζε θάζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

(2) ηνπ Καλνληζκνχ 15, ν παξαγσγφο νθείιεη: 
   
  (α)  λα απνδεηθλχεη φηη εθαξκφδεη ζχζηεκα εγγπνδνζίαο κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε 

πξνο δηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηνπ ΖΖΔ
.
 

   

Παξάξηεκα ΥΗ. 
 (β)  λα θαηαζέηεη ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ΥΗ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  
    
   (i)  πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εγγπνδνζίαο πνπ   εθαξκφδεη, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο απηνχ, 
 
(ii)  ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνδνκή ηελ νπνία δηαζέηεη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
  
(iii)  ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

λα δηαπηζηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκφξθσζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ

.
  

  (γ)  λα θαηαβάιιεη ζηνλ Γηεπζπληή καδί κε ηελ αίηεζε ηέινο χςνπο ρηιίσλ επξψ 
(€1.000) γηα ην δηνηθεηηθφ θφζηνο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη πνζφ 
χςνπο πεληαθνζίσλ επξψ (€500) εηεζίσο γηα ηελ θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
θφζηνπο παξαθνινχζεζεο ηεο άδεηαο

.
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  (δ)  λα απνδεηθλχεη ζηνλ Γηεπζπληή φηη ηα ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη, θαηαιήγνπλ 
γηα αλάθηεζε ή αλαθχθισζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ

.
  

   
  (ε)  λα θαηαβάιιεη ζηνλ Γηεπζπληή ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

σο παξαγσγφο, απφ ηελ κέξα πνπ άξρηζε ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο 
ηνπ κε βάζε θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ απφ ην 2009 θαη κεηά

.
  

   
  (ζη)  λα παξνπζηάδεη ηελ πξφηαζε γηα δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αηνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ Γηεπζπληή θαη ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΓΑ)

.
 

   
  (δ)  λα θαηαζέηεη ζηνλ Γηεπζπληή ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε 

αλαθχθισζεο. 
  
      (2) Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο, νη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαηίζεληαη 

ζην Γηεπζπληή έμη (6) κήλεο, ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο Άδεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο  
δηαρείξηζεο.  

  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο  ή  ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην αδεηνδνηεκέλν ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο 
Καλνληζκνχο, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζηνλ Γηεπζπληή, ν νπνίνο ηελ εμεηάδεη θαη 
αθνχ ιάβεη ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
(ΔΓΑ) ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ γηα λα απνθαζίζεη σο αθνινχζσο:  

  
  (α) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε, φπσο πξνηάζεθε ή  
   
  (β)  λα απνξξίςεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή  
   
  (γ) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ηελ πξνζζήθε/αθαίξεζε ζηνηρείσλ.  
  
      (4) Ζ άδεηα ή ε αλαλέσζε άδεηαο θάζε αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο   ρνξεγείηαη κφλνλ εθφζνλ ηα 

πξφζσπα πνπ απνηεινχλ θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ:  
 

 (α) δελ έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 
εθθαζάξηζεο ή παχζεο πιεξσκψλ θαη  

 
 (β) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θνξνινγηθέο ή νηθνλνκηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη 

γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή αηζρξνθέξδεηαο πνπ 
απνηεινχλ θψιπκα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

  
      (5) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ηελ νπνία ρνξήγεζε κε βάζε ηνπο 

παξφληεο Καλνληζκνχο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  
  (α) φηαλ ην αηνκηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο∙ 
   
  (β) φηαλ δελ επηηεπρζνχλ νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 

παξφληεο Καλνληζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνποֹ ηεο άδεηαο∙ 
   
  (γ) φηαλ δηαθαλεί φηη ππνβιήζεθαλ αλαιεζή ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε πνπ απαηηείηαη. 
  
πιινγηθά 
ζπζηήκαηα. 

17.-(1) Ο παξαγσγφο εθφζνλ:  

  (α)  δελ νξγαλψλεη αηνκηθφ ζχζηεκα γηα δηαρείξηζε ΑΖΖΔ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 15 θαη 16 ή  

   
  (β)  ζε πεξίπησζε πνπ ην αηνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν νξγαλψλεη, απνηχρεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ,  
  
 ππνρξεψλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα. 
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      (2) Σν ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο νξγαλψλεηαη απφ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, ν νπνίνο 
ζπζηήλεηαη απφ παξαγσγνχο θαη δελ απνηειεί θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ.  

  
      (3) Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα γηα δηαρείξηζε ΑΖΖΔ πξνυπνζέηεη  ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξάο απφ ηνπο παξαγσγνχο πνπ κεηέρνπλ ή είλαη κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο
.
 ην ζπιινγηθφ 

ζχζηεκα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζε θάζε παξαγσγφ  ή εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε απηφ

.
 ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο άδεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή λσξίηεξα ζε 
πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.   

  
      (4) Παξαγσγφο πνπ κεηέρεη ζε αδεηνδνηεκέλν, κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα, απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, εθηφο απφ 
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 6 θαη 19 πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη ε ζρεηηθή 
επζχλε κεηαθέξεηαη ζην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη.  

  
      (5) Γηα ηελ αδεηνδφηεζε θάζε ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο  απαηηείηαη φπσο νη παξαγσγνί  

θαηαζέηνπλ ζηνλ Γηεπζπληή, θάθειν ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη  κειέηε ή/θαη ζηνηρεία κε ηα 
νπνία:  

  
  (α) λα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχζηεκα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνδνκή γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ∙ 
   
  (β) λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιινπλ ζην 

ζχζηεκα νη παξαγσγνί πνπ κεηέρνπλ ή είλαη κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο∙ 
   
  (γ) λα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη νη κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ∙ 
   
  (δ) λα απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο 

αδεηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο ΑΖΖΔ∙ 
   
  (ε) λα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο

.
 θαη 

   
  (ζη) λα απνδεηθλχεηαη ε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε φιν ην γεσγξαθηθφ εχξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο: 
  

Παξάξηεκα ΥΗΗ. 
     Ννείηαη φηη, ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ν θάθεινο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα ΥΗΗ. 

  
      (6) Κάζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη αδεηνδφηεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε- 
  
  (α) λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απηφ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

παξαγσγψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  παξφλησλ Καλνληζκψλ∙ 

   
  (β) λα θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ παξαγσγψλ ζην ζχζηεκα κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλֹ 

   
  (γ) λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 

κε άιια πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη ή/θαη 
πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπο 
δηαλνκείο, θαη ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο∙ 

   
  (δ) λα δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ ππνρξενχηαη λα 

επηηχρεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 8∙ 
   
  (ε)  λα πξνβαίλεη ζε ζπλερή βάζε ζε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο ησλ ρξεζηψλ 

ΖΖΔ
.
 

   
  (ζη)    λα θαηαζέηεη ζηνλ Γηεπζπληή ηξαπεδηθή εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλαθχθισζεο. 
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      (7) Ζ άδεηα ή ε αλαλέσζε άδεηαο θάζε ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο   ρνξεγείηαη κφλνλ εθφζνλ ηα 
λνκηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζπζηεκάησλ:  

   
  (α) δελ έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

εθθαζάξηζεο ή παχζεο πιεξσκψλ, 
 

(β)  δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θνξνινγηθέο ή νηθνλνκηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη 
γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή αηζρξνθέξδεηαο πνπ 
απνηεινχλ θψιπκα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία. 

  
      (8) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαβάιιεη ζηνλ Γηεπζπληή καδί κε 

ηελ αίηεζε  ηέινο χςνπο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (€1.500)  γηα ηελ θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
θφζηνπο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη πνζφ χςνπο πεληαθνζίσλ επξψ (€500) εηεζίσο γηα 
ηελ θάιπςε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο ηεο άδεηαο. 

