
 

32(I)/2002 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 1 of 29 

 

Ν. 32(Ι)/2002 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Αρ. 3594 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 32(Ι) του 2002 
 

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 
 

 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: 
 
«Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 
∆εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών» (ΕΕ L 
365 της 31/12/1994, σ.10), 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
133(Ι) του 2003 
159(Ι) του 2005 
48(Ι) του 2006 
58(Ι) του 2012 
59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόµοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2012. 

Ερµηνεία. 
 
2. Στον παρόντα Νόµο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείµενο— 
 

3(α) του 125(Ι) του 
2012. 

185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012. 

«ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 
Αποβλήτων Νόµου· 
 

 «ανάκτηση ενέργειας» σηµαίνει τη χρησιµοποίηση καυσίµων αποβλήτων 
συσκευασίας ως µέσων παραγωγής ενέργειας, µε άµεση καύση, µαζί ή χωρίς άλλα 
απόβλητα, αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος· 
 
«ανακύκλωση» σηµαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των 
αποβλήτων υλικών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή 
για άλλους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά 
εξαιρουµένης της ανάκτησης ενέργειας· 
 

2 του 58(Ι) του 
2012. 

185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012. 

 

«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 
Αποβλήτων Νόµου· 
 

 «απόβλητο συσκευασίας» σηµαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το 
οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουµένων των καταλοίπων παραγωγής· 
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 

‘Απόφαση 97/129/ΕΚ’ σηµαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης 
Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών 
συσκευασίας σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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της Ε.Ε.: L50, 
20.02.1997, σ.28. 

και του Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

3(γ) του 125(Ι) του 
2012. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 86, 
5.4.2005, σ. 6. 

“Απόφαση 2005/270/ΕΚ” σηµαίνει την Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 
2005 για τον καθορισµό των πινάκων του συστήµατος βάσεων δεδοµένων 
σύµφωνα µε την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας· 
 

 «δευτερογενές υλικό» σηµαίνει κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας 
πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του απορρίµµατος· 
 

3(β) του 125(Ι) του 
2012. 

«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 
Αποβλήτων Νόµου· 
 

 «διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» σηµαίνει τη συλλογή, τη µεταφορά, την 
επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας 
των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης· 
 
«εθελοντική συµφωνία» σηµαίνει κάθε επίσηµη συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ 
του Υπουργού και των ενδιαφερόµενων τοµέων δραστηριότητας, η οποία πληροί 
τους όρους του άρθρου 18· 
 
«επαναχρησιµοποίηση» σηµαίνει κάθε διεργασία µε την οποία οι συσκευασίες 
πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για 
τον οποίο έχουν σχεδιαστεί µε ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που 
υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών 
αυτών  
 
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 30, 

06.02.1993, σ.1. 
 

‘Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93’ σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 
του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά µε την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και 
κατά την είσοδο και έξοδό τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 166, 
01.07.1999, σ.6. 

 

‘Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999’ σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1420/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων 
και διαδικασιών για τις µεταφορές ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες 
εκτός ΟΟΣΑ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 185, 
17.07.1999, σ.1. 

‘Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1547/1999’ σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1547/1999 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισµό των 
διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/92 του 
Συµβουλίου που εφαρµόζονται στις αποστολές ορισµένων αποβλήτων προς 
ορισµένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)/39 τελικό, του ΟΟΣΑ, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

 

‘κράτος µέλος’ σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2(α) του 48(Ι) του 
2006. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 365, 

31.12.1994, σ.10. 

‘Οδηγία 94/62/ΕΚ’ σηµαίνει την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

 «οικονοµικοί παράγοντες» σηµαίνει σε σχέση µε τις συσκευασίες, τους 
προµηθευτές υλικών συσκευασίας, τους παραγωγούς και µετατροπείς 
συσκευασιών, τα εµφιαλωτήρια και τους χρήστες, τους εισαγωγείς, τους εµπόρους 
και τους διανοµείς, τις δηµόσιες αρχές, και τους δηµόσιους οργανισµούς· 
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«οργανική ανακύκλωση» σηµαίνει την επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες 
(λιπασµατοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιοµεθανοποίηση), µε 
µικροοργανισµούς και υπό ελεγµένες συνθήκες, των βιοαποικοδοµήσιµων µερών 
των αποβλήτων συσκευασίας, µε παραγωγή οργανικών καταλοίπων 
σταθεροποιηµένων ή από µεθάνιο και δεν περιλαµβάνει την ταφή· 
 
«πρόληψη» σηµαίνει τη µείωση της ποσότητας και της ζηµιογόνου για το 
περιβάλλον δράσης— 
 
(α) των περιεχοµένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα 
συσκευασίας, και 
 
(β) των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και 
στα στάδια της εµπορίας, διανοµής, χρήσης και εξάλειψης, ιδίως µε την ανάπτυξη 
«καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών  
 
«πρώτη ύλη» σηµαίνει προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον  
 
«πρωτογενές υλικό» σηµαίνει κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας 
πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας, έως το τελικό προϊόν  
 
«Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών» σηµαίνει την 
Επιτροπή που καθιδρύεται σύµφωνα µε το άρθρο 24 του παρόντος Νόµου· 
 
«συλλογή» σηµαίνει την περισυλλογή, διαλογή ή/και ανάµειξη των αποβλήτων για 
τη µεταφορά τους· 
 
«σύµµεικτη συσκευασία» σηµαίνει τη συσκευασία που αποτελείται από 
διαφορετικά υλικά, χωρίς να είναι δυνατόν να χωριστούν µε το χέρι, και από τα 
οποία κανένα δεν περιέχεται σε αναλογία ενός δεδοµένου ποσοστού κατά βάρος· 
 

2(β) του 48(Ι) του 
2006. 

«συσκευασία» σηµαίνει κάθε προϊόν, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2Α, 
κατασκευασµένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόµενο να 
χρησιµοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη 
διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες µέχρι επεξεργασµένα 
αγαθά, από τον παραγωγό µέχρι το χρήστη ή τον καταναλωτή, και περιλαµβάνει 
όλα τα είδη «µιας χρήσης» που χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό· ως 
συσκευασία νοείται µόνο— 
 
(α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία 
η σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, χωριστή µονάδα 
προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, 
 
(β) η οµαδοποιηµένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η 
συσκευασία η σχεδιασµένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σηµείο αγοράς, 
σύνολο ορισµένου αριθµού µονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν 
στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιµεύουν µόνο για την πλήρωση των 
εκθετηρίων στο σηµείο πώλησης και η οποία µπορεί να αφαιρείται από το προϊόν 
χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του, 
 
(γ) η συσκευασία µεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η 
σχεδιασµένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και µεταφορά αριθµού 
µονάδων προς πώληση ή οµαδοποιηµένων συσκευασιών, προκειµένου να 
αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζηµιές κατά τη µεταφορά, αλλά δεν 
περιλαµβάνονται τα εµπορευµατοκιβώτια των οδικών, σιδηροδροµικών, 
θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών  
 
«συσκευασία µίας χρήσης» σηµαίνει τη συσκευασία που έχει µελετηθεί και 
σχεδιαστεί προκειµένου ο κύκλος ζωής της να ολοκληρώνεται άπαξ µετά τη 
χρησιµοποίηση της, και η οποία γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν 
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χρησιµοποιηθεί· 
 
«συσκευασία πολλαπλής χρήσης» σηµαίνει τη συσκευασία που έχει µελετηθεί και 
σχεδιαστεί προκειµένου να εκπληρώνει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ένα 
ελάχιστο αριθµό διαδροµών ή εγγυοδοσιών µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση 
της, και η οποία γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν πάψει να υπόκειται σε 
επαναχρησιµοποίηση· 
 
«σύστηµα εγγυοδοσίας» σηµαίνει το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης της 
συσκευασίας κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασµένου προϊόντος καταβάλλει 
στον πωλητή χρηµατικό αντίτιµο (τέλος εγγυοδοσίας) το οποίο του αποδίδεται 
κατά την εγγυοδοσία της συσκευασίας µε σκοπό την εναλλακτική διαχείριση της· 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 
 

3 του 48(Ι) του 
2006. 

Συσκευασία. 
 
 

Παράρτηµα ΙΙΑ. 

2Α.—(1) Ο ορισµός της συσκευασίας βασίζεται περαιτέρω στα κριτήρια, που 
αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4), της εφαρµογής των οποίων επεξηγηµατικά 
παραδείγµατα είναι τα αντικείµενα που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΑ. 
 

 (2) Ως συσκευασία θεωρείται αντικείµενο, που πληροί τον ορισµό της 
συσκευασίας στο άρθρο 2, χωρίς επηρεασµό τυχόν άλλων λειτουργιών που µπορεί 
επίσης να επιτελεί η εν λόγω συσκευασία, εκτός αν –  
 
(α) Το αντικείµενο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος προϊόντος και είναι αναγκαίο για 
να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του. και  
 
(β) όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν 
από κοινού. 
 

 (3) Αντικείµενα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο 
σηµείο πώλησης, καθώς και αντικείµενα µιας χρήσης, που πωλούνται γεµάτα ή 
έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης 
θεωρούνται ως συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία. 
 

