
 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ  

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο.   Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας: 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 190,  
12.07.2006, σ. 1. 

 "Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές 

αποβλήτων’’, και 

 
  για σκοπούς εναρμόνισης με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 

της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο – 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.E.: L 266 της 
26.9.2006,   σ. 1, 
L339, 6.12.2006, 
σ.39, 
L 76, 19.03.2008, 
σ. 39. 
L 327, 5.12.2008, 
σ. 7. 

 «Οδηγία 2006/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές 

στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/12/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Μαρτίου 2008 και την Οδηγία 2008/103/ΕΚ της 19ης  Νοεμβρίου 

2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

όπως διορθώθηκε, 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
215(Ι) του 2002 
196(Ι) του 2004 
162(Ι) του 2005 
  17(Ι) του 2006. 

 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμους του 2002 έως 2006 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Στερών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του 2002 έως 2009. 

 
Αντικατάσταση  2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ 
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όρων στο βασικό 
νόμο. 

αυτού της φράσης «Κανονισμός 259/93», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτή απαντάται στο 

βασικό νόμο, με τον όρο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006», 

στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

 
  3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την κατάργηση του όρου «Κανονισμός 259/93» και του 

ορισμού του· και 

 

(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

20.03.2009. 

1.  «απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που στοχεύει 

στο να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την 

προσφορά στους καταναλωτές ηλεκτρικής στήλης ή 

συσσωρευτή που δεν πληροί τις απαιτήσεις του 

παρόντος Νόμου ή των περί Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή 

Συσσωρευτές) Κανονισμών.  

 

2.  «διάθεση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή στην 

αγορά» σημαίνει παροχή ηλεκτρικής στήλης ή 

συσσωρευτή από πρόσωπο στη Δημοκρατία ή σε 

άλλο κράτος μέλος σε τρίτο πρόσωπο στη 

Δημοκρατία ή ο εφοδιασμός του έναντι αμοιβής ή 

δωρεάν και περιλαμβάνει την περίπτωση που 

ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής εισάγεται για 

πρώτη φορά στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με εισαγωγή από τρίτη χώρα στη 

Δημοκρατία. και 

 

3.  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου, 2006 

σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων», όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

 
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη σ’ 
αυτόν νέου 
άρθρου. 

 

 

 
 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου : 

 
«Τροποποίηση                   
των Παραρτημάτων  

των Κανονισμών. 

5Α. Ο Υπουργός, δύναται με διάταγμά 

του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 

τροποποιεί ή να αντικαθιστά 

οποιοδήποτε από τα τεχνικού 

περιεχομένου παραρτήματα των 

Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου.». 
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη σ’ 
αυτόν νέων 
άρθρων 36Α και 
36Β. 

 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 36 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

  «Ειδοποίηση 
συμμόρφωσης 
για ηλεκτρικές  
στήλες ή 
συσσωρευτές. 
 

 36Α.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει ότι 

ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής δεν πληροί τις 

απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ή των περί 

Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 

Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών επιδίδει 

ειδοποίηση σε πρόσωπο, το οποίο διαθέτει 

ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ή 

στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή 

συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση, με την 

οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί 

να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, μέσα σε 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης. 
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  (2) Στην ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνονται- 

 

(α) τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί ο 

Επιθεωρητής σε περίπτωση που το πρόσωπο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν συμμορφωθεί· 

 

(β) τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή 

των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 

Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών· και 

 

(γ) την προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), οφείλει να παραθέσει τις 

απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς 

είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή. 

 
  (3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να 

λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της 

ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης. 
 

 Ειδοποίηση  
απόσυρσης ή  
αναστολής 
ηλεκτρικών 
στηλών ή 
συσσωρευτών 
από την 
αγορά. 
 

36Β.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του 

άρθρου 36Α, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με 

ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, επιδίδει στο πρόσωπο 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36Α- 
 

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο 

πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, τη διάθεση στην αγορά της 

Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή που 

δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ή των 

περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 

Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών για περίοδο που 

καθορίζεται σε αυτή, και που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 
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μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της, ή 
 

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή του 

συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.  

 
  (2)  Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να- 

 

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική 

στήλη ή ο συσσωρευτής παραθέτοντας προς τούτο τις 

αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε 

γνώση του Επιθεωρητή, και 
 

(β) εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους επιδίδεται, και οι 

λόγοι για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε 

παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των 

περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές 

Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών. 

 
  (3) Οι πληροφορίες τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην 

ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης σύμφωνα με την 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) είναι οι ακόλουθες: 

 

(α) Το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή ή της 

κατηγορίας αυτών, και την ονομασία υπό την οποία 

πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής ή η 

κατηγορία, 

 

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή εμπορική επωνυμία 

της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή ή της  κατηγορίας 

αυτών, 

 

(γ) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει η ηλεκτρική 

στήλη ή ο συσσωρευτής ή της κατηγορίας αυτών. 
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  (4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή 

απόσυρσης, που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1),  να απαιτεί 

από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, να τον τηρεί ενήμερο για 

το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή ο συσσωρευτής, 

κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης. 
 

  (5) Πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με την ειδοποίηση 

αναστολής ή απόσυρσης η οποία του επιδίδεται από τον 

Επιθεωρητή, δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος 

και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 41 του 

βασικού νόμου.». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 41Α του 
βασικού νόμου. 
 

 5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 41Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «της 

παραγράφου (γ),» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «των 

παραγράφων (α) και/ή (γ),». 

 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.099.2009 
 
ΝΚ/ΕMX 
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