
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 56/2016 
Απ. 4929, 4.3.2016    

Απιθμόρ 56 

Οι πεπί Αποβλήηων (Ηλεκηπικέρ ηήλερ ή ςζζωπεςηέρ) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό  ςμβούλιο  δςνάμει ηηρ παπαγπάθος (α) ηος εδαθίος (2) ηος άπθπος 54 ηων πεπί 
Αποβλήηων Νόμων ηος 2011 έωρ 2016, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΔΩ 2016 
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 54 θαη 57 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 1, παξάγξαθνη 1 α) θαη β), 2, 4, 8, 10 α) θαη 14 ηεο 
πξάμεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν - 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 329, 
10.12.2013,  
ζ. 5. 

«Οδεγία 2013/56/ΔΔ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο 
Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/66/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζωξεπηέο 
θαη ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ όζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ 
αγνξά θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ πνπ πεξηέρνπλ θάδκην θαη 
πξννξίδνληαη γηα αζύξκαηα ειεθηξηθά εξγαιεία θαη ζηνηρείωλ-θνπκπηώλ κε ρακειή 
πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξάξγπξν θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο 2009/603/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο», 

  
 

185(Ι) ηνπ2011 
6(Ι) ηνπ 2012 

32(Ι) ηνπ 2014 
55(Ι) ηνπ 2014 
31(Ι) ηνπ 2015 
3(Ι) ηνπ 2016. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 54 ηωλ πεξί Απνβιήηωλ Νόκωλ ηνπ 2011 
έωο 2016, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 

20.3.2009 
9.3.2012. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Απνβιήηωλ (Ηιεθηξηθέο ηήιεο ή 
πζζωξεπηέο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί 
Απνβιήηωλ (Ηιεθηξηθέο ηήιεο ή πζζωξεπηέο) Καλνληζκνύο ηνπ 2009 θαη 2012 (νη νπνίνη 
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί Απνβιήηωλ (Ηιεθηξηθέο ηήιεο ή 
πζζωξεπηέο) Καλνληζκνί ηνπ 2009 έωο 2016. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 4 ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 4 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ, κε ηελ αθόινπζελέα 
παξάγξαθν (2):  

   
  «(2) Ηιεθηξηθέο ζηήιεοή ζπζζωξεπηέο - ζηνηρεία θνπκπηά δύλαηαη λα ζπλερίζνπλ 

λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κέρξη εμαληιήζεωο ηωλ απνζεκάηωλ, λννπκέλνπ όηη 
δηαηέζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ αγνξά πξηλ από ηελ 1

ε
 Οθηωβξίνπ 2015.»· θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνύ, κε ηελ 

αθόινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (γ): 
   
  «(γ)  ζε αζύξκαηα ειεθηξηθά εξγαιεία: 
   
   Ννείηαη όηη, ε εμαίξεζε ηζρύεη κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2016: 

    
   Ννείηαη πεξαηηέξω όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο ειεθηξηθώλζηειώλ ή 

ζπζζωξεπηώλ ζε αζύξκαηα ειεθηξηθά εξγαιεία, νη νπνίνη δηαηέζεθαλ γηα 
πξώηε θνξά ζηελ αγνξά πξηλ από ηελ  31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, δύλαηαη λα 

ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κέρξη εμαληιήζεωο ηωλ 
απνζεκάηωλ.». 

   
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 10 ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

3. Ο Καλνληζκόο 10 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό 10: 

 «Αθαίξεζε 
ειεθηξηθώλ ζηειώλ 
ή ζπζζωξεπηώλ. 