 (4) Τα συστατικά µέρη της συσκευασίας και τα ενσωµατωµένα στη συσκευασία 
βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται ως µέρος της συσκευασίας, στην οποία είναι 
ενσωµατωµένα. Τα βοηθητικά στοιχεία, που είναι απευθείας αναρτηµένα ή 
προσδεδεµένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία 
θεωρούνται ως συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω 
προϊόντος και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από 
κοινού.». 
 

Πεδίο εφαρµογής. 3.—(1) Ο παρών Νόµος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην 
αγορά και όλα τα απόβλητα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιµοποιηθεί είτε 
προέρχονται από τις βιοµηχανίες, το εµπόριο, τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις 
υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από 
τα οποία αποτελούνται. 
 
(2) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη υφιστάµενων ποιοτικών 
απαιτήσεων για τις συσκευασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, 
όπως των απαιτήσεων ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των 
συσκευασµένων προϊόντων ή των υφιστάµενων απαιτήσεων περί µεταφοράς και µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων οποιασδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νοµοθεσίας η οποία 
ρυθµίζει θέµατα διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

Σκοπός. 4.—(1) Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η θέσπιση µέτρων για τη διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση και 
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επεξεργασία των αποβλήτων τους, για πλήρη εναρµόνιση µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για 
τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας ώστε— 
 
(α) Να προληφθούν και να µειωθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 
εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος· 
και 
 
(β) να διασφαλιστεί η λειτουργία της αγοράς στην ∆ηµοκρατία µε την αποφυγή 
εµποδίων στο εµπόριο και στρεβλώσεων ή περιορισµών στον ανταγωνισµό. 
 
(2) Οι βασικοί στόχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1), επιτυγχάνονται µε τη λήψη 
µέτρων που αποσκοπούν— 
 
(α) Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων συσκευασιών µε τον περιορισµό 
του συνολικού όγκου των συσκευασιών για µια σταθερή και διαρκή ανάπτυξη· 
 
(β) στη µείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων 
προϊόντων µε την ενθάρρυνση— 
 
(i) συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης τους κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον 
και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσης τους ώστε να µειωθεί η κατανάλωση 
ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών, ή 
 
(ii ) της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσµατικού µέσου επεξεργασίας των 
αποβλήτων τους· 
 
(γ) στον καθορισµό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες 
επεξεργασίας των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς και 
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρονικών ορίων για την υλοποίηση τους· 
 
(δ) στο σχεδιασµό και την καθιέρωση συστηµάτων εγγυοδοσίας 
συµπεριλαµβανοµένου τέλους εγγυοδοσίας, συλλογής και επεξεργασίας µε τη 
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών  
 
(ε) στην πρόβλεψη συστηµάτων σήµανσης των συσκευασιών  
 
(στ) στο καθορισµό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της 
επαναχρησιµοποιήσιµης και αξιοποιήσιµης συσκευασίας και άλλων προϊόντων 
περιλαµβανοµένης της ανακύκλωσης· 
 
(ζ) στον περιορισµό της περιεκτικότητας βαρέων µετάλλων και άλλων βλαβερών 
ουσιών στις συσκευασίες· 
 
(η) στο διαχωρισµό των αποβλήτων στην πηγή ώστε να επιτυγχάνεται ψηλό 
επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών  
 
(θ) στην υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών· 
 
(ι) στην προώθηση και εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 
 
(κ) στην καθιέρωση συστήµατος ενηµέρωσης του καταναλωτή για το ρόλο του 
κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και 
 
(λ) στην καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. 
 

 ΜΕΡΟΣ II—ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Προγράµµατα 
διαχείρισης των 

5.— (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 35 του περί 



 

32(I)/2002 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 6 of 29 

 

συσκευασιών. 
3(α) του 58(Ι) του 

2012. 

Αποβλήτων Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνωµοδότηση 
της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, εκδίδει 
Κανονισµούς, µε τους οποίους θεσπίζονται προγράµµατα διαχείρισης 
συσκευασιών, για σκοπούς συµµόρφωσης µε το σκοπό του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Τα προγράµµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποσκοπούν— 
 
(α) Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και ειδικότερα— 
 
(i) Στην κατά προτεραιότητα επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών και της 
ανάκτησης των υλικών και της ανακύκλωσης των αποβλήτων των συσκευασιών· 
και 
 
(ii ) στην ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος για τη µείωση της 
τελικής διάθεσης των αποβλήτων  
 
(β) Στην εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 
 
(γ) στην εφαρµογή της αρχής της συνυπευθυνότητας όλων των εµπλεκόµενων 
δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών παραγόντων· και 
 

 (δ) στην πληροφόρηση του κοινού και τη συµβολή τους στα προγράµµατα 
διαχείρισης· 
 

4 του 48(Ι) του 
2006. 

(ε) στην εφαρµογή, παράλληλα µε τα µέτρα για την πρόληψη της δηµιουργίας 
αποβλήτων συσκευασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 7, επιπρόσθετων 
προληπτικών µέτρων, που συνάδουν µε τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και τα 
οποία δύνανται να συνίστανται σε: 
 
(i) Εθνικά προγράµµατα,  
(ii ) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 9, σχέδια για την ευθύνη παραγωγού, 
προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
συσκευασίας, 
(iii ) παρεµφερείς δράσεις, οι οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε 
συνεννόηση µε τους οικονοµικούς παράγοντες και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που 
αναλαµβάνονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όσον αφορά την πρόληψη. 
 

 (3) Πριν από την ετοιµασία των προγραµµάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) 
και (2), ο Υπουργός δύναται να διαβουλεύεται µε όλους τους οικονοµικούς 
παράγοντες για τα θέµατα αποβλήτων συσκευασίας και κατά την ετοιµασία των 
προγραµµάτων αυτών να αξιοποιεί όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες. 
 
(4) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), τα προγράµµατα 
που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να περιλαµβάνουν µέτρα 
που αφορούν— 
 
(α) Την ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης των συσκευασιών εφόσον 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συσκευαζόµενου προϊόντος η 
επαναχρησιµοποίηση είναι περιβαλλοντικά συµφέρουσα, και τεχνολογικά και 
οικονοµικά εφικτή· 
 
(β) την ενθάρρυνση της χρήσης υλικών από ανακυκλωµένα απόβλητα συσκευασίας 
για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων  
 
(γ) την καθιέρωση συστηµάτων εγγυοδοσίας, συλλογής και ανάκτησης· και 
 
(δ) την επίτευξη των εκάστοτε ποσοτικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. 
 

3(β) του 58(Ι) του 
2012. 

(5) Σύµφωνα µε το σκοπό και τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει 
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αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που 
απαιτούνται δυνάµει των εδαφίων (1) µέχρι και (6) του άρθρου 35 του περί 
Αποβλήτων Νόµου, περιλαµβάνουν ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των 
συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, περιλαµβανοµένων των µέτρων 
που λαµβάνονται δυνάµει της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου και της παραγράφου (ε) του 
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου του παρόντος Νόµου. 
 

Ποσοτικοί στόχοι. 6.—(1) Τα µέτρα που υιοθετούνται µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση 
την παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 για την ανάκτηση και την 
ανακύκλωση, είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι: 
 

5(α) του 48(Ι) του 
2006. 

(α) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, ανάκτηση ή 
αποτέφρωση, σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας, 
µεταξύ 50% ως ελάχιστο και 65% ως µέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων 
συσκευασίας· 
 
(β) µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας, 60% ως 
ελάχιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας·  
 
(γ) από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου, ανακύκλωση µεταξύ 
25% ως ελάχιστο και 45% ως µέγιστο, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών 
συσκευασίας που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας µε ελάχιστο ποσοστό 
15%, κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας· 
 
(δ) µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012 το αργότερο, ανακύκλωση µεταξύ 55% ως 
ελάχιστο και 80% ως µέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας· 
 
(ε) µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων 
ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω αντίστοιχα υλικά, που 
περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας: 
 
(i) 60% κατά βάρος, για το γυαλί. 
(ii) 60% κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι. 
(iii) 50% κατά βάρος, για τα µέταλλα. 
(iv) 22,5% κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά 
που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά. 
(v) 15% κατά βάρος, για το ξύλο. 
 

5(β) του 48(Ι) του 
2006. 

(1Α) Τα απόβλητα συσκευασιών, που εξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τον Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1420/1999 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999, υπολογίζονται 
προς κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων, που καθορίζονται στο εδάφιο (1), 
µόνο σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η ανάκτηση και/ ή η 
ανακύκλωση έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες ισοδύναµου αποτελέσµατος, σε 
γενικές γραµµές, µε εκείνες που ορίζει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία. 
 

5(β) του 48(Ι) του 
2006. 

(1Β) Όταν η ανάκτηση ενέργειας είναι προτιµότερη από την ανακύκλωση 
υλικών, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και λόγους που αφορούν το 
συσχετισµό κόστους και ωφέλειας, ο Υπουργός, µε διάταγµά του, που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και, όπου αυτό 
ενδείκνυται, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προώθηση της ανάκτησης 
ενέργειας, περιλαµβανοµένου του καθορισµού επαρκούς περιθωρίου µεταξύ των 
εθνικών στόχων ανακύκλωσης και των εθνικών στόχων ανάκτησης. 
 

5(β) του 48(Ι) του 
2006. 

