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Αριθμός 200 

Οι περί  Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 54(2)(β) του περί Αποβλήτων 
Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 
1989  όπως  τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2021 
_____________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 54(2)(β) 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L150, 
14.6.2018,  
σ. 93. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού», 

  
  

185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2014 
55(Ι) του 2014 
31(Ι) του 2015 

3(Ι) του 2016 
120(Ι) του 2016 

104(Ι) του 2021. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από την παράγραφο 
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

13.3.2015 
20.10.2017. 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους 
περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015 και 
2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι 
παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 έως 2021. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού  21 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 21 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (7) και της επιφύλαξης της ίδιας παραγράφου αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

  
  «(7)(α) Ο Διευθυντής υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή 

των προνοιών της παραγράφου (6) για κάθε ημερολογιακό έτος. 
    
  (β) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α) υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το 
οποίο συνελέγησαν, στον μορφότυπο που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 9 του Άρθρου 16 της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. 

    
  (γ) Η πρώτη περίοδος υποβολής των στοιχείων αρχίζει το πρώτο πλήρες 

ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει το 
μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 
9 του Άρθρου 16 της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ και καλύπτει τα στοιχεία που αφορούν 
την εν λόγω περίοδο αναφοράς. 

    
  (δ) Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 

συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.». 
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Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών με  
την προσθήκη  
του νέου 
Κανονισμού 21Α. 

3.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 21 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 

  
 «Κίνητρα για την 

εφαρμογή της 
ιεράρχησης των 
αποβλήτων. 
Παράρτημα IV. 

21Α. Προς επίτευξη των στόχων των παρόντων Κανονισμών, ο Υπουργός 
δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα, με σκοπό την 
παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως 
αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του Νόμου ή άλλα κατάλληλα 
μέσα και μέτρα.». 
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