  
      (9) Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο νη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαηίζεληαη 

ζηνλ Γηεπζπληή ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο ηνπ ζπιινγηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

  
      (10) ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο επηζπκεί λα 

ηξνπνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην αδεηνδνηεκέλν ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ  Καλνληζκψλ, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζηνλ Γηεπζπληή, ν νπνίνο ηελ 
εμεηάδεη θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΓΑ) ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ αξκφδηα αξρή καδί κε ηε γλσκνδφηεζε  ηεο ΔΓΑ

.
 

ε αξκφδηα αξρή αθνχ ιάβεη ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΑ θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 
απνθαζίδεη είηε – 

  
  (α) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε φπσο πξνηάζεθε ή  
   
  (β)  λα απνξξίςεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή  
   
  (γ) λα απνδερζεί ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ηελ πξνζζήθε/αθαίξεζε ζηνηρείσλ.  
   
      (11) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα πνπ ρνξήγεζε κε βάζε ηνπο παξφληεο 

Καλνληζκνχο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
   
  (α) φηαλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο∙ 
   
  (β) φηαλ δελ επηηεπρζνχλ νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηνπο 

Καλνληζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο∙ 
   
  (γ) φηαλ δηαθαλεί φηη ππνβιήζεθαλ αλαιεζή ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε πνπ απαηηείηαη∙  
   
  (δ)  φηαλ δηαπηζησζνχλ αηαζζαιίεο νηθνλνκηθήο θχζεο ζην θνξέα δηαρείξηζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δίζνδνο ειεθηξηθνχ 
θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηε 
Γεκνθξαηία. 

 

 
Δλεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ ΖΖΔ. 

18.  Καηά ηελ είζνδν ΖΖΔ ζηε Γεκνθξαηία θαη πξηλ ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ιηκεληθφ ρψξν, ν 
παξαγσγφο παξνπζηάδεη ζηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13, ζχκθσλα κε 
νδεγίεο πνπ εθδίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ε Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ:  

      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ε Αξρή Ληκέλσλ 
Κχπξνπ ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή. 

19.-(1) Οη παξαγσγνί θαη νη δηαλνκείο νθείινπλ: 

  (α) λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αγνξαζηέο, κε έληππν πιηθφ, θαηά ηελ πψιεζε λέσλ 
πξντφλησλ, ζρεηηθά κε ην θφζηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ 
ΑΖΖΔ θαηά ηξφπν πεξηβαιινληηθά νξζφ:  

 
  Ννείηαη φηη, ην θφζηνο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ΑΖΖΔ 

δελ ππεξβαίλεη ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο, θαη 
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  (β) λα παξέρνπλ θίλεηξα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ψζηε λα παξαδίδνπλ παιηφ 

ΖΖΔ, φηαλ αγνξάδνπλ θαηλνχξγην. 
  
      (2) Ζ αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη κε φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ησλ ζπζηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 15, φηη νη νηθηαθνί ρξήζηεο ΖΖΔ 
ελεκεξψλνληαη δεφλησο ζρεηηθά κε: 

   
  (α)  ηελ απαίηεζε λα κελ δηαηίζεληαη ηα ΑΖΖΔ σο αδηαρψξηζηα δεκνηηθά 

απφβιεηα, αιιά λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά· 
  (β)  ηα ζεκεία ζπιινγήο ΑΖΖΔ ζηα νπνία κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ ηα ΑΖΖΔ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε  ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπνπλ 
ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ ζπιινγήο, αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ παξαγσγφ ή άιιν θνξέα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ εγθαηάζηαζε· 

  (γ)  ην ξφιν ηνπο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζηελ αλαθχθισζε θαη ζηηο άιιεο 
κνξθέο αλάθηεζεο ησλ ΑΖΖΔ∙ 

  (δ)  ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία σο 
απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηνλ ΖΖΔ· 

Παξάξηεκα ΗΥ.  (ε)  ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ ζήκαλζεο ΖΖΔ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 
ΗΥ. 

      (3) Οη νηθηαθνί ρξήζηεο ΖΖΔ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή θαη θαηάιιειε δηάζεζε ησλ AHHE θαη 
ελζαξξχλνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη 
αλάθηεζεο κέζσ ελεκέξσζεο ηνπο απφ: 

  
  (α)  ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 17, 

νξγαλψλνπλ εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, ζε 
ζπλεξγαζία κε/ή θαη ρσξίο ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνβαίλνπλ ζε 
δεκνζηεχζεηο άξζξσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη εθδίδνπλ 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα

.
 

   
  (β)  ηνπο παξαγσγνχο/δηαλνκείο, θαη κέζσ  θηλήηξσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ 

απηνχο, γηα λα παξαδίδνπλ ηνλ παιηφ ΖΖΔ,  φηαλ αγνξάδνπλ λέν ζηα ζεκεία 
πψιεζεο ΖΖΔ

.
 

   
  (γ)  ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ΖΖΔ γηα λα 

παξαδίδνπλ ηνλ παιηφ ΖΖΔ, εθφζνλ απηφο απνηειεί απφβιεην
.
 

   
  (δ)  ηηο αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε παξαγσγνχο ή 

εθπξνζψπνπο ηνπο κέζσ εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο 
ή/θαη  δεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο γηα:  

    
  (i)  ηελ απαίηεζε λα κελ δηαηίζεληαη ηα ΑΖΖΔ σο αδηαρψξηζηα 

δεκνηηθά απφβιεηα, αιιά λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά·  
(ii)  ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε 

πγεία σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ 
ζηνλ ΖΖΔ· 

(iii)  ην ξφιν ηνπο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε 
θαη ηηο άιιεο κνξθέο αλάθηεζεο ησλ ΑΖΖΔ∙ 

(iv)  ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ζπιινγή ΑΖΖΔ εθ 
κέξνπο ηεο αξρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 

          Ννείηαη φηη, νπνηαδήπνηε πξάμε  νηθηαθνχ ρξήζηε ΖΖΔ πνπ νδεγεί ζε αθαηάιιειν ηξφπν 
δηάζεζεο, απνηειεί  παξάπησκα, θαη ππφθεηηαη ζε εμψδηθή ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 50 ηνπ Νφκνπ. 

 
 

Παξάξηεκα ΗΥ. 

     (4) Οη παξαγσγνί, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηάζεζε ησλ AHHE σο αδηαρψξηζησλ 
δεκνηηθψλ απνβιήησλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη  ε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο, ζεκαίλνπλ δεφλησο ηνλ 
ΖΖΔ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε ην ζχκβνιν ζήκαλζεο ΖΖΔ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 
ΗΥ θαη θαηά πξνηίκεζε ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN 50419:  
 
    Ννείηαη φηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εάλ είλαη αλαγθαίν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο, ην ζχκβνιν ζήκαλζεο ΖΖΔ δχλαηαη λα ηππσζεί ζηε ζπζθεπαζία, ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο θαη ηελ εγγχεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΖΖΔ. 
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Δλεκέξσζε ησλ 
θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 
επεμεξγαζίαο. 
 

20.-(1) Οη παξαγσγνί, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 
θαη ε νξζή θαη πεξηβαιινληηθά αβιαβήο επεμεξγαζία ησλ ΑΖΖΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο, πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε  θαη αλαθχθισζεο, 
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ρσξίο 
ρξέσζε, ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη επεμεξγαζία γηα θάζε ηχπν 
λένπ ΖΖΔ πνπ δηαηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εληφο ελφο 
έηνπο απφ ηε δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά.  

  
 (2) Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) πξνζδηνξίδνπλ, ζην κέηξν πνπ 

ηνχην απαηηείηαη απφ ηα θέληξα πξνεηνηκαζίαο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 
επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ηα αθφινπζα:   

  
  (α)   ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά θαη πιηθά ηνπ ΖΖΔ θαη 
   
  (β)   ηε ζέζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ ζηνλ ΖΖΔ: 
   
      Ννείηαη φηη, νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θέληξσλ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη 
αλαθχθισζεο απφ ηνπο παξαγσγνχο ΖΖΔ ππφ ηε κνξθή εγρεηξηδίσλ ή κε ειεθηξνληθά κέζα 
(π.ρ. CD-ROM, δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο). 

