
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 11, 13, 23 και 54(1) 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο–   

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 

155,12.6.2019, σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5
ης

 Ιουνίου 2019 «σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» 

 

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. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 

δυνάμει των άρθρων 11, 13, 23 και 54(1) του περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει 

τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Περί Αποβλήτων (Μείωση 

των Επιπτώσεων Ορισμένων Πλαστικών Προϊόντων στο Περιβάλλον) 

Κανονισμοί του 2020. 

Ερμηνεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. –(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια–   

«αλιευτικό εργαλείο» σημαίνει κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται στην αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη 

σύλληψη ή την εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην 

επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη 

σύλληψη ή την εκτροφή τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων˙ 

«απόβλητο αλιευτικών εργαλείων» σημαίνει κάθε αλιευτικό εργαλείο που 

καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στο άρθρο 2 του Νόμου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών 

που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσαρτημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν 

αυτό απορρίφθηκε, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που 

εγκαταλείφθηκε ή απωλέσθη˙ 

«βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη» σημαίνει την πλαστική ύλη που μπορεί να 

υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί σε 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και είναι, σύμφωνα με τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, ανακτήσιμη μέσω 

λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης˙ 

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν 

κυκλοφορεί στην αγορά˙ 

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε 

έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν˙ 
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Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 396, 

30.12.2006, σ. 1. 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 316, 

14.11.2012, σ. 12. 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 354, 

28.12.2013, σ. 22. 

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 332, 

28.12.2000, σ. 81. 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 164 της 

25.6.2008, σελ. 19. 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 327 της 

23.12.2000, σελ. 1 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 304, 

22.11.2011, σ. 64. 

 

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2, σημείο 1), στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012˙ 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 

τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 

καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ˙  

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση 

των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 

95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 

2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου˙ 

«Κανονισμός (ΕΕ) 1380/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 

2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και 

(ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

354 της 28.12.2013, σ. 22). 

«λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» σημαίνει τις «λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ· 

«Οδηγία 2000/59/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 

φορτίου˙ 

«Οδηγία (ΕΚ) 2008/56» σημαίνει την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17
ης

 Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον˙ 

«Οδηγία (ΕΚ) 2000/60» σημαίνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23
ης

 Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων˙ 

«Οδηγία 2011/83/ΕΕ» σημαίνει την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
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Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε. L 127, 

29.04.2014, σ. 1. 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 241 της 

17.9.2015, σελ. 1. 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 151 της 

7.6.2019, σελ. 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου˙ 

«Οδηγία 2014/40/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση 

των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 

καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ˙ 

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535» σημαίνει την Οδηγία 2015/1535/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9
ης

 Σεπτεμβρίου 2015, για 

την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών˙ 

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/883» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 

2000/59/ΕΚ˙ 

 «οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη» σημαίνει πλαστικό υλικό το οποίο 

περιλαμβάνει πρόσθετα που, μέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του 

πλαστικού υλικού σε μικρο-τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση˙ 

«παραγωγός» σημαίνει, 

(α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος το οποίο 

κατασκευάζει, γεμίζει, πωλεί ή εισάγει επαγγελματικά, ανεξάρτητα από τη 

χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ 

αποστάσεως σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7) της Οδηγίας 

2011/83/ΕΕ και διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, 

γεμισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη, άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές 

δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 28) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή 

(β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη 

χώρα το οποίο πωλεί επαγγελματικά σε άλλο κράτος μέλος απευθείας σε 

νοικοκυριά ή χρήστες πλην των νοικοκυριών, μέσω συμβάσεων εξ 

αποστάσεως όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7) της Οδηγίας 

2011/83/ΕΕ, πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ή γεμισμένα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, 

άλλο από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 28) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1380/2013˙ 

«πλαστική ύλη» σημαίνει ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3, σημείο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο 

οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο 

μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς˙ 

«πλαστικό προϊόν μίας χρήσης» σημαίνει το προϊόν που κατασκευάζεται 

εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, 
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32(Ι) του 2002 

133(Ι) του 2003 

159(Ι) του 2005 

 48(Ι) του 2006 

 58(Ι) του 2012 

 59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 

163(Ι) του 2017  

171(Ι) του 2019 

..... (Ι) του 2020. 