(1Γ) Ο Υπουργός, µε διάταγµά του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας και, όπου αυτό ενδείκνυται, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για 
την προώθηση της χρησιµοποίησης υλικών, που προέρχονται από ανακυκλωµένα 
απόβλητα συσκευασίας, για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
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περιλαµβανοµένων µέτρων για βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τα εν 
λόγω υλικά. 
 

5(β) του 48(Ι) του 
2006. 

(1∆) Τα µέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και αποτελούν αντικείµενο 
ενηµερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονοµικούς 
παράγοντες. 
 

5(β) του 48(Ι) του 
2006. 

(1Ε) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ενθάρρυνση µελετών 
και πιλοτικών σχεδίων, σχετικά µε – 
 

 (α) Πρόσθετα µέτρα πρόληψης για το µέγιστο δυνατό περιορισµό των 
επιπτώσεων των συσκευασιών στο περιβάλλον, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
ουσιώδεις λειτουργίες τους·  
 

 (β) πιθανή υιοθέτηση περιβαλλοντικού δείκτη, σχετικά µε τις συσκευασίες, ο 
οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων συσκευασίας απλούστερη και 
αποτελεσµατικότερη· 
 

 (γ) σχέδια πρόληψης των αποβλήτων συσκευασίας· 
 

 (δ) την ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης και, ιδιαίτερα, τη σύγκριση του 
κόστους και των πλεονεκτηµάτων της επαναχρησιµοποίησης και των 
πλεονεκτηµάτων της ανακύκλωσης·  
 

 (ε) την ευθύνη των παραγωγών, περιλαµβανοµένων των οικονοµικών πτυχών 
της· και 
 

 (στ) άλλα µέσα πρόληψης. 
 

5(γ) του 48(Ι) του 
2006. 

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, σε περίπτωση που υπάρχουν µονάδες 
ανακύκλωσης και ανάκτησης κατάλληλης δυναµικότητας, δύναται µε Κανονισµούς 
που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µετά από 
γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 
Αποβλήτων, να εγκρίνει— 
 
(α) Αυστηρότερα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης από αυτά που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1)· και 
 

5(δ) του 48(Ι) του 
2006. 

(β) τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη των αυστηρότερων ποσοστών 
ανάκτησης και ανακύκλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν 
επιφέρουν στρεβλώσεις στην αγορά και νοουµένου ότι τα µέτρα αυτά δεν 
εµποδίζουν τα άλλα κράτη µέλη να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ. 
 
(3) Ο Υπουργός ενηµερώνει την Επιτροπή στις περιπτώσεις υιοθέτησης 
αυστηρότερων ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης κατ’ εφαρµογή του 
εδαφίου 2(α) του παρόντος άρθρου. 
 

Απαγόρευση 
διάθεσης στην 

αγορά συσκευασιών 
που δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις. 

7.—(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2003, απαγορεύεται να εισάγονται, παράγονται και 
διατίθενται στην αγορά συσκευασίες οι οποίες δεν ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα Νόµο, και ειδικότερα τις απαιτήσεις που υιοθετούνται 
µε βάση— 
 
(α) Τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8, ή 
 

Παράρτηµα III.  (β) τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα III. 
 

Πρότυπα. 8.—(1) Ο εθνικός φορέας αρµόδιος για την τυποποίηση µε βάση την εκάστοτε σε 
ισχύ νοµοθεσία εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για τις 
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συσκευασίες ή, ελλείψει αυτών, δύναται να προβαίνει στην κατάρτιση Κυπριακών 
Προτύπων. 
 
(2) Τα πρότυπα που υιοθετούνται µε βάση το εδάφιο (1) αναφέρονται κυρίως σε— 
 
(i) Κριτήρια και µεθοδολογίες για την ανάλυση του κύκλου ζωής των 
συσκευασιών, 
 

 
 

4 του 125(Ι) του 
2012. 

(ii ) µεθόδους για τη µέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων µετάλλων 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσης τους στο 
περιβάλλον από συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας, 
 
(iii) κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωµένων υλικών εµπεριεχοµένων στις 
συσκευασίες για κατάλληλους τύπους συσκευασιών, 
 
(iv) κριτήρια για µεθόδους ανακύκλωσης, κριτήρια για µεθόδους 
λιπασµατοποίησης και για παραγόµενα λιπάσµατα, και 
 
(v) κριτήρια για τη σήµανση συσκευασιών. 
 
(3) Ο Υπουργός µε διάταγµα δύναται να επιβάλει την υποχρεωτική εφαρµογή των 
προτύπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 
 

Ευθύνη 
οικονοµικών 
παραγόντων. 

2 του 133(Ι) του 
2003. 

2 του 59(Ι) του 
2012. 

5(α) του 125(Ι) του 
2012. 

 

9.— (1) Πρόσωπο, το οποίο κατασκευάζει, εισάγει, µεταφέρει, προµηθεύει ή µε 
οποιοδήποτε τρόπο εµπορεύεται συσκευασίες, δεκτικές διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας, οι οποίες ισούνται ή υπερβαίνουν τους δύο τόνους ανά έτος, 
αναλαµβάνει το κόστος της εν λόγω διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας. 
 
 

5(β) του 125(Ι) του 
2012. 

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, δύναται να εκδώσει 
Κανονισµούς που να ρυθµίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των οικονοµικών 
παραγόντων που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο, καθώς και την επιβολή 
ποινών για παραβιάσεις των διατάξεων των Κανονισµών. 
 

Επίπεδα 
συγκέντρωσης 

βαρέων µετάλλων. 
 
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 

Τρίτο(Ι): 1.12.2000. 

10.—(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2003, το άθροισµα των επιπέδων συγκέντρωσης 
µολύβδου, καδµίου, υδραργύρου και εξασθενούς χρωµίου στις συσκευασίες ή στα 
στοιχεία των συσκευασιών, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 100 µέρη κατά 
εκατοµµύριο κατά βάρος. 
 
(2) Τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν ισχύουν για 
συσκευασίες κατασκευασµένες εξ’ ολοκλήρου από µολυβδύαλο (κρύσταλλος), 
όπως ορίζονται στο περί Εµπορικών Περιγραφών (Περιγραφή των Προϊόντων από 
Κρύσταλλο) ∆ιάταγµα του 2000. 
 

 (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στους οποίους καθορίζονται— 
 
(α) Οι τύποι συσκευασιών που απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του εδαφίου (1)· 
και 
 
(β) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα ανώτατα επίπεδα συγκέντρωσης στις 
συσκευασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν εφαρµόζονται στα 
ανακυκλωµένα υλικά και στα κυκλώµατα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή 
και ελεγχόµενη αλυσίδα. 
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Σήµανση και 
σύστηµα 

αναγνώρισης 
συσκευασιών. 

11.—(1) Κάθε συσκευασία η οποία εισάγεται, παράγεται ή διατίθεται στην αγορά 
φέρει την κατάλληλη σήµανση είτε επί της ίδιας της συσκευασίας είτε στην 
ετικέτα. 
 
(2) Η σήµανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και δεόντως ανθεκτική 
και µακρόβια, ακόµα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία. 
 
(3) Στη σήµανση των συσκευασιών αναφέρεται— 
 

6 του 48(Ι) του 
2006. 

(α) Η φύση του υλικού ή των υλικών συσκευασίας, που χρησιµοποιούνται για 
λόγους αναγνώρισης και ταξινόµησης από την ενδιαφερόµενη βιοµηχανία, µε βάση 
την Απόφαση 97/129/ΕΚ, µε σκοπό τη διευκόλυνση της συλλογής, 
επαναχρησιµοποίησης και ανάκτησης, περιλαµβανοµένης της ανακύκλωσης, 
 
(β) η ειδική σήµανση ότι η συσκευασία υπόκειται σε σύστηµα διαχείρισης, και 
 
(γ) το τέλος εγγυοδοσίας, στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται. 
 

 
 

Παράρτηµα IV. 

(4) Τα διακριτικά αρίθµησης και οι συντοµογραφίες πάνω στα οποία βασίζεται το 
σύστηµα αναγνώρισης συσκευασιών και τα υλικά που υπάγονται σε αυτό 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV, αλλά η χρήση τους είναι προαιρετική. 
 
(5) Ο Υπουργός µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας µπορεί να— 
 
(α) Ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες του συστήµατος σήµανσης και αναγνώρισης 
συσκευασιών, και 
 

 
Παράρτηµα IV. 

(β) επιβάλει ως υποχρεωτική την εισαγωγή του συστήµατος αναγνώρισης για ένα ή 
περισσότερα υλικά που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV. 
 

Σύµµεικτες 
συσκευασίες. 

12. Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τις λεπτοµέρειες ως προς την κατασκευή των 
σύµµεικτων συσκευασιών και ειδικότερα— 
 
(α) Τις αναλογίες των υλικών τους, και 
 
(β) τα ποσοστά των υλικών κατά βάρος. 
 

Συστήµατα 
εγγυοδοσίας και 

ανάκτησης. 
3 του 133(Ι) του 

2003. 
4(α)(β) του 58(Ι) 

του 2012. 

13.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνωµοδότηση της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, µε 
Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης από τον Υπουργό 
συστηµάτων εγγυοδοσίας, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων συσκευασιών µε 
τα οποία διασφαλίζεται— 
 
(α) Η εγγυοδοσία ή συλλογή χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή και αποβλήτων 
συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από το ρεύµα των 
αποβλήτων, προκειµένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγµένες 
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, και 
 
(β) η επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτηση συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης, 
των συλλεγόµενων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας, για την επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο. 
 