10.-(1)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο ζρεδηάδνπλ ζπζθεπέο θαηά ηξόπν ώζηε 
νη ειεθηξηθέο ζηήιεο ή ζπζζωξεπηέο λα κπνξνύλ λα αθαηξνύληαη 
εύθνια.  
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         (β) ε πεξίπηωζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εύθνιε αθαίξεζε ηωλ 

ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, νη 
θαηαζθεπαζηέο ζρεδηάδνπλ ζπζθεπέο θαηά ηξόπν ώζηε ηα 
απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ λα κπνξνύλ λα 
αθαηξνύληαη εύθνια από εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, 
αλεμάξηεηνπο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

   
      (2)(α) πζθεπέο πνπ έρνπλ ελζωκαηωκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο ή 

ζπζζωξεπηέο ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν αζθαινύο 
αθαίξεζεο ηωλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ από ηνλ ηειηθό 
ρξήζηε ή από αλεμάξηεηνπο εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο.  

   
         (β) Οη νδεγίεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, παξέρνπλ 

ελεκέξωζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε γηα ην είδνο ηωλ ελζωκαηωκέλωλ 
ζηε ζπζθεπή ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ. 

   
      (3) Οη δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ (1) θαη (2) δελ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο όηαλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ή απνδνηηθόηεηαο, γηα 
ηαηξηθνύο ιόγνπο ή γηα ιόγνπο αθεξαηόηεηαο ηωλ δεδνκέλωλ, 
απαηηείηαη ζπλερήο παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, γηα ηελ νπνία 
είλαη αλαγθαία ε κόληκε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ηελ ειεθηξηθή 
ζηήιε ή ηνλ ζπζζωξεπηή.». 

  
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 18 ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

4. Ο Καλνληζκόο 18 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό 18: 

 «Δγγξαθή  
ζην Μεηξών 
Παξαγωγώλ. 

18.-(1) Ο Τπνπξγόο θαηαξηίδεη Μεηξών Παξαγωγώλ αλαθνξηθά κε 
απόβιεηαειεθηξηθώλ ζηειώλ ήζπζζωξεπηώλ. 

   
  

 
Παξάξηεκα IΑ. 

    (2) Κάζε παξαγωγόο εγγξάθεηαη ζην Μεηξών Παξαγωγώλ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IΑ.». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 19 ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

5. Ο Καλνληζκόο 19 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζωο 
κεηά ηελ παξάγξαθν (2) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (3): 

   
  «(3) Καηά ηελ είζνδν ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ ζηε Γεκνθξαηία θαη πξηλ ηελ 

έμνδό ηνπο από ην ιηκεληθό ρώξν, ν παξαγωγόο παξνπζηάδεη ζηελ Αξρή Ληκέλωλ 
Κύπξνπ, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί, απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθπιήξωζεο ηωλ ππνρξεώζεωλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2), ζύκθωλα κε νδεγίεο πνπ εθδίδεη γηα 
ην ζθνπό απηό ε Αξρή Ληκέλωλ Κύπξνπ.». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 21 ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

6. Ο Καλνληζκόο 21 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (2) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (2): 

  
  «(2) Η δπλακηθόηεηα ηωλ θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ θαη ηωλ 

ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ απηνθηλήηωλ αλαγξάθεηαη ζε απηνύο, θαηά ηξόπν 
νξαηό, επαλάγλωζην θαη αλεμίηειν.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ 
κε ηελ πξνζζήθε λένπ 
Παξαξηήκαηνο IΑ. 

7. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ην Παξάξηεκα Ι 
απηώλ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ Παξαξηήκαηνο IΑ: 

 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΑ 

 (Κανονιζμός 18) 

 Διαδικαζηικές απαιηήζεις εγγραθής ζηο Μηηρώο Παραγωγών αναθορικά με 
απόβληηα ηλεκηρικών ζηηλών και ζσζζωρεσηών 

  

 1. Απαιηήζεις εγγραθής 
 

1.1 Οη παξαγωγνί εγγξάθνληαη νη ίδηνη ή κέζω ηωλ ζπιινγηθώλ ζπζηεκάηωλ πνπ ηνπο 
εθπξνζωπνύλ, κε έληππα ή ειεθηξνληθά κέζα, ζηoΜεηξών Παξαγωγώλ αλαθνξηθά κε 
απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ. 
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 1.2 Οη παξαγωγνί εγγξάθνληαη κόλν κηα θνξά ζην Μεηξών Παξαγωγώλ αλαθνξηθά κε 

απόβιεηαειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ, όηαλ δηαζέηνπλ γηα πξώηε θνξά ζε 
επαγγεικαηηθή βάζε ειεθηξηθέο ζηήιεο ή ζπζζωξεπηέο ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 
κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηό ιακβάλνπλ αξηζκό εγγξαθήο. 