 

 

 

 

Σκοπός. 

 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής. 

Παράρτημα 

 

Μείωση της 

κατανάλωσης 

Παράρτημα 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 

 

σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με 

επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον 

ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε˙  

«συσκευασία» σημαίνει την συσκευασία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου˙ 

 

 

 

 

«προϊόντα καπνού» σημαίνει τα προϊόντα καπνού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 4) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ˙ 

(2) Οι όροι «απόβλητο», «επεξεργασία», «πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού», «συλλογή» και «χωριστή συλλογή» καθώς και οποιοιδήποτε 

άλλοι όροι, που δεν καθορίζονται στους Κανονισμούς, έχουν την έννοια που 

αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος. 

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η πρόληψη και η μείωση του 

αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο 

υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της 

μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. 

4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης που απαριθμούνται στο Παράρτημα και στα προϊόντα που 

κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη και αλιευτικά εργαλεία 

που περιέχουν πλαστικές ύλες. 

5. –(1) Το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021, η αρμόδια αρχή καταρτίζει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης της 

κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που απαριθμούνται στο 

Μέρος Α του Παραρτήματος, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της 

πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της 

δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την αισθητή αναστροφή των 

αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση. 

Νοείται ότι, τα μέτρα αυτά εντάσσονται στα σχέδια ή προγράμματα που 

αναφέρονται στον Κανονισμό 12 κατά την πρώτη επόμενη επικαιροποίηση των 

εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που τα 

διέπει, ή σε κάθε άλλο πρόγραμμα που καταρτίζεται ειδικά για τον εν λόγω 

σκοπό.  

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν μετρήσιμη ποσοτική 

μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος, έως το 2026 σε σύγκριση με 

το 2022. 
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Παράρτημα 

 

 

 

 

 

 

32(Ι) του 2002 

133(Ι) του 2003 

159(Ι) του 2005 

 48(Ι) του 2006 

 58(Ι) του 2012 

 59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 

163(Ι) του 2017  

171(Ι) του 2019 

..... (Ι) του 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

Περιορισμοί της 

διάθεσης στην 

αγορά. 

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) δύναται να 

περιλαμβάνουν– 

(α) εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, 

(β) μέτρα που εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις 

στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του 

Παραρτήματος είναι διαθέσιμες στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή 

και 

(γ) οικονομικά μέσα όπως μέσα που εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον 

τελικό καταναλωτή. 

Νοείται ότι, τα μέτρα μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης κατά τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων και όταν απορρίπτονται στο περιβάλλον. 

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισμούς εμπορίας κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 21 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμου, για τους σκοπούς της πρόληψης της απόρριψης των εν 

λόγω προϊόντων στο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η υποκατάστασή τους 

από εναλλακτικά προϊόντα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή δεν περιέχουν 

πλαστική ύλη. 

 

(4) Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει την παραγράφου (1) είναι αναλογικά 

και δεν εισάγουν διακρίσεις.  

(5) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και καθιστά διαθέσιμη στο ευρύ 

κοινό μέσω διαδικτύου περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του 

παρόντος Κανονισμού. 

(6) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζονται 

δυνάμει του παρόντος Κανονισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2015/1535/ΕΚ 

όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω Οδηγίας. 

(7) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Α του Παραρτήματος τα οποία διατίθενται στην 

αγορά και τα μέτρα μείωσης που λαμβάνονται και υποβάλλει έκθεση σχετικά 

με την πρόοδο που σημειώνεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 

(1) του άρθρου 13 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ και την εκτελεστική πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 4 της εν λόγω Οδηγίας με 

απώτερο σκοπό τη θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων σε επίπεδο 

Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης 

6. Από τις 3 Ιουλίου 2021, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, των 

πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Β του 

Παραρτήματος, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από 

οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. 

Απαιτήσεις για τα 

προϊόντα. 
7. –(1) (α) Από τις 3 Ιουλίου 2024, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που 

απαριθμούνται στο μέρος Γ του Παραρτήματος και φέρουν καπάκια και 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

καλύμματα κατασκευασμένα από πλαστική ύλη, μπορούν να διατίθενται στην 

αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα 

στους περιέκτες κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του 

προϊόντος˙ 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, τα μεταλλικά 

καπάκια ή καλύμματα με πλαστικά παρεμβύσματα, δεν θεωρούνται 

κατασκευασμένα από πλαστική ύλη. 