(2) Τα συστήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε 
ειδικά σε σχέση µε τα εισαγόµενα προϊόντα— 
 
(α) Να αποφεύγονται εµπόδια στο εµπόριο, στρεβλώσεις και περιορισµοί στον 
ανταγωνισµό· 
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(β) να µην εισάγουν διακρίσεις, ειδικά σε σχέση µε λεπτοµέρειες που ισχύουν και 
των τυχόν τελών που επιβάλλονται για την πρόσβαση στα συστήµατα αυτά· 
 
(γ) να επιτρέπουν τη συµµετοχή των οικονοµικών παραγόντων των συγκεκριµένων 
τοµέων καθώς και των αρµόδιων δηµόσιων αρχών· και 
 
(δ) να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις σε θέµατα— 
 
(i) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της ασφάλειας και υγείας των 
καταναλωτών  
 
(ii ) προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών 
των συσκευασµένων αγαθών και των χρησιµοποιούµενων υλικών· και 
 
(iii) προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 
 

7 του 48(Ι) του 
2006. 

Συµβάσεις. 

13Α.—(1) Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι που 
καθορίζονται στο άρθρο 6, ο Υπουργός δύναται, κατά παρέκκλιση των 
εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 13, να επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών, 
που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, µε 
γραπτές συµφωνίες, µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των οικείων 
οικονοµικών κλάδων, οι οποίες προσδιορίζουν τους στόχους και τις αντίστοιχες 
προθεσµίες για την εκπλήρωση των στόχων αυτών και δεσµεύουν το σύνολο των 
επιχειρήσεων του οικείου οικονοµικού κλάδου. Κάθε τέτοια συµφωνία προβλέπει 
κυρώσεις για οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις 
υποχρεώσεις του, δυνάµει της συµφωνίας. 
 

 (2) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) συµφωνίες δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και διαβιβάζονται στην Επιτροπή. 
 
(3) Τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα παρακολουθούνται τακτικά από 
Επιθεωρητές, οι οποίοι διορίζονται δυνάµει του άρθρου 25, αναφέρονται στον 
Υπουργό και στην Επιτροπή και καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό υπό όρους, που 
καθορίζονται ρητά στη συµφωνία. Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι εξετάζεται η 
επιτελούµενη, στα πλαίσια της συµφωνίας, πρόοδος. 
 
(4) Κάθε συµφωνία που συνάπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
δύναται ανά πάσα στιγµή να τερµατιστεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία: 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση τερµατισµού τέτοιας συµφωνίας, εφαρµόζονται, σε 
σχέση µε τον οικείο οικονοµικό κλάδο, οι διατάξεις του άρθρου 13. 
 

Συστήµατα 
πληροφορικής. 
Παράρτηµα V. 

6 του 125(Ι) του 
2012. 

 

14.— (1) Ο Υπουργός δηµιουργεί βάσεις δεδοµένων για τις συσκευασίες και τα 
απόβλητα συσκευασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης 2005/270/ΕΚ 
και το Παράρτηµα V. 
 
(2) Οι βάσεις δεδοµένων περιέχουν πληροφορίες κυρίως ως προς την έκταση, τα 
χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής των συσκευασιών και των αποβλήτων 
συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τον επικίνδυνο 
χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιµοποιούνται 
στην κατασκευή τους εντός της ∆ηµοκρατίας. 
 

Υποχρέωση 
οικονοµικών 

παραγόντων να 
παρέχουν τα 
απαιτούµενα 

στοιχεία. 

15.—(1) Οι διαχειριστές συσκευασιών και όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
παράγοντες, υποχρεούνται να παρέχουν στον Υπουργό αξιόπιστα δεδοµένα που 
αφορούν στον τοµέα της δραστηριότητας τους, τα οποία απαιτούνται µε βάση το 
άρθρο 14. 
 
 

7 του 125(Ι) του 
2012. 

(1Α) Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), κάθε 
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Παράρτηµα V. 

Πίνακας 1. 
 

οικονοµικός παράγοντας συµπληρώνει και υποβάλλει στον Υπουργό τη στήλη (α) 
του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος V, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. 

7 του 125(Ι) του 
2012. 

Παράρτηµα V. 
Πίνακας 1 
Πίνακας 2 
Πίνακας 3. 

 

(1Β) Για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), κάθε 
διαχειριστής αποβλήτων συσκευασίας συµπληρώνει και υποβάλλει στον Υπουργό 
τους Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήµατος V, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού 
έτους. 
 

 (2) Ο Υπουργός έχει εξουσία να ζητήσει οποιαδήποτε συµπληρωµατικά σχετικά 
στοιχεία και πληροφορίες, αλλά λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην παροχή λεπτοµερών 
δεδοµένων. 
 

Εθνικό σύστηµα 
πληροφόρησης του 

κοινού. 
8(α) του 48(Ι) του 

2006. 

16.—(1) Ο Υπουργός οργανώνει εθνικό σύστηµα πληροφόρησης για τους χρήστες 
των συσκευασιών συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών και για κάθε 
ενδιαφερόµενο ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα που αναφέρεται κυρίως— 
 
(α) Στα προγράµµατα διαχείρισης των συσκευασιών  
 
(β) στα συστήµατα εγγυοδοσίας, συλλογής και ανάκτησης που υπάρχουν στη 
διάθεση τους· 
 
(γ) στο ρόλο των χρηστών-καταναλωτών ως παραγόντων συµβολής στην 
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης µε την ουσιαστική συµµετοχή τους στα 
συστήµατα εγγυοδοσίας, συλλογής/διαλογής στη πηγή των χρησιµοποιηµένων 
συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασίας και γενικότερα στην 
επαναχρησιµοποίηση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση τους· 
 
(δ) στη σηµασία των σηµάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά· 
και 
 
(ε) στα αναγκαία στοιχεία της Στρατηγικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που 
καταρτίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί στερεών και επικινδύνων 
αποβλήτων, όσον αφορά τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας. 
 

8(α) του 48(Ι) του 
2006. 

(2) Ο Υπουργός λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να προάγει την ενηµέρωση 
των καταναλωτών και τη διενέργεια εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

Ερµηνεία και 
πεδίο εφαρµογής. 

16Α.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 16Β, 16Γ, 16∆, 16Ε και 16ΣΤ – 
 

 “κοινό” σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και 
ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες αυτών˙ 
 

 “Περιβαλλοντική Αρχή” σηµαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙ 
 

 “σχέδιο και/ή πρόγραµµα” σηµαίνει τα προγράµµατα διαχείρισης συσκευασιών 
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 και τα συστήµατα εγγυοδοσίας, 
συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων συσκευασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 13. 
 

 (2) Τα άρθρα 16Β, 16Γ, 16∆, 16Ε και 16ΣΤ εφαρµόζονται στα σχέδια και/ή 
προγράµµατα, εξαιρουµένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (3). 
 

 (3) Τα άρθρα 16Β, 16Γ, 16∆, 16Ε και 16ΣΤ δεν εφαρµόζονται στα σχέδια και/ή 
προγράµµατα – 
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 (α) τα οποία σχεδιάστηκαν προκειµένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς 
εθνικής άµυνας ή για να εφαρµοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης˙ 
 

 
 

102(Ι) του 2005. 
 

13(Ι) του 2004. 
 

(β) αναφορικά µε τα οποία η συµµετοχή του κοινού διασφαλίζεται δυνάµει του 
περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια 
και/ή Προγράµµατα Νόµου του 2005 ή δυνάµει του περί Προστασίας και 
∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου του 2004. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

Συµµετοχή κοινού 
σε σχέδια και /ή 
προγράµµατα. 

16Β.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσµατικά στο 
κοινό η δυνατότητα να συµµετάσχει στην προετοιµασία, τροποποίηση ή 
αναθεώρηση των σχεδίων και/ ή προγραµµάτων. 
 

 (2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5, για τους 
σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός, µε γνωστοποίηση 
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας 
κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο διαδίκτυο, 
ενηµερώνει το κοινό – 
 

 (α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράµµατα ή την 
τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους, 
 

 (β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο 
κοινό κατά της εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής 
Αρχής, και 
 

 (γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή 
απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά µε το περιεχόµενο της πρότασης, εντός 35 
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της γνωστοποίησης. 
 

 (3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δηµοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε 
κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό –  
 

 (α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ή πρόγραµµα ή την τροποποίηση ή την 
αναθεώρησή τους· και 
 

 (β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά µε θέµα που αφορά τις προτάσεις. 
 

 (4) Το κοινό, µε το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαµβάνει- 
 

 (α) το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου 
διακυβεύονται συµφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε ένα 
σχέδιο και/ ή πρόγραµµα, και  
 

 (β) µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία 
του περιβάλλοντος. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

∆ηµόσια 
ακρόαση. 

16Γ.—(1) Μετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, που 
υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό και τη Συµβουλευτική 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, το Υπουργικό Συµβούλιο 
µπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δηµόσιας ακρόασης, για πρόταση που 
υποβάλλεται στις περιπτώσεις σηµαντικών σχεδίων και/ ή προγραµµάτων, 
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 16∆. 
 

 (2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το 
ενδιαφερόµενο κοινό και άλλα θέµατα σχετικά µε τις δηµόσιες ακροάσεις, 
καθορίζονται µε κανονισµούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 27. 
 