  
      (3) Οη παξαγσγνί, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν αδηακθηζβήηεηνο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

εκεξνκελίαο δηάζεζεο ηνπ ΖΖΔ ζηελ αγνξά, νθείινπλ φπσο ν ΖΖΔ θέξεη ζπγθεθξηκέλε 
ζήκαλζε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο  δηαηέζεθε ζηελ αγνξά κεηά ηηο 13 Απγνχζηνπ 2005 θαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ εθαξκφδνπλ θαηά πξνηίκεζε,  ην επξσπατθφ πξφηππν EN 50419.  

  
Καηαρψξηζε  
θαη ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ  
θαη εθζέζεσλ. 

21.-(1)  Ο Γηεπζπληήο θαηαξηίδεη θαη ηεξεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), 
κεηξψν παξαγσγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγσγψλ πνπ πξνκεζεχνπλ ΖΖΔ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε 
ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  
 
     Ννείηαη φηη, νη παξαγσγνί πνπ πξνκεζεχνπλ ΖΖΔ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμ απνζηάζεσο 
επηθνηλσλία φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2 θαηαρσξίδνληαη ζην θξάηνο κέινο πξνο ην νπνίν 
γίλεηαη ε πψιεζε, κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 22, εθηφο εάλ έρνπλ ήδε θαηαρσξηζζεί ζην θξάηνο κέινο πξνο 
ην νπνίν γίλεηαη ε πψιεζε. 

  
      (2) Ο Γηεπζπληήο δηαζθαιίδεη φηη: 
   
  (α)  θάζε παξαγσγφο ή θάζε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22, θαηαρσξείηαη φπσο 
απαηηείηαη ζην κεηξψν∙  

   
  (β)     θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά ζην νηθείν εζληθφ κεηξψν φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ  ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαγσγψλ ή 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηε Γεκνθξαηία· 

   
 

 
Παξάξηεκα Υ 
Μέξνο Α. 

 (γ)  θαηά ηελ θαηαρψξηζε, θάζε παξαγσγφο ή θάζε εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 22, παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Α 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηηο νπνίεο θαη  επηθαηξνπνηεί· 

 

Παξάξηεκα Υ 
Μέξνο Β. 

 (δ)  θάζε παξαγσγφο ή θάζε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22, παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ· 

   
  (ε)  ηα εζληθά κεηξψα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε άιια εζληθά κεηξψα κέζσ 

ζπλδέζκσλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη, ζε φια ηα 
θξάηε κέιε, ε θαηαρψξηζε ησλ παξαγσγψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο 22, ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο

.
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  (ζη)  θάζε παξαγσγφο κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο δειψλεη ζηνλ 
Γηεπζπληή ηηο πνζφηεηεο ΖΖΔ πνπ παξάδσζε θαη ηνλ δηαλνκέα ζηνλ νπνίν 
ηηο παξάδσζε, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 

   
      (3) Κάζε αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,  κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο απνζηέιιεη 

έθζεζε ζηνλ Γηεπζπληή ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ ε ίδηα ζπλέιεμε θαη 
παξάδσζε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ζηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα  ή ζηηο αδεηνδνηεκέλεο 
κνλάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα. 

  
      (4) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα 

θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ Γηεπζπληή, κέρξη ην Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο, 
ιεπηνκεξή εηήζηα έθζεζε αλαθνξηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ, αλάινγα, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 
δηαλνκέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην 
επφκελν έηνο. 

  
      (5)  Οη δηαλνκείο ελεκεξψλνπλ ην Γηεπζπληή, κέρξη ην Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο, γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ πψιεζαλ θαη γηα ηα ΑΖΖΔ πνπ παξάδσζαλ ζηα ζπιινγηθά/αηνκηθά ζπζηήκαηα. 
  
      (6) Ο Γηεπζπληήο ζπγθεληξψλεη εηεζίσο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεθκεξησκέλσλ εθηηκήζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ΖΖΔ πνπ δηαηίζεληαη 
ζηελ αγνξά εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, αλαθηψληαη, 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλαθπθιψλνληαη εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα ρσξηζηά ζπιιεγφκελα ΑΖΖΔ πνπ εμάγνληαη, θαηά βάξνο. 

  
      (7) Ο Τπνπξγφο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, αλά ηξηεηία, έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (6) θαη ε νπνία ζπληάζζεηαη βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηηο 
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 2004/249/ΔΚ θαη 2005/369/ΔΚ θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο 
εληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ:  

  
      Ννείηαη φηη, ε πξψηε έθζεζε θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2014 έσο ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015. 
  
Δμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπνο. 

22.-(1) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε παξαγσγφο πνπ είλαη  εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο 
κέινο, λα κπνξεί λα νξίδεη λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία σο 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ππεχζπλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εληφο ηεο 
επηθξάηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
      (2) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε παξαγσγφο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη πσιεί ΖΖΔ εμ απνζηάζεσο ζε άιιν θξάηνο κέινο, λα νξίδεη ζην θξάηνο κέινο 
απηφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ππεχζπλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
παξαγσγνχ απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ, εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ 
ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο. 

  
      (3) Ο νξηζκφο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ γίλεηαη κε γξαπηή εληνιή. 
  
Γηνηθεηηθή ζπλεξγαζία 
θαη αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ. 

23.-(1) Ο Γηεπζπληήο δηαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ κε 
ζθνπφ θπξίσο ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ξνήο πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ 
παξαγσγψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεηαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο 
Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ:  
 
     Ννείηαη φηη, ε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα κεηαμχ εζληθψλ 
κεηξψσλ, πεξηιακβάλνπλ θαη ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο.  
 
     (2) Ζ ζπλεξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ 
ελδερφκελσλ επηζεσξήζεσλ, ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηζρχεη ζην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ ε αξκφδηα αξρή θαιείηαη ζε 
ζπλεξγαζία. 
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Κπξψζεηο. 24. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 49 θαη 50 ηνπ Νφκνπ. 

  
Δπηζεψξεζε θαη 
παξαθνινχζεζε. 
   

25.-(1) Οη επηζεσξεηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Νφκνπ, ππφ 
ηηο νδεγίεο ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή, πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζηα αηνκηθά 
ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα, ζε παξαγσγνχο, δηαλνκείο, ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο, αδεηνδνηεκέλεο 
κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ζε  αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
      (2)  Οη επηζεσξήζεηο θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ: 
  
  (α)  πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην  κεηξψν παξαγσγψλ

.
 

   
  (β)  έιεγρν θαηά πφζν πιεξνχληαη νη φξνη πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο ησλ αηνκηθψλ 

θαη ζπιινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 15, 16 
θαη 17

.
 

   
  (γ)  ηηο κεηαθνξέο, εηδηθφηεξα ηηο εμαγσγέο ΑΖΖΔ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 θαη ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1418/2007

.
 θαη 

   
 
Παξάξηεκα VII. 

 (δ)  ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε 
ηνλ πεξί Απνβιήησλ Νφκν θαη κε ην Παξάξηεκα VΗΗ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ

.
 

   
  (ε)  ηα ζεκεία ζπιινγήο ΑΖΖΔ. 
   
      (3) Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, ν επηζεσξεηήο δχλαηαη λα αζθεί φια ηα θαζήθνληα θαη λα 

έρεη φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 
Νφκνπ. 

  
 
 
Παξάξηεκα VI. 