(β) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 

ανωτέρω τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με την απαίτηση της παραγράφου 

(1) όταν συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ. 

(2) Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο 

Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος και οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό 

πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») περιέχουν 

τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για 

όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά και 

(3) Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2030, οι φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο 

Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος αποτελούνται κατά τουλάχιστον 30% από 

ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες 

ποτών που διατίθενται στην αγορά. 

(4) Η αρμόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται 

στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού βάσει των κανόνων 

που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του 

άρθρου 6 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ. 

Απαιτήσεις σχετικά 

με τη σήμανση. 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. –(1) Από τις 3 Ιουλίου 2021, όλα τα πλαστικά μιας χρήσης που 

απαριθμούνται στο Μέρος Δ του Παραρτήματος, τα οποία διατίθενται στην 

αγορά, φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της 

συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του προϊόντος, που να ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα ακόλουθα: 

(α) τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους 

τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το 

συγκεκριμένο προϊόν, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, και 

(β) την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψής τους στο περιβάλλον ή άλλου 

ακατάλληλου τρόπου απόρριψης των προϊόντων στο περιβάλλον ως 

αποβλήτων. 

(2) Η σήμανση θα είναι σύμφωνα με τις εναρμονισμένες προδιαγραφές που 

καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 7 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ 

και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 (α) Η σήμανση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στα 
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Παράρτημα. 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

Διευρυμένη Ευθύνη 

του Παραγωγού. 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 
Παράρτημα. 

 

 

32(Ι) του 2002 

133(Ι) του 2003 

159(Ι) του 2005 

 48(Ι) του 2006 

 58(Ι) του 2012 

 59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 

163(Ι) του 2017  

171(Ι) του 2019 

..... (Ι) του 2020. 

 

 

 

 

 

σημεία 1, 2 και 3 του Μέρους Δ του Παραρτήματος, τοποθετείται στις 

συσκευασίες προς πώληση και στις ομαδοποιημένες συσκευασίες των εν λόγω 

προϊόντων. Στις περιπτώσεις στις οποίες περισσότερες της μίας μονάδας προς 

πώληση ομαδοποιούνται στο σημείο αγοράς, κάθε μονάδα προς πώληση φέρει 

σήμανση επί της συσκευασίας της. Η σήμανση δεν είναι υποχρεωτική για 

συσκευασίες με επιφάνεια μικρότερη των 10 cm2· 

(β) Η σήμανση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 

σημείο 4 του Μέρους Δ του Παραρτήματος, τοποθετείται πάνω στο ίδιο το 

προϊόν· και 

(γ) λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες προαιρετικές προσεγγίσεις και 

αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να αποφεύγονται πληροφορίες που 

παραπλανούν τους καταναλωτές. 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σχετικά με τα προϊόντα καπνού 

ισχύουν επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/40/ΕΕ. 

9. –(1) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11 και 54(2) 

του Νόμου και δυνάμει των άρθρων 9 και 13 του περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο θεσπίζει 

συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα 

μιας χρήσης που απαριθμούνται στο Τμήμα Ι και στα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ, 

αντίστοιχα, του Μέρος Ε του Παραρτήματος τα οποία διατίθενται στην αγορά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 11Α του Νόμου. 

(2) Με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (1) 

ανωτέρω διασφαλίζεται ότι– 

(α) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που απαριθμούνται 

στο Τμήμα Ι του Μέρους Ε του Παραρτήματος καλύπτουν κάθε κόστος που 

παρατίθεται πιο κάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 11Α του Νόμου και στον περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, στο βαθμό που δεν έχει 

ήδη συμπεριληφθεί: 

(i) το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στον 

Κανονισμό 10 σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, 

(ii) το κόστος για τη συλλογή των αποβλήτων για εκείνα τα προϊόντα που 

απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα συλλογής, συμπεριλαμβανομένης 

της υποδομής και της λειτουργίας της, καθώς και την επακόλουθη 

μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων· και 

(iii) το κόστος καθαρισμού ως αποτέλεσμα της απόρριψης στο περιβάλλον των 

εν λόγω προϊόντων και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας 

τους. 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32(Ι) του 2002 

133(Ι) του 2003 

159(Ι) του 2005 

 48(Ι) του 2006 

 58(Ι) του 2012 

 59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 

163(Ι) του 2017  

171(Ι) του 2019 

..... (Ι) του 2020. 