 

32(I)/2002 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 14 of 29 

 

3 του 159(Ι) του 
2005. 
Λήψη 

αποφάσεων. 

16∆. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά µε σχέδιο και/ή πρόγραµµα, το 
Υπουργικό Συµβούλιο λαµβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που 
εκφράζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16Β και τα αποτελέσµατα της δηµόσιας 
ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 16Γ. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

Ενηµέρωση. 

16Ε. Αφού το Υπουργικό Συµβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά µε το σχέδιο 
και/ή πρόγραµµα, ενηµερώνει το κοινό δηµοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης µε 
γνωστοποίηση, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε 
δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο 
διαδίκτυο, και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρηµένες 
στο Αρχείο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 16ΣΤ και γνωστοποιεί τον τόπο 
και το χρόνο, που µπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες– 
 

 (α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράµµατος, όπως αυτό εγκρίθηκε˙ 
 

 (β) συνοπτική δήλωση σχετικά µε –  
 

 (i) τον τρόπο, µε τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν 
απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφρασθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 16Β, και τα 
αποτελέσµατα δηµόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 
16Γ, και 
 
(ii) τους λόγους και τις εκτιµήσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές 
αποφάσεις που λήφθηκαν. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

Τήρηση Αρχείου. 

16ΣΤ. Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται –  
 

 (α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ή προγράµµατα, περιλαµβανοµένης της 
τροποποίησης ή αναθεώρησής τους, 
 

 (β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που υποβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 16Β, και 
 

 (γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16Ε. 
 

 (2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και µπορεί να τύχει 
επιθεώρησης κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 
 

 
 

119(Ι) του 2004. 

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της 
Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον 
Νόµου του 2004. 
 

8 του 125(Ι) του 
2012. 
Τέλη. 

17. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, εκδίδει Κανονισµούς, που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε τους οποίους 
καθορίζει το ύψος των τελών που επιβάλλονται για σκοπούς λειτουργίας του 
συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας. 
 

Εθελοντική 
συµφωνία. 

18.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µετά από γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας δύναται να εγκρίνει εθελοντικές συµφωνίες µεταξύ 
αρµόδιων δηµόσιων αρχών και οικονοµικών παραγόντων που εισάγουν ή 
εµπορεύονται στη ∆ηµοκρατία πρώτες ύλες ή προϊόντα που δηµιουργούν 
απόβλητα και οι οποίες στοχεύουν µεταξύ άλλων στη ρύθµιση των δαπανών που 
απορρέουν από την περισυλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, επανεπεξεργασία, 
καταστροφή, ελεγχόµενη απόρριψη ή εξαγωγή αποβλήτου. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η εθελοντική συµφωνία πρέπει να είναι 
ανοικτή σε όλα τα µέρη που επιθυµούν να συµµορφωθούν µε τους όρους της 
προκειµένου να συµβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος Νόµου. 
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(3) Η πρόταση συµφωνίας υποβάλλεται στον Υπουργό και πρέπει να περιλαµβάνει 
όλες τις πληροφορίες και µελέτες τις οποίες θα ζητήσει ο Υπουργός και να 
καλύπτει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να διαπιστωθεί, περιλαµβανοµένης και της 
διασφάλισης ότι οι αγοραστές ή χρήστες δε θα καταβάλουν εισφορά περισσότερο 
από µια φορά. 
 
(4) Ο Υπουργός µπορεί να εγκρίνει εξαίρεση από τη συµφωνία οποιουδήποτε 
επηρεαζόµενου εισαγωγέα ή εµπορευόµενου εάν αυτός αποδείξει ότι µια 
συγκεκριµένη πρώτη ύλη ή προϊόν το οποίο εισάγει ή εµπορεύεται µπορεί να τύχει 
περιβαλλοντικά ορθού χειρισµού από αυτόν, το ίδιο αποτελεσµατικά όσο και ο 
τρόπος τον οποίο καλύπτει η συµφωνία η οποία εγκρίθηκε. 
 

Ακύρωση 
εθελοντικής 
συµφωνίας. 

19. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να ακυρώσει ή να αναστείλει συµφωνία η 
οποία εγκρίθηκε µε βάση το άρθρο 18 στις περιπτώσεις όπου— 
 
(α) Μεταγενέστερα διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν αναληθείς ή 
ανακριβείς· ή 
 
(β) µεταγενέστερες αλλαγές και συνθήκες ή νεότερα δεδοµένα πιστοποιούν ότι η 
συνέχιση της δε συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών και προνοιών του παρόντος 
Νόµου και της ανάγκης για αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων· ή 
 
(γ) διεθνείς συµφωνίες ή απόφαση οργανισµού περιφερειακής οικονοµικής 
ολοκλήρωσης στον οποίο είναι µέρος ή µέλος η ∆ηµοκρατία καθιστούν αναγκαία 
την ακύρωση της συµφωνίας. 
 

9 του 125(Ι) του 
2012. 

Οικονοµικά µέσα 
και κοινοποίηση 
στην Επιτροπή. 

19Α.-(1) Υπό την προϋπόθεση ότι το Συµβούλιο δεν έχει εγκρίνει οικονοµικά 
µέσα, τα οποία προβλέπονται στο Άρθρο 15 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και 
τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται να θεσπίσει 
σχέδια οικονοµικών µέτρων, τα οποία συνάδουν µε τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περιβαλλοντική νοµοθεσία, προς επίτευξη των 
σκοπών του παρόντος Νόµου. 
 

 
72(Ι) του 2003 

174(Ι) του 2004. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του περί της ∆ιαδικασίας Πληροφόρησης 
Αναφορικά µε Ορισµένους Τεχνικούς Κανόνες Νόµου, ο Υπουργός, προτού 
θεσπίσει τα οικονοµικά µέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1), κοινοποιεί τα 
σχέδια των µέτρων αυτών στην Επιτροπή, εξαιρουµένων των σχεδίων οικονοµικών 
µέτρων που έχουν φορολογικό χαρακτήρα αλλά περιλαµβανοµένων τυχόν 
τεχνικών προδιαγραφών που συνδέονται µε οικονοµικά µέτρα φορολογικού 
χαρακτήρα. 
 

 (3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «περιβαλλοντική νοµοθεσία» σηµαίνει το 
σύνολο της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθµίζει θέµατα 
περιβάλλοντος και είναι δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη και το σύνολο της 
εκάστοτε σε ισχύ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία νοµοθεσίας που ρυθµίζει θέµατα 
περιβάλλοντος. 
 

 ΜΕΡΟΣ III—ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Εκθέσεις. 20.—(1) Ο Υπουργός ετοιµάζει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση 
των προνοιών του παρόντος Νόµου και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή. 
 
(2) Η έκθεση συντάσσεται σε τέτοια µορφή και περιέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως 
ορίζει εκάστοτε η Επιτροπή, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα πρακτικά 
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων των επιθεωρήσεων ή άλλα στοιχεία 
που αφορούν τις παρεκκλίσεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

10 του 125(Ι) του 
2012. 

(3) Ο Υπουργός ετοιµάζει κάθε χρόνο έκθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
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Απόφασης 2005/270/ΕΚ, η οποία περιλαµβάνει επίσης τα δεδοµένα που αφορούν 
τα συστήµατα πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 και τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18· η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή 
εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την παρέλευση κάθε ηµερολογιακού έτους. 
 

 (4) Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιλαµβάνει— 
 

 
 
 

Παράρτηµα III.  

(α) Ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων µετάλλων 
που περιέχουν οι συσκευασίες κατά την έννοια του άρθρου 10 και µε την παρουσία 
επιβλαβών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών, κατά την έννοια της τρίτης 
παραγράφου του σηµείου 1 του Παραρτήµατος III· και 
 
(β) ποσοτικά στοιχεία για τα απόβλητα συσκευασιών που θεωρούνται επικίνδυνα, 
λόγω της µόλυνσης τους από τα προϊόντα που περιείχαν, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, και ιδιαίτερα όταν είναι 
ακατάλληλα για ανάκτηση. Η πρώτη έκθεση δηµοσιεύεται µέχρι το τέλος του 2003 
και κατόπιν για την περίοδο που λήγει την 30ή Ιουνίου 2006 και για κάθε επόµενη 
πενταετία. 
 

Ελευθερία διάθεσης 
στην αγορά. 

21. Καµιά από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι 
δύναται να εµποδίσει τη διάθεση στην αγορά εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
συσκευασιών που είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

Μεταβατική 
περίοδος. 

22. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή των συσκευασιών δεν είναι υποχρεωτικές για 
οποιαδήποτε συσκευασία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003. 
 

 ΜΕΡΟΣ IV—∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή 

∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων 

Συσκευασιών. 

23.—(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως Συµβουλευτική Επιτροπή 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, και στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕ∆ΑΣ. 
 
(2) Η ΣΕ∆ΑΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη τα οποία διορίζονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του Υπουργού και κατόπιν υπόδειξης 
του Υπουργείου, της Ένωσης ή του οργάνου που εκπροσωπούν— 
 
(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, ως πρόεδρο· 
 
(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών  
 
(γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών  
 
(δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού· 
 
(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ∆ήµων  
 
(στ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων  
 
(ζ) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εµπορικού Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
(ΚΕ.ΒΕ). 
 