     (4)  Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε νη κεηαθνξέο κεηαρεηξηζκέλνπ ΖΖΔ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη 
ππνςία φηη πξφθεηηαη γηα ΑΖΔΔ λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VI θαη παξαθνινπζεί αλαιφγσο ηηο κεηαθνξέο απηέο. 

  
      (5) Σν θφζηνο ησλ ελδεδεηγκέλσλ αλαιχζεσλ θαη επηζεσξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο απνζήθεπζεο κεηαρεηξηζκέλνπ ΖΖΔ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ππνςία φηη πξφθεηηαη γηα 
ΑΖΖΔ, κπνξεί λα επηβαξχλεη ηνπο παξαγσγνχο, ηα ηξίηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπο ή άιια πξφζσπα, ηα νπνία κεξηκλνχλ γηα ηε κεηαθνξά κεηαρεηξηζκέλνπ ΖΖΔ 
γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ππνςία φηη πξφθεηηαη γηα ΑΖΖΔ. 

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Η): 

30.07.2004 
13.11.2009. 

26. Οη πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ 
Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκνί ηνπ 2004 θαη 2009 θαηαξγνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.   

  
Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ κέζσ 
δηαηαγκάησλ.  

27. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδίδεη δηαηάγκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, κε ηα νπνία λα ξπζκίδνληαη ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σξνπνπνηήζεηο ησλ 
Παξαξηεκάησλ ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

 

28. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν 

       Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, ζε 
εηήζηα βάζε γηα νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
επήιζαλ κε ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη θαηαζέηεη πξνο ηνχην ζηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
(Καλνληζκόο 4) 

 
Καηεγνξίεο ΗΗΔ πνπ θαιύπηνπλ νη παξόληεο Καλνληζκνί θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 4 

 
1. Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 
2. Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 
3. Δμνπιηζκφο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ 
4. Καηαλαισηηθά είδε θαη θσηνβνιηαηθά πιαίζηα 
5. Δίδε θσηηζκνχ 
6. Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ κεγάιεο θιίκαθαο 
7. Παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 
8. Ηαηξηθά βνεζήκαηα εμαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εκθπηεπκέλσλ θαη κνιπζκέλσλ πξνηφλησλ 
9. Όξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 
10. Απηφκαηνη δηαλνκείο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
(Καλνληζκόο 4) 

Με εμαληιεηηθόο θαηάινγνο ΗΗΔ ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι  
1. ΜΔΓΑΛΔ ΟΙΚΙΑΚΔ ΤΚΔΤΔ  

Μεγάιεο ζπζθεπέο ςχμεο  
Φπγεία 
Καηαςχθηεο  
Άιιεο κεγάιεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςχμε, δηαηήξεζε θαη απνζήθεπζε ηξνθίκσλ  
Πιπληήξηα 
ηεγλσηήξηα ξνχρσλ  
Πιπληήξηα πηάησλ 
πζθεπέο καγεηξηθήο  
Ζιεθηξηθέο θνπδίλεο  
Ζιεθηξηθά κάηηα 
Φνχξλνη κηθξνθπκάησλ 
Άιιεο κεγάιεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα καγείξεκα θαη άιιεο επεμεξγαζίεο ηξνθίκσλ  
Ζιεθηξηθέο ζεξκάζηξεο  
Ζιεθηξηθά θαινξηθέξ  
Άιιεο κεγάιεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, θξεβαηηψλ, θαζηζκάησλ 
Ζιεθηξηθνί αλεκηζηήξεο 
πζθεπέο θιηκαηηζκνχ  
Άιια είδε εμνπιηζκνχ αεξηζκνχ, απαγσγήο αεξίσλ θαη θιηκαηηζκνχ  

 
2. ΜΙΚΡΔ ΟΙΚΙΑΚΔ ΤΚΔΤΔ  

Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο  
θνχπεο ραιηψλ 
Άιιεο ζπζθεπέο θαζαξηφηεηαο  
πζθεπέο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ξάςηκν, πιέμηκν, χθαλζε θαη άιιεο θισζηνυθαληνπξγηθέο εξγαζίεο 
Ζιεθηξηθά ζίδεξα θαη άιιεο ζπζθεπέο γηα ζηδέξσκα, θαιάλδξηζκα θαη, γεληθά, γηα ηε θξνληίδα ηνπ ηκαηηζκνχ  
Φξπγαληέξεο 
πζθεπέο ηεγαλίζκαηνο (θξηηέδεο) 
Μχινη, θαθεηηέξεο θαη ζπζθεπέο αλνίγκαηνο ή ζθξαγίζκαηνο πεξηεθηψλ ή ζπζθεπαζηψλ  
Ζιεθηξηθά καραίξηα 
πζθεπέο γηα θφςηκν θαη ζηέγλσκα καιιηψλ, βνχξηζηζκα δνληηψλ, μχξηζκα, καζάδ θαη άιιεο ζπζθεπέο πεξηπνίεζεο ηνπ 
ζψκαηνο 
Ρνιφγηα θάζε είδνπο θαη εμνπιηζκφο κέηξεζεο, έλδεημεο ή θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ 
Επγνί 

3. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 

πζηήκαηα θεληξηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ: 
Μεγάινη ππνινγηζηέο (mainframes) 
Μεζαίνη ππνινγηζηέο (mini computers) 
Μνλάδεο εθηχπσζεο 
πζηήκαηα πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ: 
Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (CPU), ησλ πνληηθηψλ, ησλ 
νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ] 
Φνξεηνί ππνινγηζηέο (lap-top) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ CPU, ησλ πνληηθηψλ, ησλ νζνλψλ θαη ησλ πιεθηξνινγίσλ) 
Τπνινγηζηέο ηζέπεο (notebook) 
Τπνινγηζηέο ρεηξφο (notepad) 
Δθηππσηέο 
Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα 
Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο γξαθνκεραλέο 
Αξηζκνκεραλέο ηζέπεο θαη επηηξαπέδηεο 
θαη άιια πξντφληα θαη είδε εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, παξνπζίαζε ή δηαβίβαζε 
πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα 
Σεξκαηηθά θαη ζπζηήκαηα ρξεζηψλ 
πζθεπέο ηειενκνηνηππίαο (θαμ) 
Σειέηππα 
Σειέθσλα 
Σειεθσληθέο ζπζθεπέο επί πιεξσκή 
Αζχξκαηα ηειέθσλα 
Κηλεηά ηειέθσλα 
πζηήκαηα ηειεθσλεηψλ 
θαη άιια πξντφληα θαη είδε εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηάδνζε ήρνπ, εηθφλσλ ή άιισλ πιεξνθνξηψλ κε ηειεπηθνηλσληαθά κέζα 
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4. ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΚΑΙ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΠΛΑΙΙΑ 

Ραδηφθσλα 
Σειενξάζεηο 
Κάκεξεο καγλεηνζθφπεζεο (βηληενθάκεξεο)  
Μαγλεηνζθφπηα (ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο) 
πζθεπέο ερνγξάθεζεο πςειήο πηζηφηεηαο 
Δληζρπηέο ήρνπ 
Μνπζηθά φξγαλα 
Άιια πξντφληα θαη είδε εμνπιηζκνχ γηα ηελ εγγξαθή ή αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζεκάησλ ή άιισλ ηερλνινγηψλ δηαλνκήο ήρνπ θαη εηθφλαο κε άιια πιελ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ 
Φσηνβνιηατθά πιαίζηα 

5. ΦΧΣΙΣΙΚΑ ΔΙΓΗ 

Φσηηζηηθά γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πιελ ησλ νηθηαθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
Δπζείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 
Λακπηήξεο θζνξηζκνχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ 
Λακπηήξεο εθθελψζεσο πςειήο έληαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο θαη ησλ 
ιακπηήξσλ αινγνλνχρσλ κεηάιισλ 
Λακπηήξεο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο 
Άιινο θσηηζηηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο πξνβνιήο ή ειέγρνπ ηνπ θσηφο πιελ ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο 

6. ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ (ΔΞΑΙΡΟΤΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΑΘΔΡΧΝ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ) 

Σξππάληα 
Πξηφληα 
Ραπηνκεραλέο 
Δμνπιηζκφο γηα ηελ ηφξλεπζε, ηε ιείαλζε, ηελ επίζηξσζε, ην ηξφρηζκα, ην πξηφληζκα, ην θφςηκν, ηνλ ηεκαρηζκφ, ηε 
δηάηκεζε, ηε δηάηξεζε, ηε δηάλνημε νπψλ, ηε κνξθνπνίεζε, ηελ θχξησζε θαη άιιεο παξφκνηεο επεμεξγαζίεο μχινπ, 
κεηάιινπ θαη άιισλ πιηθψλ 
Δξγαιεία γηα ηε ζηεξέσζε κε βίδεο, θαξθηά ή θνηλσκάηηα θαη ηελ αθαίξεζή ηνπο θαη γηα παξφκνηεο ρξήζεηο 
Δξγαιεία γηα ζπγθνιιήζεηο ελ γέλεη θαη παξφκνηεο ρξήζεηο 
Δμνπιηζκφο ςεθαζκνχ, επάιεηςεο, δηαζπνξάο ή άιιεο επεμεξγαζίαο πγξψλ ή αέξησλ νπζηψλ κε άιια κέζα 
Δξγαιεία θνπήο ρφξηνπ ή άιισλ εξγαζηψλ θεπνπξηθήο 

7. ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Ζιεθηξηθά ηξέλα ή απηνθηλεηνδξφκηα 
Φνξεηέο θνλζφιεο βίληεν παηρληδηψλ 
Βηληενπαηρλίδηα 
Τπνινγηζηέο γηα πνδειαζία, θαηαδχζεηο, ηξέμηκν, θσπειαζία θ.ιπ. 
Αζιεηηθφο εμνπιηζκφο κε ειεθηξηθά ή ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
Κεξκαηνδέθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

8. ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (ΔΞΑΙΡΟΤΜΔΝΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΜΟΛΤΜΔΝΧΝ) 

Αθηηλνζεξαπεπηηθφο εμνπιηζκφο 
Καξδηνινγηθφο εμνπιηζκφο 
πζθεπέο αηκνθάζαξζεο 
πζθεπέο πλεπκνληθήο νμπγφλσζεο 
Δμνπιηζκφο ππξεληθήο ηαηξηθήο 
Ηαηξηθφο εμνπιηζκφο γηα in-vitro δηάγλσζε 
πζθεπέο αλάιπζεο 
Καηαςχθηεο 
Σεζη γνληκνπνίεζεο 
Άιιεο ζπζθεπέο γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ πξφιεςε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ αλαθνχθηζε αζζελεηψλ, 
ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη αλαπεξηψλ  

9. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Αληρλεπηέο θαπλνχ 
πζθεπέο ζεξκνξχζκηζεο 
Θεξκνζηάηεο 
πζθεπέο κέηξεζεο, δχγηζεο ή πξνζαξκνγήο γηα νηθηαθή ε εξγαζηεξηαθή ρξήζε 
Άιια φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχκελα ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. ζε ηακπιψ ειέγρνπ) 

10. ΤΚΔΤΔ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο ζεξκψλ πνηψλ 
πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο ζεξκψλ ή ςπρξψλ θηαιψλ ή κεηαιιηθψλ δνρείσλ 
πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο ζηεξεψλ πξντφλησλ 
πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο ρξεκάησλ 
Κάζε είδνπο ζπζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο νπνηνπδήπνηε πξντφληνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
[Καλνληζκόο 4, 6(1)] 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΗΗΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ  

1. Δμνπιηζκφο αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο  
2. Οζφλεο θαη εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη νζφλεο κε επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 100 cm 2  
3. Λακπηήξεο  
4. Μεγάινπ κεγέζνπο εμνπιηζκφο (νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή δηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ 50 cm) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (φρη 

απνθιεηζηηθά) ησλ εμήο:  
Οηθηαθέο ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαηαλαισηηθά είδε, θσηηζηηθά είδε, εμνπιηζκφο 
αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλσλ, κνπζηθφο εμνπιηζκφο, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία, παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο 
ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ, ηαηξηθά βνεζήκαηα, φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ζπζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο, 
εμνπιηζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ. Ζ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο 3.  

5. Μηθξνχ κεγέζνπο εμνπιηζκφο (θακηά εμσηεξηθή δηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ 50 cm) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (φρη 
απνθιεηζηηθά) ησλ εμήο:  
Οηθηαθέο ζπζθεπέο, θαηαλαισηηθά είδε, θσηηζηηθά είδε, εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλσλ, κνπζηθφο 
εμνπιηζκφο, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία, παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ, ηαηξηθά 
βνεζήκαηα, φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ζπζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο, εμνπιηζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθψλ 
ξεπκάησλ. Ζ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο 3 θαη 6.  

6. Μηθξνχ κεγέζνπο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (θακηά εμσηεξηθή δηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ 50 cm).  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
(Καλνληζκόο 4) 

 
Με εμαληιεηηθόο θαηάινγνο ΗΗΔ ησλ θαηεγνξηώλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 

1. Δμνπιηζκόο αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο 

Φπγεία, θαηαςχθηεο, κεραλήκαηα πνπ δηαλέκνπλ απηφκαηα πξντφληα ζε ςχμε, ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ, ζπζθεπέο 
αθχγξαλζεο, αληιίεο ζέξκαλζεο, ζεξκάζηξεο πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην θαη άιιεο ζπζθεπέο αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ πγξά πιελ ηνπ λεξνχ γηα ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο. 

2. Οζόλεο θαη εμνπιηζκόο πνπ πεξηέρεη νζόλεο κε επηθάλεηα κεγαιύηεξε ησλ 100 cm
2
 

Οζφλεο, ηειενξάζεηο, θνξλίδεο LCD, θνξεηνί ππνινγηζηέο (laptops), ππνινγηζηέο ηζέπεο (notebooks). 

3. Λακπηήξεο 

Δπζείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ιακπηήξεο 
εθθελψζεσο πςειήο έληαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο θαη ησλ ιακπηήξσλ 
αινγνλνχρσλ κεηάιισλ, ιακπηήξεο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο, ιακπηήξεο LED. 

4. Μεγάινπ κεγέζνπο εμνπιηζκόο 

Πιπληήξηα ξνχρσλ, ζηεγλσηήξηα ξνχρσλ, πιπληήξηα πηάησλ, ζπζθεπέο καγεηξηθήο, ειεθηξηθέο θνπδίλεο, ειεθηξηθά κάηηα, 
θαηαλαισηηθά είδε, θσηηζηηθά είδε, εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλσλ, κνπζηθφο εμνπιηζκφο (εμαηξνπκέλσλ 
ησλ εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ), ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα πιέμηκν θαη χθαλζε, κεγάινη ππνινγηζηέο 
(mainframes), κεγάιεο κεραλέο εθηχπσζεο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, θεξκαηνδέθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, κεγάια 
ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά βηνκεραληθά εξγαιεία, κεγάια ηαηξηθά βνεζήκαηα, κεγάια φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ, κεγάια κεραλήκαηα απηφκαηεο δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ρξεκάησλ, θσηνβνιηατθά πιαίζηα. 