(β) Νοείται ότι η κάλυψη του κόστους, μπορεί να υλοποιηθεί σε συνδυασμό ή 

συνεργασία με υφιστάμενα συστήματα. 

(γ) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο Παράρτημα, Μέρος E Τμήματα II και ΙΙΙ, καλύπτουν το κόστος 

τουλάχιστον για τα εξής: 

(i) το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στον 

Κανονισμό 11 σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, 

(ii) το κόστος καθαρισμού απορριμμάτων που προέρχονται από τα εν λόγω 

προϊόντα και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των εν λόγω 

απορριμμάτων και 

(iii) το κόστος της συλλογής δεδομένων και υποβολής εκθέσεων, σύμφωνα με 

την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του Νόμου. 

(δ) Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που απαριθμούνται 

στο Παράρτημα, Μέρος E, Τμήμα III, καλύπτουν, επιπλέον, το κόστος της 

συλλογής των αποβλήτων αυτών των προϊόντων που απορρίπτονται σε 

δημόσια συστήματα συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και της 

λειτουργίας της, και την επακόλουθη μεταφορά και επεξεργασία των 

αποβλήτων. Το κόστος μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής 

υποδομής για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών των προϊόντων, όπως 

κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων σε σημεία όπου τείνουν να συσσωρεύονται 

τέτοιου είδους απορρίμματα. 

(3) Το κόστος που πρέπει να καλύπτεται, βάσει των παραγράφων (1), (2) και 

(3), δεν υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εκεί 

αναφερομένων υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και καθορίζεται με 

διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Το κόστος για τον καθαρισμό 

από τα απορρίμματα περιορίζεται στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 

από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό αυτών. Η μεθοδολογία υπολογισμού 

πρέπει να επιτρέπει τον αναλογικό καθορισμό του κόστους για την 

απομάκρυνση των απορριμμάτων. Για την ελαχιστοποίηση του διοικητικού 

κόστους, ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίσει οικονομικές συνεισφορές για τον 

καθαρισμό απορριμμάτων με τη θέσπιση κατάλληλων πολυετών 

προκαθορισμένων ποσών. 

(4) Με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (1) 

ανωτέρω καθορίζονται με σαφή τρόπο τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων 

των εμπλεκόμενων μερών˙ 

Νοείται ότι, σε ότι αφορά τη συσκευασία, τα εν λόγω καθήκοντα και 

αρμοδιότητες ορίζονται σύμφωνα με τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμο. 

 

 

(5) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν προϊόντα στην επικράτεια της 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα. 

Χωριστή Συλλογή. 

Δημοκρατίας δύναται να ορίζουν νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο 

στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους σκοπούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από 

πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζεται δυνάμει της 

παραγράφου (1) ανωτέρω. 

(6) Οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Δημοκρατίας, 

οι οποίο πωλούν πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που απαριθμούνται στο 

Μέρος Ε του Παραρτήματος και αλιευτικά εργαλεία με πλαστικά σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, 

ορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο άλλο κράτος μέλος. Ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συγκεκριμένων παραγωγών, σύμφωνα με 

την Οδηγία 2019/904/ΕΕ και τους παρόντες Κανονισμούς, στην επικράτεια του 

άλλου κράτους μέλους. 

(7) (α) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11 και 54(2) του 

Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο θεσπίζει συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και τα 

οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11Α του Νόμου 

και καθορίζει ετήσιο ελάχιστο ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών 

εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη με σκοπό την ανακύκλωση.  

(β) Με τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) του 

παρόντος Κανονισμού διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων 

που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν– 

(i) το κόστος της χωριστής συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που 

περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 ή σε 

άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και το κόστος της επακόλουθης 

μεταφοράς και επεξεργασίας τους και 

(ii) το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στον 

Κανονισμό 11 για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη. 

Νοείται ότι, οι απαιτήσεις που ορίζονται ανωτέρω συμπληρώνουν τις 

απαιτήσεις που ισχύουν για τα απόβλητα αλιευτικών σκαφών στο εθνικό δίκαιο 

και το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.   