(η) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (Ο.Ε.Β)· 
 
(θ) ένα εκπρόσωπο του Συνδέσµου Καταναλωτών Κύπρου· 
 

4 του 133(Ι) του 
2003. 

(ι) Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών 
Οργανώσεων Κύπρου. 
 
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να 
εκτελέσει τα καθήκοντα του, η ΣΕ∆ΑΣ δύναται να εκλέξει ένα εκ των µελών της 
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για να ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατά την περίοδο απουσίας του προέδρου. 
 

11 του 125(Ι) του 
2012. 

(4) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της ΣΕ∆ΑΣ και απαρτία σε οποιαδήποτε 
συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστο πέντε µέλη της Επιτροπής. 
 
(5) Ο πρόεδρος µπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός 14 ηµερών από την 
ηµέρα υποβολής σχετικού αιτήµατος από οποιοδήποτε µέλος της ΣΕ∆ΑΣ. 
 
(6) Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 7 
ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίας και θα πρέπει να περιέχουν λεπτοµέρειες 
σε σχέση µε τα θέµατα που θα εξεταστούν. 
 

Αρµοδιότητες 
Επιτροπής. 

24.—(1) Η Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας έχει 
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
(α) Συµβουλεύει τον Υπουργό και γνωµοδοτεί επί θεµάτων που αφορούν τις 
συσκευασίες αποβλήτων, 
 
(β) εισηγείται τη θέσπιση και συµβουλεύει ως προς το περιεχόµενο των 
Κανονισµών που προβλέπονται µε βάση τον παρόντα Νόµο, και 
 
(γ) συµβουλεύει τον Υπουργό ως προς το διορισµό Επιθεωρητών για την καλύτερη 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 

∆ιορισµός 
Επιθεωρητών. 

 
 
 
 
 
 
 

30(Ι) του 2002. 
 

25.—(1) Ο Υπουργός, µετά από συµβουλή της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, µπορεί να διορίσει Επιθεωρητές, καθώς και 
οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιµο για την εφαρµογή του 
παρόντος Νόµου. 
 
(2) Η επιτήρηση της αγοράς για διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου σε σχέση µε τις προδιαγραφές των συσκευασιών που διατίθενται 
στην αγορά, θα διενεργείται µε βάση τις αρµοδιότητες και εξουσίες που 
παρέχονται στις αρµόδιες αρχές για επιθεώρηση της αγοράς δυνάµει του περί των 
Βασικών Απαιτήσεων για Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002. 
 

12 του 125(Ι) του 
2012. 

Αδικήµατα και 
ποινές. 

26. Πρόσωπο, το οποίο - 

 (α) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου 7, του εδαφίου (1) του άρθρου 9, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 
10, του άρθρου 11, του εδαφίου (1Α) και/ή του εδαφίου (1Β) του άρθρου 15 
και/ή  

  
 (β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των 
Κανονισµών και/ ή διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,  

  
 είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€85.500) ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

  
 (2)(α) Εάν, κατά τη διαδικασία εκδίκασης αδικήµατος κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 7, του εδαφίου (1) και/ή του εδαφίου (2) του άρθρου 10, 
υπάρχει ισχυρισµός ότι η διάπραξή του προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει 
ρύπανση του περιβάλλοντος ή να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, το 
δικαστήριο µπορεί να εκδώσει προσωρινό διάταγµα, µε το οποίο να απαγορεύει 
τη συνέχιση ή επανάληψη της πράξης ή παράλειψης που προκαλεί τη ρύπανση ή 
τον κίνδυνο, µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης. 

  
 (β) Το διάταγµα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) εκδίδεται από πρόεδρο 
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του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας. 

  
 

 14 του 1960 
 50 του 1962 
 11 του 1963 
 8 του 1969 

 40 του 1970 
 58 του 1972 
 1 του 1980 

 35 του 1982 
 29 του 1983 
 91 του 1983 
 16 του 1984 
 51 του 1984 
 83 του 1984 
 93 του 1984 
 18 του 1985 
 71 του 1985 
 89 του 1985 
 96 του 1986 

 317 του 1987 
 49 του 1988 
 64 του1990 

 136 του 1991 
 149 του 1991 
 237 του 1991 

 42(Ι) του 1992 
 43(Ι) του 1992 
102(Ι) του 1992 
 26(Ι) του 1993 
 82(Ι) του 1995 
102(Ι) του 1996 

 4(Ι) του 1997 
 53(Ι) του 1997 
 90(Ι) του 1997 
 27(Ι) του 1998 
 53(Ι) του 1998 
110(Ι) του 1998 
 34(Ι) του 1999 
146(Ι) του 1999 
 41(Ι) του 2000 
 32(Ι) του 2001 
 40(I) του 2002 
 80(Ι) του 2002 
140(Ι) του 2002 
206(Ι) του 2002 
 17(Ι) του 2004 
165(Ι) του 2004 
 268(Ι)του 2004 
 21(Ι) του 2006 
 99(Ι) του 2007 
170(Ι) του 2007 
 76(Ι) του 2008 
 81(Ι) του 2008 
118(Ι) του 2008 
119(Ι) του 2008 
36(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2009 
138(Ι) του 2009 
 19(Ι) του 2010 

166(Ι) του 2011. 
 

Κεφ.6. 
 14 του 1960 
 11 του 1965 

(3) Οι προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιου διατάγµατος διέπονται, τηρουµένων των 
αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, το άρθρο 9 του περί 
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και τους σχετικούς περί Πολιτικής ∆ικονοµίας 
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς. 
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 161 του 1989 
 228 του 1989 

 51(Ι) του 1999 
34(Ι) του 1999 
 58(Ι) του 2003 
 66(Ι) του 2004 

 138(Ι)του 2006. 
 
 (4) Το προσωρινό διάταγµα που προβλέπεται στο εδάφιο (2) µπορεί να εκδοθεί 
και µετά από µονοµερή (ex parte) αίτηση, κατ’ εφαρµογή, τηρουµένων των 
αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και των περί 
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών. Στην περίπτωση αυτή, για 
σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ µέρους του αντιδίκου 
λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγµα να παραµένει σε ισχύ, η σχετική 
προθεσµία που δύναται να τεθεί από το δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις 
δεκατέσσερις (14) µέρες. 

  
 (5) Αν πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου 

(2), δεν υπακούει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε αυτό, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€85.500) ή/και στις δύο 
αυτές ποινές. 

  
 (6) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αδικήµατα ευθύνεται 
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί 
µε τη συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή - 

  
 (α) οποιουδήποτε από τα µέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συµβουλίου ή 
της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νοµικού προσώπου, ή 

  
 (β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος συµβούλου του 
νοµικού προσώπου, 

  
 τότε η ποινική δίωξη για το αδίκηµα µπορεί να στραφεί εναντίον του νοµικού 
προσώπου και όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα. 
 

13 του 125(Ι) του 
2012. 

Εξώδικη ρύθµιση 
αδικηµάτων. 

 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας. 

Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

3.10.2003. 

26Α.-(1)(α) Αν οποιοσδήποτε Επιθεωρητής ή λειτουργός που έχει διοριστεί 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 25, έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9, του άρθρου 11, των εδαφίων (1Α) και 
(1Β) του άρθρου 15 και/ ή του Κανονισµού 4 των περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονοµικών Παραγόντων) Κανονισµών του 
2003, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθµιση του αδικήµατος. 

  
 (β) Το ποσό της εξώδικης ρύθµισης είναι ανάλογο µε τη σοβαρότητα του 
αδικήµατος, και δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400). 

  
 (2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθµισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο 
Επιθεωρητής ή ο λειτουργός επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το 
αδίκηµα σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκηµα, η 
συγκεκριµένη διάταξη που θεωρεί ότι παραβιάστηκε, ο χρόνος διάπραξης του 
αδικήµατος, το χρηµατικό ποσό που το πρόσωπο καλείται να καταβάλει καθώς 
και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου αυτό πρέπει να καταβληθεί.  

  
 (3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός θεωρεί, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκηµα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή 
δεν τερµατιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της 
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ειδοποίησης, ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός καθορίζει ποσό εξώδικου προστίµου, 
διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και, σε 
περίπτωση που η πράξη ή παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, ο 
Επιθεωρητής ή ο λειτουργός προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του εν 
λόγω προσώπου ενώπιον δικαστηρίου. 

  
 (4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη, την 
οποία ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός θεωρεί σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ότι 
συνιστά αδίκηµα, δεν τερµατιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης, τότε για κάθε µέρα που 
η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται, θεωρείται ότι 
διαπράττεται νέο αδίκηµα, για το οποίο ο Επιθεωρητής ή ο λειτουργός προβαίνει 
στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

  
 (5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται µε βάση τα προβλεπόµενα στα εδάφια (1) και 

(2) θεωρείται χρηµατική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό 
αδίκηµα. 

  
 (6) Με την καταβολή του ποσού που προβλέπεται στο εδάφιο (5), ο εισπράξας 
εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία 
αναγράφονται τα ακόλουθα: 

  
 (α) το όνοµα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκηµα· 
  
 (β) συνοπτική αναφορά του αδικήµατος· 
  
 (γ) ο τόπος και η ηµεροµηνία διάπραξης του αδικήµατος· και 
  
 (δ) το ποσό που καταβλήθηκε. 
  
 (7) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), αν το χρηµατικό ποσό 
που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την πάροδο 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, 
ουδεµία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά µε τη διάπραξη του σχετικού 
αδικήµατος. 