5. Μηθξνύ κεγέζνπο εμνπιηζκόο 

Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο, ζθνχπεο ραιηψλ, ζπζθεπέο ξαπηηθήο, θσηηζηηθά είδε, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ, αλεκηζηήξεο, 
ειεθηξηθά ζίδεξα, θξπγαληέξεο, ειεθηξηθά καραίξηα, ειεθηξηθνί βξαζηήξεο, ξνιφγηα, ειεθηξηθέο μπξηζηηθέο κεραλέο, 
δπγαξηέο, ζπζθεπέο πεξηπνίεζεο καιιηψλ θαη ζψκαηνο, αξηζκνκεραλέο, ξαδηφθσλα, θάκεξεο καγλεηνζθφπεζεο 
(βηληενθάκεξεο), καγλεηνζθφπηα (ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο), ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο πςειήο πηζηφηεηαο, 
κνπζηθά φξγαλα, εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλσλ, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αζιεηηθφο 
εμνπιηζκφο, ππνινγηζηέο γηα πνδειαζία, θαηαδχζεηο, ηξέμηκν, θσπειαζία θιπ., αληρλεπηέο θαπλνχ, ζπζθεπέο 
ζεξκνξχζκηζεο, ζεξκνζηάηεο, κηθξά ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία, κηθξά ηαηξηθά βνεζήκαηα, κηθξά φξγαλα 
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, κηθξά κεραλήκαηα απηφκαηεο δηαλνκήο πξντφλησλ, κηθξέο ζπζθεπέο κε ελζσκαησκέλα 
θσηνβνιηατθά πιαίζηα. 

6. Μηθξνύ κεγέζνπο  εμνπιηζκόο  πιεξνθνξηθήο  θαη  ηειεπηθνηλσληώλ (θακηά  εμσηεξηθή  δηάζηαζε  κεγαιχηεξε απφ 

50 cm) 
Κηλεηά ηειέθσλα, GPS, αξηζκνκεραλέο ηζέπεο, δηαθιαδσηήξεο, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, ηειέθσλα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
(Καλνληζκόο 12) 

 
ΔΛΑΥΙΣΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΝΑΚΣΗΗ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 12 

ΜΔΡΟ 1 

Διάρηζηνη ζηόρνη πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο 13 Απγνύζηνπ 2012 έσο ηηο 14 Απγνύζηνπ 2015  
ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 

 
α) Γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 ή 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 80%, θαη 
- πνζνζηφ αλαθχθισζεο 75%· 

 
β) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 3 ή 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 75% θαη 
-  πνζνζηφ αλαθχθισζεο 65%· 

 
γ) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 70% θαη 
- πνζνζηφ αλαθχθισζεο 50%· 

 
δ) γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ: 

- πνζνζηφ αλαθχθισζεο 80%. 
 

 
ΜΔΡΟ 2 

 
Διάρηζηνη ζηόρνη πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο 15 Απγνύζηνπ 2015 έσο ηηο 14 Απγνύζηνπ 2018  

ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 
 

α) Γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 ή 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 
- πνζνζηφ αλάθηεζεο 85% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 80%· 

 
β) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 3 ή 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο I: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 80% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 70%· 

 
γ) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 75% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 55%· 

 
δ) γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ, 

-πνζνζηφ αλαθχθισζεο 80%. 
 
 

ΜΔΡΟ 3 
 

Διάρηζηνη ζηόρνη πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο 15 Απγνύζηνπ 2018 ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο III: 
 

α) Γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 ή 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο III: 
- πνζνζηφ αλάθηεζεο 85% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 80%· 

 
β) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο III: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 80% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 70%· 

 
γ) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 5 ή 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο III: 

- πνζνζηφ αλάθηεζεο 75% θαη 
- πνζνζηφ πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο 55%· 

 
δ) γηα ΑΖΖΔ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο III: 

 - πνζνζηφ αλαθχθισζεο 80%. 

458



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 
(Καλνληζκόο 11, 25) 

 
ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
1. Γηα λα δηαθξίλεηαη ν ΗΗΔ από ηα ΑΗΗΔ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θάηνρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηζρπξίδεηαη όηη 

πξνηίζεηαη λα απνζηείιεη ή απνζηέιιεη κεηαρεηξηζκέλν ΗΗΔ θαη όρη ΑΗΔΔ, ε αξκόδηα αξρή δεηά από ηνλ θάηνρν 
λα δηαζέηεη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ: 

 

(α)  αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πψιεζε ή/θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο 
ηνπ ΖΖΔ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν εμνπιηζκφο πξννξίδεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί άκεζα θαη ιεηηνπξγεί 
πιήξσο· 

 
(β)  απνδεηθηηθφ αμηνιφγεζεο ή δνθηκήο ππφ κνξθή αληηγξάθνπ ησλ αξρείσλ (πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο, 

απνδεηθηηθφ ιεηηνπξγίαο) γηα θάζε αληηθείκελν ηνπ θνξηίνπ θαη πξσηφθνιιν πνπ πεξηέρεη φια ηα 
θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν 3· 

 
(γ)  δήισζε ηνπ θαηφρνπ πνπ πξνβαίλεη ζηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ΖΖΔ, ζηελ νπνία βεβαηψλεη φηη 

θαλέλα απφ ηα πιηθά ή ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θνξηίνπ δελ είλαη απφβιεην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί 
Απνβιήησλ Νφκνπ θαη 

 
(δ)  ελδεδεηγκέλε πξνζηαζία απφ δεκίεο θαηά ηε κεηαθνξά, ηε θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε, ηδίσο κε ηε 

δένπζα ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ ζε ζηνίβεο. 
 

2. Καηά παξέθθιηζε, ηα ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ ζεκείνπ 1 θαη ην ζεκείν 3 δελ εθαξκόδνληαη όηαλ πξνθύπηεη από ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όηη ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ζπκθσλίαο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ 
θαη: 

 

(α)  ν ΖΖΔ επηζηξέθεηαη ζηνλ παξαγσγφ ή ζε ηξίηα κέξε πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ σο ειαηησκαηηθφο 
γηα επηζθεπή βάζεη εγγχεζεο πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή 

 
(β)  ν κεηαρεηξηζκέλνο ΖΖΔ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ ή ζε ηξίηα κέξε πνπ 

ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ παξαγσγνχ ή ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ κεξψλ ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο έρεη 
εθαξκνγή ε απφθαζε C(2001)107/ηειηθφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο 
απφθαζεο C(92)39/ηειηθφ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαθηλήζεσλ απνβιήησλ, γηα αλαθαίληζε ή 
επηζθεπή δπλάκεη λνκηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ πψιεζε πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή 

 
(γ)  ν ειαηησκαηηθφο κεηαρεηξηζκέλνο ΖΖΔ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, φπσο ηα ηαηξηθά βνεζήκαηα ή ηα κέξε 

ηνπο, απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ ή ζε ηξίηα κέξε πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα αλάιπζε 
βιάβεο δπλάκεη λνκηθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ πψιεζε, φηαλ ε ελ ιφγσ αλάιπζε κπνξεί λα δηελεξγεζεί κφλν 
απφ ηνλ παξαγσγφ ή απφ ηξίηνπο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 
3. Γηα λα απνδεηθλύεηαη όηη ηα κεηαθεξόκελα αληηθείκελα είλαη κεηαρεηξηζκέλνο ΗΗΔ θαη όρη ΑΗΗΔ, ε αξκόδηα αξρή 

απαηηεί ηα αθόινπζα ζηάδηα δηεμαγσγήο δνθηκώλ θαη ηήξεζεο αξρείνπ γηα ηνλ κεηαρεηξηζκέλν ΗΗΔ: 
 

ηάδην 1: Γηεμαγσγή δνθηκώλ 

 
(α)  Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθηίκεζε ηεο παξνπζίαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

Οη πξνο δηεμαγσγή δνθηκέο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ ΖΖΔ.  
Γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε κεηαρεηξηζκέλνπ ΖΖΔ αξθεί ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

(β)  Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ δνθηκψλ θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν. 
 