(8) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν 

πλαστική ύλη τα οποία διατίθενται στην αγορά καθώς και τα απόβλητα 

αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία συλλέγονται και 

υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό 12. 

(9) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο 

μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 2024 αλλά για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού που έχουν θεσπιστεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 και σε σχέση 

με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που απαριθμούνται στο Τμήμα ΙΙΙ 

Μέρος Ε του Παραρτήματος έως την 5
η
 Ιανουαρίου 2023. 

10. –(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρα 

ευαισθητοποίησης. 

 

 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

τη χωριστή συλλογή για ανακύκλωση: 

(α) έως το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του Παραρτήματος ίσης με το 77 % αυτών 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα 

δεδομένο έτος, κατά βάρος και 

(β) έως το 2029, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης 

που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του Παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών 

των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα 

δεδομένο έτος, κατά βάρος. 

(2) Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος ΣΤ του 

Παραρτήματος, τα οποία διατίθενται στην αγορά, τεκμαίρεται ότι ισούνται με 

την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τα προϊόντα αυτά, 

συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. 

(3) Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου (1), του παρόντος 

Κανονισμού, η αρμόδια αρχή δύναται να: 

(α) να καθιερώσει συστήματα επιστροφής εγγύησης ή/και 

(β) να καθορίσει στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει της 

παραγράφου (1) του Κανονισμού 9. 

Νοείται ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 

(α) του εδαφίου 3 του άρθρου 12 του Νόμου. 

(4) Η αρμόδια αρχή υπολογίζει και επαληθεύει τους στόχους που ορίζονται 

στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού βάσει των κανόνων 

που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της Οδηγίας 

2019/904/ΕΕ.  

11. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών και 

την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, προκειμένου 

να μειωθούν τα απορρίμματα από προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα 

οδηγία και λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των 

πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Ζ του 

Παραρτήματος και των χρηστών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν 

πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω: 

(α) τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων, 

συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για 

τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και για τα αλιευτικά εργαλεία που 

περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή 

διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με τον άρθρο 10 του Νόμου, 

(β) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης στο περιβάλλον και άλλων 

ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 

και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ιδίως για το θαλάσσιο 

περιβάλλον· και 
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Συντονισμός των 

μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστήματα 

Πληροφοριών και 

Υποβολή 

Εκθέσεων. 

 

 

 

 
 

Παράρτημα.  

 

 

 

 

Παράρτημα. 

(γ) τις επιπτώσεις που έχει ο ακατάλληλος τρόπος διάθεσης των αποβλήτων 

των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο αποχετευτικό δίκτυο. 

12. –(1) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται προς 

εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και είναι 

συνεπή με– 

(α) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τον άρθρο 13 της 

Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και τον περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμο,  

(β) τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 

Νόμο,  

(γ) τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα πρόληψης 

αποβλήτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και τα άρθρα 35 και 36 του Νόμου και 

(δ) τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που θεσπίζονται δυνάμει 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883. 

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται προς εφαρμογή 

των Κανονισμών 5 έως 10 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί 

τροφίμων και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.  

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για να  ενθαρρύνει τη χρήση, όπου είναι 

δυνατόν βιώσιμων εναλλακτικών προϊόντων αντί των πλαστικών προϊόντων 

μίας χρήσης για υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

13.(1) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση η 

οποία περιλαμβάνει: 

α) δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της 

κατανάλωσης σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 5, 

β) πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της 

παραγράφου (1) του Κανονισμού 5, 

γ) δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται 

στο Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος, τα οποία συλλέχθηκαν χωριστά κάθε έτος, 

προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής 

σύμφωνα με το την παράγραφο (1) του Κανονισμού 10, 

δ) δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία 

διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που 

συλλέγονται κάθε έτος, 

ε) πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ύλες σε 

φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο Μέρος ΣΤ του Παραρτήματος, 

προκειμένου να καταδειχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις 
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Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιθεωρητές. 

 

 

 

 

 

Κυρώσεις. 

 

Έκδοση 

Διαταγμάτων. 

παραγράφους (2) και (3) του Κανονισμού 7, 

στ) δεδομένα για τα απόβλητα μετά την κατανάλωση των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Παράρτημα, Μέρος Ε, Τμήμα 

III, τα οποία έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με την παράγραφο (2)(β) και (γ) του 

Κανονισμού 9. 