  
 (8) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), µετά την εξώδικη 
ρύθµιση του αδικήµατος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης 
που αναφέρεται πιο πάνω, δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία 
σχετικά µε το συγκεκριµένο αδίκηµα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της 
απόδειξης που προβλέπεται στο εδάφιο (6) αποτελεί απόδειξη των γεγονότων που 
αναφέρονται σε αυτήν και συνεπάγεται απαλλαγή του κατηγορούµενου για το 
συγκεκριµένο αδίκηµα που αναφέρεται σε αυτήν.  

  
 (9) Η εξώδικη ρύθµιση του αδικήµατος και η καταβολή του σχετικού ποσού 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις δεν αποτελεί καταδίκη. Σε περίπτωση, όµως, 
καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόµοιας φύσης αδικήµατος, το 
δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα, για σκοπούς 
επιµέτρησης της ποινής. 
 

Κανονισµοί. 27.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς για τον 
καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος, επιπρόσθετα από τα θέµατα που 
αναφέρονται ρητά στον παρόντα Νόµο, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισµού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 
Κανονισµοί αυτοί µπορούν να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα 
θέµατα: 
 
(α) Πρόσθετες διαδικασίες αναφορικά µε την οργάνωση και τους όρους 
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λειτουργίας των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης· 
 
(β) καθήκοντα και εξουσίες των Επιθεωρητών  
 
(γ) τον καθορισµό προθεσµιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισµένες πράξεις 
ή ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο· 
 

6 του 133(Ι) του 
2003. 

(δ) την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν το ύψος των ποινών που 
επιβάλλονται µε βάση το άρθρο 26 του παρόντος Νόµου για τα αδικήµατα που 
δηµιουργούν οι Κανονισµοί. 
 

3 του 159(Ι) του 
2005. 

(ε) τη θέσπιση λεπτοµερών διαδικασιών για την ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις 
µε το κοινό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16Α, περιλαµβανοµένων δηµόσιων 
ακροάσεων. 
 

 (3) Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση τον 
παρόντα Νόµο µπορούν να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγµατα µε 
τα οποία ρυθµίζονται τεχνικής ή διοικητικής φύσεως θέµατα. 
 

∆ιατάγµατα. 28. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 27, ο Υπουργός 
µπορεί µε διατάγµατα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας να εγκρίνει τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την 
προσαρµογή των Παραρτηµάτων του παρόντος Νόµου στην επιστηµονική και 
τεχνική πρόοδο. 
 

Έναρξη ισχύος. 29.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε 
ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Τα άρθρα 11 και 20 θα τεθούν σε ισχύ σε ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες που θα 
καθοριστούν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που θα δηµοσιευτεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

Καταργήθηκε µε το 14 του 125(Ι) του 2012. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
(Άρθρο 2) 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
(Άρθρο 2) 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 
 

Καταργήθηκε µε το 14 του 125(Ι) του 2012. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Άρθρο 2) 
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 9 του 48(Ι) του 2006 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ 
(άρθρο 2Α) 

 
 Επεξηγηµατικά παραδείγµατα για τα κριτήρια του άρθρου 2Α 

 
 ΜΕΡΟΣ Α - Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 2Α: 
 

 1. Αντικείµενα που αποτελούν συσκευασίες: 
 

 (α) Κουτιά γλυκών. 
 

 (β) Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη CD. 
 

 2. Αντικείµενα που δεν αποτελούν συσκευασίες: 
 

 (α) Γλάστρες, που προορίζονται να παραµείνουν µε το φυτό σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του. 
 

 (β) Εργαλειοθήκες. 
 

 (γ) Φακελάκια τσαγιού. 
 

 (δ) Κηρώδη επιστρώµατα γύρω από το τυρί. 
 

 (ε) Μεµβράνες λουκάνικων. 
 

 ΜΕΡΟΣ Β - Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου στο εδάφιο (3) του 
άρθρου 2Α: 

 
 1. Αντικείµενα που αποτελούν συσκευασίες, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και 

προορίζονται για να γεµίζονται στο σηµείο πώλησης: 
 

 (α) Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για µεταφορά. 
 

 (β) Πιάτα και ποτήρια µιας χρήσης. 
 

 (γ) Κολλητική µεµβράνη. 
 

 (δ) Σακούλες για σάντουιτς. 
 

 (ε) Αλουµινόχαρτο. 
 

 2. Αντικείµενα που δεν αποτελούν συσκευασίες: 
 

 (α) Αναδευτήρες. 
 

 (β) Μαχαιροπήρουνα µιας χρήσης. 
 

 ΜΕΡΟΣ Γ - Επεξηγηµατικά παραδείγµατα του κριτηρίου στο εδάφιο (4) του 
άρθρου 2Α: 

 
 1. Αντικείµενα που αποτελούν συσκευασίες: 

 
 Ετικέτες αναρτηµένες απευθείας ή προσκολληµένες στο προϊόν. 

 2. Εξαρτήµατα συσκευασιών: 
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 (α) Βουρτσάκι της µάσκαρας, όταν αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου. 
 

 (β) Αυτοκόλλητες ετικέτες κολληµένες σε άλλη συσκευασία. 
 

 (γ) Άγκιστρα. 
 

 (δ) Πλαστικοί δακτύλιοι. 
 

 (ε) ∆οσοµετρητής, που αποτελεί µέρος του πώµατος του δοχείου 
απορρυπαντικού. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Άρθρα 7 και 20) 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗΣ, ΦΥΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

 
1. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή και σύνθεση συσκευασιών 
 
(α) οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος και το βάρος τους να 
περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας, 
υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασµένο προϊόν και για τον καταναλωτή· 
 
(β) οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στο εµπόριο κατά τρόπο 
που να επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση ή την ανάκτηση τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανακύκλωσης τους και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται 
διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας· 
 
(γ) οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η παρουσία επιβλαβών και άλλων 
επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου 
της συσκευασίας να ελαχιστοποιείται όσον αφορά την παρουσία τους σε εκποµπές, την τέφρα ή το 
απόπλυµα όταν γίνεται καύση ή υγειονοµική ταφή των συσκευασιών ή των καταλοίπων από 
διαδικασίες διαχείρισης ή των αποβλήτων συσκευασίας. 
 
2. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την επαναχρησιµοποιήσιµη φύση συσκευασιών 
 
Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα: 
 
(α) οι φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της συσκευασίας πρέπει να επιτρέπουν ένα ορισµένο 
αριθµό διακινήσεων ή επαναλαµβανόµενης χρήσης υπό κανονικά προβλέψιµες συνθήκες χρήσης· 
 
(β) πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατεργασίας της χρησιµοποιηµένης συσκευασίας, έτσι ώστε να 
πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναµικό· και 
 
15 του 125(Ι) του 2012. 
(γ) πρέπει να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για τις ανακτήσιµες συσκευασίες όταν οι συσκευασίες 
δε χρησιµοποιούνται και καθίστανται απόβλητα συσκευασίας. 
 
3. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την ανακτήσιµη φύση συσκευασιών 
 
(α) Συσκευασίες ανακτήσιµες υπό µορφή ανακύκλωσης υλικών 
 
Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπουν την ανακύκλωση 
ορισµένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα 
οποία διατίθενται στην αγορά, σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζει ο Υπουργός· αυτό το ποσοστό 
µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία. 
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(β) Συσκευασίες ανακτήσιµες υπό µορφή ανάκτησης ενέργειας 
 
Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία µε σκοπό την ανάκτηση ενέργειας πρέπει να 
έχουν ελάχιστη κατώτατη θερµογόνο τιµή που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας, 
που θα ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµου. 
 
(γ) Συσκευασίες ανακτήσιµες υπό µορφή λιπασµατοποίησης 
 
Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία µε σκοπό τη λιπασµατοποίηση πρέπει να είναι 
βιοαποικοδοµήσιµα, κατά τρόπο που να µην εµποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή 
δραστηριότητα λιπασµατοποίησης στην οποία υποβάλλονται. 
 
δ) Βιοαποικοδοµήσιµες συσκευασίες 
 
Τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορούν να 
αποσυντίθενται µε φυσικό, χηµικό, θερµικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε το µεγαλύτερο µέρος του 
λιπάσµατος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικά σε διοξείδιο του άνθρακα, βιοµάζα και νερό. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
(Άρθρο 11) 

 
1. Το Παράρτηµα αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από τους παρόντες 
Κανονισµούς και καθορίζει διακριτικά αρίθµησης και συντοµογραφίες στα οποία πρέπει να στηρίζεται 
το σύστηµα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας το είδος του ή των υλικών συσκευασίας που έχουν 
χρησιµοποιηθεί και καθορίζοντας τα υλικά που αποτελούν αντικείµενο του συστήµατος αναγνώρισης. 
 
2. Η αρίθµηση και οι συντοµογραφίες του συστήµατος αναγνώρισης για τα πλαστικά υλικά, το χαρτί 
και το χαρτόνι, τα µέταλλα, τα ξύλινα υλικά, τα υφασµάτινα υλικά, τα γυάλινα υλικά και τα σύµµεικτα 
υλικά καθορίζονται πιο κάτω. 
 