 
ηάδην 2: Αξρείν 

 
(α)  Σν αξρείν είλαη ζηεξεσκέλν ζηαζεξά, άιια φρη κφληκα, είηε ζηνλ ίδην ηνλ ΖΖΔ (εθφζνλ απηφο είλαη ρσξίο 

ζπζθεπαζία) ή ζηε ζπζθεπαζία ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσζηεί ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε 
ζπζθεπαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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(β)  Σν αξρείν πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

—  νλνκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ (νλνκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ αλ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα II ή ζην 
Παξάξηεκα ΗV, αλαιφγσο, θαη θαηεγνξία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ή ην Παξάξηεκα III, 
αλαιφγσο), 

—  αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ (αξηζ. ηχπνπ), φηαλ ππάξρεη, 
—  έηνο παξαγσγήο (εάλ είλαη γλσζηφ), 
—  επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απφδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, — απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζηάδην 1, (ζπκπεξηιακβα-
λνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ηεο δνθηκήο ιεηηνπξγίαο), 

—           είδνο ησλ δνθηκψλ πνπ δηεμήρζεζαλ. 
 
4. Δπηπιένλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνύληαη θαηά ηα ζεκεία 1, 2 θαη 3, θάζε θνξηίν (π.ρ. εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, 

θνξηεγνύ) κεηαρεηξηζκέλνπ ΗΗΔ ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο: 

 
(α)  ζρεηηθφ έγγξαθν κεηαθνξψλ, π.ρ. έγγξαθν CMR ή θνξησηηθή· 
 
(β)  δήισζε ηνπ ππεπζχλνπ πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ. 
 

5. Διιείςεη απνδείμεσο όηη έλα αληηθείκελν απνηειεί κεηαρεηξηζκέλν ΗΗΔ θαη όρη ΑΗΗΔ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη θαηά ηα ζεκεία 1, 2, 3 θαη 4, θαη ειιείςεη ελδεδεηγκέλεο πξνζηαζίαο από 
δεκίεο θαηά ηε κεηαθνξά, ηε θόξησζε θαη ηελ εθθόξησζε ηδίσο κε ηε δένπζα ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηάιιειε 
ηνπνζέηεζε ηνπ θνξηίνπ ζε ζηνίβεο, πνπ είλαη ππνρξεώζεηο ηνπ θαηόρνπ ν νπνίνο νξγαλώλεη ηε κεηαθνξά, ε 
αξκόδηα αξρή ζεσξεί όηη ην αληηθείκελν είλαη ΑΗΗΔ θαη όηη ην θνξηίν εκπεξηέρεη παξάλνκε κεηαθνξά.  
Τπό ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ην θνξηίν αληηκεησπίδεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 
1013/2006. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ 
(Καλνληζκόο 9, 25) 

 
Δπηιεθηηθή επεμεξγαζία πιηθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 
εμνπιηζκνύ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 9 
 

1. Απφ ηα ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο νπζίεο, κείγκαηα θαη 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία:—  ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα (PCB) ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (πνιπρισξνδηθαηλχιηα θαη πνιπρισξνηξηθαηλχιηα) Καλνληζκνχο ηνπ 2002  γηα 
ηε δηάζεζε ησλ (PCB/PCT),  
—  θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, φπσο δηαθφπηεο θαη ιακπηήξεο νπηζζνθσηηζκνχ, 
—  κπαηαξίεο, 
—  πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ απφ θηλεηά ηειέθσλα ελ γέλεη θαη απφ άιιεο ζπζθεπέο, αλ ε επηθάλεηα ηεο 

πιαθέηαο ππεξβαίλεη ηα 10 ηεηξαγσληθά εθαηνζηά, 
—  δνρεία πγξψλ ή θνιισδψλ κειαληψλ θαζψο θαη έγρξσκσλ, 
—  πιαζηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ βξσκηνχρνπο θινγνεπηβξαδπληέο, 
—  ακηαληνχρα απφβιεηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, 
—  θαζνδηθέο ιπρλίεο, 
—  ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC), πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFC) ή πδξνθζνξάλζξαθεο (HFC), πδξνγνλάλζξαθεο 

(HC), 
—  ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ, 
—  νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (καδί κε ην πεξίβιεκά ηνπο, νζάθηο ελδείθλπηαη), ε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη 

ηα 100 ηεηξαγσληθά εθαηνζηά, θαζψο θαη νζφλεο νπηζζνθσηηδφκελεο κε ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ, 
—  εμσηεξηθά ειεθηξηθά θαιψδηα, 
—  θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ππξίκαρεο θεξακηθέο ίλεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πεξη ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Σαμηλφκεζε, πζθεπαζία θαη ήκαλζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ θαη 
Παξαζθεπαζκάησλ) Καλνληζκνχο ηνπ 2002  

—  θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ξαδηελεξγέο νπζίεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα εμαίξεζεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 θαη ζην παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 96/29/Δπξαηφκ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Μαΐνπ 1996, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο  

—  ειεθηξνιπηηθνί ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο (χςνο > 25 mm, δηάκεηξνο > 25 mm ή αλάινγνο 
φγθνο). 

Οη σο άλσ νπζίεο, κείγκαηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη ή αλαθηψληαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Απνβιήησλ 
Νφκν. 
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2. Σα παξαθάησ θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ ΑΖΖΔ ηα νπνία ζπιιέγνληαη ρσξηζηά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ 
επεμεξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη πην θάησ: 

            —  θαζνδηθέο ιπρλίεο: πξέπεη λα αθαηξείηαη ην θζνξίδνλ επίρξηζκα 
—  εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη αέξηα ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο ή παξνπζηάδνπλ δπλακηθφ 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (GWP) άλσ ηνπ 15, φπσο ηα αέξηα πνπ πεξηέρνληαη ζην κνλσηηθφ αθξφ θαη 
ζηα ςπθηηθά θπθιψκαηα: ηα αέξηα πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαηαιιήισο θαη λα ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε 
επεμεξγαζία. Σα αέξηα πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Οπζηψλ πνπ Καηαζηξέθνπλ ηε ηηβάδα ηνπ Όδνληνο Νφκν. 

—  ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ: αθαηξείηαη ν πδξάξγπξνο. 

3.  Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κειεκάησλ θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο πξνεηνηκαζίαο πξνο επαλαρξε-
ζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο, νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 
πεξηβαιινληηθψο νξζή πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή 
νιφθιεξσλ ζπζθεπψλ.  

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII 
(Καλνληζκόο 9) 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 9(3) 

 

1. Υψξνη απνζήθεπζεο (αθφκε θαη πξνζσξηλήο) ησλ ΑΖΖΔ πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο [κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ) Καλνληζκψλ ηνπ 
2003 θαη 2007: 
—  ζηεγαλέο επηθάλεηεο ζηα θαηάιιεια ζεκεία, κε πξφβιεςε εγθαηαζηάζεσλ ζπιινγήο ππεξρεηιηδφλησλ, θαζψο θαη, 

νζάθηο ελδείθλπηαη, δηαρσξηζηψλ, θαη ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ-απνιίπαλζεο, 
—  θάιπςε ησλ θαηάιιεισλ ζεκείσλ γηα πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, φπνπ πξέπεη. 

 
2. Υψξνη επεμεξγαζίαο ησλ ΑΖΖΔ: 

—  δπγνί γηα ηε κέηξεζε ηνπ βάξνπο ησλ απνβιήησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, 
—  ζηεγαλέο επηθάλεηεο ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη θάιπςή ηνπο γηα πξνζηαζία απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, κε πξφβιεςε 

εγθαηαζηάζεσλ ζπιινγήο ππεξρεηιηδφλησλ, θαζψο θαη, νζάθηο ελδείθλπηαη, δηαρσξηζηψλ, θαη ζπζηεκάησλ 
θαζαξηζκνχ- απνιίπαλζεο, 

—  θαηάιιειε απνζήθεπζε ησλ απνζπλαξκνινγεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, 
—  θαηάιιεια δνρεία γηα ηελ απνζήθεπζε κπαηαξηψλ, ππθλσηψλ πνπ πεξηέρνπλ PCB/PCT θαη άιισλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, φπσο ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, 
—  εμνπιηζκφο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX 
(Καλνληζκόο 19) 

 
ΤΜΒΟΛΟ ΗΜΑΝΗ ΗΗΔ 

 

Σν ζχκβνιν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρσξηζηή ζπιινγή ΖΖΔ απνηειείηαη απφ δηαγξακκέλν ηξνρήιαην θάδν απνξξηκκάησλ, 
φπσο αλαπαξηζηάηαη θαησηέξσ.  
Σν ζχκβνιν πξέπεη λα ηππψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα είλαη επθξηλέο, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X 
(Καλνληζκόο 21) 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΚΘΔΔΧΝ  

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 21 
 

Α. ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ θαηαρώξηζε: 
 

1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ν 
Καλνληζκφο 22 (ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο θαη ηφπνο, νδφο θαη αξηζκφο, ρψξα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ, ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε θαζψο θαη αξκφδηνο επηθνηλσλίαο).  
ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 22, θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 
εθπξνζσπνχκελνπ παξαγσγνχ. 