2. ηοιτεία προς σποβολή από ηοσς παραγωγούς ζηο Μηηρώο Παραγωγών 
αναθορικά με απόβληηα ηλεκηρικών ζηήλων ή ζσζζωρεσηών 

 
2.1 Οη παξαγωγνί παξέρνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

(i) ηελ επωλπκία ηνπο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο νλνκαζίεο ππάξρνπλ, κε 
ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Γεκνθξαηία· 

(ii) ηε δηεύζπλζε ή ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο: ηαρπδξνκηθόο ηνκέαο θαη ηόπνο, νδόο 
θαη αξηζκόο, ρώξα, URL, αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαζώο θαη αξκόδην πξόζωπν 
επηθνηλωλίαο, αξηζκόο ηειενκνηόηππνπ θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ παξαγωγνύ, εάλ ππάξρνπλ· 

(iii) ην είδνο ηωλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά: 
θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο ή ζπζζωξεπηέο, ειεθηξηθέο ζηήιεο ή 
ζπζζωξεπηέο βηνκεραλίαο ή ειεθηξηθέο ζηήιεο ή ζπζζωξεπηέο απηνθηλήηωλ· 

(iv) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθπιεξώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο: αηνκηθά ή κέζω 
ζπιινγηθνύ ζπζηήκαηνο· 

(v) ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Μεηξών Παξαγωγώλ 
αλαθνξηθά κε απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ· 

(vi) ηνλ εζληθό αλαγλωξηζηηθό θωδηθό ηνπο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξωπαϊθνύ ή 
ηνπ εζληθνύ αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ·  

(vii) δήιωζε πεξί ηνπ αιεζνύο ηωλ ππνβαιιόκελωλ ζηνηρείωλ. 

 
 3. Σέλη εγγραθής 

 
3.1 Ο Τπνπξγόο κπνξεί λα επηβάιεη ηέινο εγγξαθήο κόλν εθόζνλ απηό ζπλαξηάηαη κε ην 
θόζηνο, ην νπνίν δελ είλαη δπζαλάινγν πξνο απηό. 
 
3.2 ε πεξίπηωζε πνπ ν Τπνπξγόο επηβάιιεη ηέινο εγγξαθήο, απηό ζπλνδεύεηαη γξαπηώο 
από ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηνπ. 

  

 4.  Αλλαγή ηων δεδομένων εγγραθής 

 
4.1 ε πεξίπηωζε αιιαγήο ηωλ δεδνκέλωλ εγγξαθήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζύκθωλα κε 
ην ζεκείν 2.1, ν παξαγωγόο ή ην ζπιινγηθό ζύζηεκα πνπ ηνλ εθπξνζωπεί,  ελεκεξώλεη 
ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγό γηα ζθνπνύο ελεκέξωζεο ηνπ Μεηξώνπ Παξαγωγώλ αλαθνξηθά κε 
απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ ήζπζζωξεπηώλ, εληόο ελόο κελόο από ηελ αιιαγή. 
 

 5. Διαγραθή από ηο Μηηρώο Παραγωγών αναθορικά με απόβληηα ηλεκηρικών 
ζηηλών ή ζσζζωρεσηών 

 
5.1 Παξαγωγόο πνπ παύεη λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ παξαγωγνύ ζηε Γεκνθξαηία, 
ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγό, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή ηνπ από ην Μεηξών 
Παξαγωγώλ αλαθνξηθά κε απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ ή ζπζζωξεπηώλ.». 
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