3. Για τα πλαστικά χρησιµοποιείται αρίθµηση από 1 έως 19, για το χαρτί και το χαρτόνι από 20 έως 
39, για τα µέταλλα από 40 έως 49, για το ξύλο από 50 έως 59, για τις υφαντικές ύλες από 60 έως 69, 
για το γυαλί από 70 έως 79. 
 
4. Η αναγνώριση µπορεί επίσης να γίνεται µε βάση τη συντοµογραφία για το ή τα χρησιµοποιούµενο(-
α) υλικό(-ά) (παραδείγµατος χάριν HDPE: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). Για την αναγνώριση 
των υλικών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρίθµηση ή συντοµογραφίες ή και τα δύο. Οι ανωτέρω µέθοδοι 
αναγνώρισης πρέπει να αναγράφονται στο κέντρο ή κάτω από το σύµβολο που υποδεικνύει την 
επαναχρησιµοποιήσιµη ή την ανακτήσιµη φύση της συσκευασίας 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1) για τα πλαστικά υλικά 
 

Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 
Πολύ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) PET 1 
 HDPE 2 
 PVC 3 
 LDPE 4 
 PP 5 
 PS 6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
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  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 

(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1) για το χαρτί και το χαρτόνι 

 
Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 

Κυµατοειδές χαρτόνι PAP 20 
Μη κυµατοειδές χαρτόνι PAP 21 
Χαρτί PAP 22 
•  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών για τα µέταλλα 
 

Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 
Χάλυβας FE 40 
Αλουµίνιο ALU 41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1) για ξύλινα υλικά 

 
Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 

Ξύλο FOR 50 
Φελλός FOR 51 
  52 
  53 
  54 
  55 
  56 
  57 
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  58 
  59 
(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1) για υφασµάτινες συσκευασίες 
 

Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 
Βαµβάκι TEX 60 
 TEX 61 
  62 
  63 
  64 
  65 
  66 
  67 
  68 
  69 
(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1) για το γυαλί 
 

Υλικό Συντοµογραφία Αρίθµηση 
Άχρωµο γυαλί GL 70 
Πράσινο γυαλί GL 71 
Καφέ γυαλί GL 72 
  73 
  74 
  75 
  76 
  77 
  78 
  79 
(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

Σύστηµα αρίθµησης και συντοµογραφιών (1)για υφιστάµενες συσκευασίες 
 

Υλικό Συντοµογραφία* Αρίθµηση 
Χαρτί και χαρτόνι/ διάφορα µέταλλα  80 
Χαρτί και χαρτόνι/ πλαστικό  81 
Χαρτί και χαρτόνι/ αλουµίνιο  82 
Χαρτί και χαρτόνι/ λευκοσίδηρος  83 
Χαρτί και χαρτόνι/ πλαστικό/ αλουµίνιο  84 
Χαρτί και χαρτόνι/ πλαστικό/ αλουµίνιο/ 
λευκοσίδηρος 

 85 

  86 
  87 
  88 
  89 
Πλαστικό/ αλουµίνιο  90 
Πλαστικό/ λευκοσίδηρος  91 
Πλαστικό/ διάφορα µέταλλα  92 
  93 
  94 
Γυαλί/ πλαστικό  95 
Γυαλί/ αλουµίνιο  96 
Γυαλί/ λευκοσίδηρος  97 
Γυαλί/ διάφορα µέταλλα  98 
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  99 
(*) Σύµµεικτες συσκευασίες: C, ακολουθούµενο από τη συντοµογραφία του υλικού που περιέχεται στη 
µεγαλύτερη αναλογία (C/...). 
(1) Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο κεφαλαία γράµµατα. 
 
 

16 του 125(Ι) του 2012 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Άρθρα 14 και 15) 

 
Πίνακας 1 

 
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και  

ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης µε ανάκτηση ενέργειας εντός ή  
εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

 
Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων µε ανάκτηση 
ενέργειας µε 
 

Παρα-
γόµενα 
απόβλη
-τα 
συσκευ
-ασίας 

Ανακύ
-
κλωση 
υλικώ
ν 

Άλλες 
µορφές 
ανακύ-
κλωσης 

Σύνολ
ο 
ανακύ
-
κλωση
ς 

Ανάκτησ
η 
ενέργειας 

Άλλες 
µορφές 
ανάκτηση
ς 

Αποτέφρωση 
σε 
εγκαταστάσει
ς καύσης 
απόβλητα µε 
ανάκτηση 
ενέργειας 

Σύνολο 
ανάκτησης 
και 
αποτέφρωση
ς σε 
εγκαταστάσει
ς καύσης 
απόβλητα µε 
ανάκτηση 
ενέργειας 

Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι 

Υλικό 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) 
ΓΥΑΛΙ         
ΠΛΑΣΤΙΚΟ         
ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝ

Ι         

Αλουµίνιο         
Χάλυβας         

Μ
Ε
Τ
Α
Λ
Λ
Α 

Σύνολο         

ΞΥΛΟ         
ΑΛΛΑ         
ΣΥΝΟΛΟ         
 
Σηµειώσεις για τον Πίνακα 1 
 
(1) Λευκά τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
εκτιµήσεις που πρέπει να στηρίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και να επεξηγούνται στην περιγραφή της 
µεθοδολογίας. 
 
(2) Ανοιχτόχρωµα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι υποχρεωτική αλλά γίνονται αποδεκτές και 
χονδρικές εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές θα πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή της µεθοδολογίας. 
 
(3) Σκουρόχρωµα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι υποχρεωτική. 
 
(4) Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συµπεριλαµβάνουν όλα τα υλικά που 
ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά. 
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(5) Η στήλη (γ) περιλαµβάνει όλα τα είδη ανακύκλωσης, περιλαµβανοµένης και της οργανικής 
ανακύκλωσης, εξαιρούµενης της ανακύκλωσης υλικών. 
 
(6) Η στήλη (δ) πρέπει να περιλαµβάνει το άθροισµα των στηλών (β) και (γ). 
 
(7) Η στήλη (στ) περιλαµβάνει όλες τις µορφές ανάκτησης, περιλαµβανοµένης και της ανακύκλωσης, 
εξαιρουµένης της ανάκτησης ενέργειας. 
 
(8) Η στήλη (η) περιλαµβάνει το άθροισµα των στηλών (δ), (ε), (στ) και (ζ). 
 
(9) Ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας: 
Στήλη (η) / στήλη (α). 
 
(10) Ποσοστό ανακύκλωσης: Στήλη (δ) / στήλη (α). 
 
(11) Τα δεδοµένα για το ξύλο δε χρησιµοποιούνται προς τον σκοπό της αξιολόγησης του στόχου για 
ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος για κάθε υλικό συσκευασίας. 
 

Πίνακας 2 
 

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη µέλη ή  
εξάγονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε  

εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας 
 

Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη µέλη ή εξάγονται 
από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για  

Υλικό 
Ανακύκλωση 
υλικών 

Άλλες µορφές 
ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

Άλλες µορφές 
ανάκτησης 

Αποτέφρωση σε 
εγκαταστάσεις 
καύσης 
αποβλήτων µε 
ανάκτηση 
ενέργειας 

ΓΥΑΛΙ      
ΠΛΑΣΤΙΚΟ      
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ      

Αλουµίνιο      
Χάλυβας      ΜΕΤΑΛΛΟ 
Σύνολο      

ΞΥΛΟ      
ΑΛΛΑ      
ΣΥΝΟΛΟ      
 
Σηµειώσεις για τον Πίνακα 2 
 
(1) Τα δεδοµένα του παρόντος πίνακα αναφέρονται µόνον στις ποσότητες που θεωρούνται ότι 
προσµετρήθηκαν για σκοπούς του παρόντος Νόµου. Αποτελούν υποσύνολο των δεδοµένων που έχουν 
ήδη υποβληθεί στον Πίνακα 1. Ο παρών πίνακας υποβάλλεται µόνον για πληροφοριακούς σκοπούς. 
 
(2) Ανοιχτόχρωµα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι υποχρεωτική, αλλά γίνονται αποδεκτές και 
χονδρικές εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή της µεθοδολογίας. 
 
(3) Σκουρόχρωµα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι υποχρεωτική. 
 
(4) Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά περιλαµβάνουν όλα τα υλικά που 
ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά. 
 

Πίνακας 3 
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Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη µέλη ή  
εισάγονται από τρίτη χώρα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε  

εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας 
 

 
Απόβλητα συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη µέλη ή εισάγονται 
από τρίτη χώρα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για 

Υλικό 
Ανακύκλωση 
υλικών 

Άλλες µορφές 
ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

Άλλες µορφές 
ανάκτησης 

Αποτέφρωση σε 
εγκαταστάσεις 
καύσης 
αποβλήτων µε 
ανάκτηση 
ενέργειας 

ΓΥΑΛΙ      
ΠΛΑΣΤΙΚΟ      
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ      

Αλουµίνιο      
Χάλυβας      ΜΕΤΑΛΛΟ 
Σύνολο      

ΞΥΛΟ      
ΑΛΛΑ      
ΣΥΝΟΛΟ      
 
Σηµειώσεις για τον Πίνακα 3 
 
(1) Τα δεδοµένα του παρόντος πίνακα υποβάλλεται µόνον για πληροφοριακούς σκοπούς. ∆εν περιέχονται 
στον Πίνακα 1 ούτε είναι δυνατόν να προσµετρηθούν για την επίτευξη των στόχων από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία.  
 
(2) Σκουρόχρωµα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδοµένων είναι εθελοντική.  
 
(3) Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά περιλαµβάνουν όλα τα υλικά που 
ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.». 
 
 
 
 