 
2. Δζληθφο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο ηνπ παξαγσγνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξσπατθνχ ή ηνπ εζληθνχ αξηζκνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. 
 
3. Καηεγνξία ΖΖΔ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ή ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, αλαιφγσο. 
 
4. Σχπνο ΖΖΔ (νηθηαθφο ή άιινο). Ολνκαζία πξντφληνο ηνπ ΖΖΔ (πξναηξεηηθφ). 
 
5. Ολνκαζία πξντφληνο ηνπ ΖΖΔ. 
 
6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν παξαγσγφο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ: αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ 
ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή εγγχεζε. 
 
7. Υξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή πψιεζεο (π.ρ. πψιεζε εμ απνζηάζεσο). 
 
8. Γήισζε πεξί ηνπ αιεζνχο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ. 
 
Β. ηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ: 
 

1. Δζληθφο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο ηνπ παξαγσγνχ. 
 
2. Πεξίνδνο αλαθνξάο. 
 
3. Καηεγνξία ΖΖΔ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ή ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, αλαιφγσο. 
 
4. Πνζφηεηα ΖΖΔ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ εζληθή αγνξά, θαηά βάξνο. 
 
5. Πνζφηεηα, θαηά βάξνο, ησλ απνβιήησλ ΖΖΔ πνπ ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, αλαθπθιψλνληαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε), αλαθηψληαη θαη δηαηίζεληαη εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή κεηαθέξνληαη εληφο ή 
εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 
εκείσζε: Σα ζηνηρεία ησλ ζεκείσλ 4 θαη 5 πξέπεη λα δίδνληαη αλά θαηεγνξία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙ 
(Καλνληζκόο 16) 

 
 Αηνκηθά πζηήκαηα 

 
Καηάζεζε κειέηεο  κε ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
1. Αίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ νξγαλψλεη ην ζχζηεκα θαη ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε. 
 
2. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ παξαγσγφ.: 

Δηδηθφηεξα: 
 

(α)  Πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 
(β)  Δίδνο θαη εηήζηεο πνζφηεηεο απηψλ πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
(γ)  Αλαθνξά πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη) ζε ζέκαηα  δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
3. θνπφο - ζηφρνη ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο  
 

Αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ, πεξίιεςε  πνζνηηθνπνηεκέλσλ  ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο νη 
νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Δθηίκεζε θαηά πφζν ε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ Δζληθψλ ζηφρσλ. 

 
4. Δκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
Δλδεηθηηθά λα γίλεηαη αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ζην γεσγξαθηθφ εχξνο ηνπ, ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ηελ 
ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θ. ά. θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα επέθηαζεο ηνπ. 

 
5. Πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα: 
 

(α)  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε   ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

(β)  κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 
 

Ζ πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
 

 (α)  Τπάξρνπζα ηερληθή ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηεο  δηαρείξηζεο / κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 
 (β)  Απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο / επέθηαζε ππάξρνπζαο ππνδνκήο - εμνπιηζκνχ. 
 (γ)  Πεξηβαιινληηθφ φθεινο απφ ηελ  δηαρείξηζε, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο ε αζθαιήο δηάζεζε 

θαηαινίπσλ επεμεξγαζίαο, εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δεκφζηα πγηεηλή θ.ά. 
 
6. Οηθνλνκηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο θαη πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο εγγπνδνζίαο, 
εθφζνλ πξνηείλεηαη. 

 
7. Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο  
 

(α)  Τπάξρνλ/απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο - λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
 (β)  Οξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
8.  Δπηινγή / πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ  δηαρείξηζεο 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο θαη ε επηινγή ηεο ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ 
δηαρείξηζεο (εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο) πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλεηαη κε αμηφπηζηα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.  

 
9. Αληίγξαθα πξνζπκθψλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηξίηα κέξε (εθηφο ζπζηήκαηνο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο (αδεηνδνηεκέλνη δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ, αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θιπ.). 
 
10. Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο αγνξαζηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙΙ 
(Καλνληζκόο 17) 

 
πιινγηθά πζηήκαηα  

 
Καηάζεζε κειέηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα  ζηνηρεία: 
 
1. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

νξγαλψλεη ην ζχζηεκα θαη ηελ κεηνρηθή ζχλζεζε. 
 
2. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο παξαγσγνχο – κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δηδηθφηεξα: 
 

(α)  Πιήξε ζηνηρεία ησλ παξαγσγψλ. 
(β)  Δίδνο θαη εηήζηεο πνζφηεηεο ΖΖΔ πνπ ηίζεληαη ζηελ αγνξά γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
(γ)  Ννκηθή δέζκεπζε έθαζηνπ παξαγσγνχ κε ην θνξέα δηαρείξηζεο. 
(δ)  Δλεκέξσζε, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζε ζέκαηα  δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
3. θνπφο - ζηφρνη ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ, πεξίιεςε  πνζνηηθνπνηεκέλσλ  ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο νη 
νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Δθηίκεζε θαηά πφζν ε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ Δζληθψλ ζηφρσλ. 

 
4. Δκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ γηα ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθά λα γίλεηαη αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ζην γεσγξαθηθφ 
εχξνο ηνπ, ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θ. ά. θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 
επέθηαζεο ηνπ. 

 
5.  Πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ζχκθσλα: 
 

(α)  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε   ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 (β)  κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 
 
Ζ πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 
(α)  Τπάξρνπζα ηερληθή ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηεο  δηαρείξηζεο / κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 
(β) Απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο / επέθηαζε ππάξρνπζαο ππνδνκήο - εμνπιηζκνχ. 

(γ) Πεξηβαιινληηθφ φθεινο απφ ηελ  δηαρείξηζε, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ φπσο ε αζθαιήο δηάζεζε 
θαηαινίπσλ επεμεξγαζίαο, εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δεκφζηα πγηεηλή θ.ά. 

 
6.  Οηθνλνκηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα θαη εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο, πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο 
εγγπνδνζίαο, εθφζνλ πξνηείλεηαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο ζπκκεηνρήο. 

 
7.  Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο:  

 
(α)  Τπάξρνλ/απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο - λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
(β)  Οξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
8. Δπηινγή / πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ  δηαρείξηζεο 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο θαη ε επηινγή ηεο ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ 
δηαρείξηζεο (εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο) πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλεηαη κε αμηφπηζηα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα.  
 

9. Αληίγξαθα πξνζπκθψλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηξίηα κέξε (εθηφο ζπζηήκαηνο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ 
δηαρείξηζεο (αδεηνδνηεκέλνη δηαρεηξηζηέο απνβιήησλ, αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θιπ.). 

 
10. Αληίγξαθα ησλ πξνζπκθψλσλ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαγσγψλ ζην πξνηεηλφκελν ππφ αδεηνδφηεζε 

ζχζηεκα. 
 
11. Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ρξεζηψλ. 

464


