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Οι πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων (ςζκεςέρ με Καύζη Αέπιων Καςζίμων) Κανονιζμοί ηος 2018, οι οποίοι 

εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 59 ηος πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων πος 
ππέπει να πληπούν Καθοπιζμένερ Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Νόμος, 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 ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ 
 ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2013 

______________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: 
L. 81, 
31.3.2016, 
ζ. 99. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/426 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο κε 
θαχζε αέξησλ θαπζίκσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2009/142/ΔΚ». 

 
30(Ι) ηνπ 2002 
29(Ι) ηνπ 2003 

258(Ι) ηνπ 2004 
89(Ι) ηνπ 2005 
71(Ι) ηνπ 2009 

7(Ι) ηνπ 2011 
90(Ι) ηνπ 2011 

   54(Ι) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 59 ηνπ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο 
Πξντφλησλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο 
 ηίηινο. 

1. Ο παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (πζθεπέο κε Καχζε 
Αέξησλ Καπζίκσλ) Καλνληζκνί ηνπ 2018. 

Δξκελεία. 2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/426» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/426 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο κε θαχζε αέξησλ θαπζίκσλ θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2009/142/ΔΚ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκν.  

Αξκφδηα  
αξρή. 

3. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/426 είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 
Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη θάζε ιεηηνπξγφ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ. 

Αδηθήκαηα 
θαη πνηλέο. 

4. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 52 θαη 53 ηνπ Νφκνπ, νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ν νπνίνο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) 2016/426, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ,  ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη 
ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
26.7.2002. 

5.  Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(πζθεπέο Αεξίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 2002, θαηαξγνχληαη. 
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