(2) Τα δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο (1), υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 18 μηνών από τη λήξη του 

έτους υποβολής στοιχείων για το οποίο αυτά συλλέχθηκαν και συνοδεύονται 

από έκθεση ποιοτικού ελέγχου. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες υποβάλλονται 

στον μορφότυπο που εκδίδεται με εκτελεστικές πράξεις από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της Οδηγίας 

2019/904/ΕΕ. 

(3) Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το ημερολογιακό έτος 2022, 

εξαιρουμένων των στοιχείων ε) και στ) της παραγράφου (1), για τα οποία η 

πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων είναι το ημερολογιακό έτος 2023. 

14. Οι επιθεωρητές που ορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει το άρθρου 44 του 

Νόμου θα πραγματοποιούν ελέγχους της αγοράς για διαπίστωση της 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού σε σχέση με τα προϊόντα 

που διατίθενται στην αγορά. 

Νοείται ότι, ο έλεγχος 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. 

15. Οι κυρώσεις που επιβάλλοντος για παραβάσεις των διατάξεων των 

παρόντων Κανονισμών καθορίζονται στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου. 

16. Χωρίς επηρεασμό της προβλεπόμενης σε άλλες διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού εξουσίας του Υπουργού για έκδοση Διαταγμάτων, ο Υπουργός 

δύναται να εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής φύσεως 

θέματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΜΕΡΟΣ Α 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 για τη μείωση της 

κατανάλωσης 

1. Κυπελάκια, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους 

2. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων 

τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή 

ζέσταμα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα 

γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 6 σχετικά με περιορισμούς 

διάθεσης στην αγορά 

1. Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ή της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

2. Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, «ξυλάκια» (chopsticks) φαγητού). 

3. Πιάτα. 

4. Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ ή της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ. 

5. Αναδευτήρες ποτών. 

6. Ράβδοι (sticks) που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για 

βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τέτοιες ράβδους (sticks). 

7. Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο, δηλαδή δοχεία όπως 

κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή 

ζέσταμα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα 

γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα· 
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8. Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους· 

9. Κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματά τους. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 7 παράγραφο 1 ως 4 για τις 

απαιτήσεις για τα προϊόντα 

Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για 

υγρά όπως φιάλες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους καθώς 

και σύνθετες συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, 

αλλά όχι: 

(α) γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν πλαστικά καπάκια και καλύμματα και 

(β) περιέκτες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για 

ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 8 για τις απαιτήσεις 

σήμανσης 

1. Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν. 

2. Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής 

χρήσης. 

3. Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε 

συνδυασμό με προϊόντα καπνού. 

4. Κυπελλάκια. 

ΜΕΡΟΣ Ε 

Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 παράγραφο 1 για τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 

1. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων 

τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή 

ζέσταμα,συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα 

ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, 

πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα· 
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2. Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται 

για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω 

προετοιμασία. 

3. Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται 

για υγρά όπως φιάλες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους 

καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των 

καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και 

καλύμματα από πλαστικό. 

4. Κυπελλάκια, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους. 

5. Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1γ της οδηγίας 

94/62/ΕΚ. 

ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 παράγραφο 2 και 3 για 

τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 

1. Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής 

χρήσης· 

2. Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και 

εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές. 

ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 παράγραφο 2 και 

3 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 

Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με 

προϊόντα καπνού. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 10 σχετικά με τη χωριστή 

συλλογή και από το άρθρο 7 παράγραφο 4 σχετικά με τις απαιτήσεις του προϊόντος. 

Φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και 

των καλυμμάτων τους, αλλά όχι: 

(α) γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστικό· 

(β) φιάλες ποτών που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα σε υγρή μορφή για ειδικούς 

ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

609/2013. 

ΜΕΡΟΣ Ζ 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 11 σχετικά με την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης. 

1. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων 

τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

(α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 
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(β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

(γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή 

ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα 

ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, 

πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα· 

2. Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται 

για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω 

προετοιμασία· 

3. Περιέκτες ποτών με χωρητικότητα έως και τριών λίτρων, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται 

για υγρά όπως φιάλες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους 

καθώς και σύνθετες συσκευασίες ποτών συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των 

καλυμμάτων τους, αλλά όχι γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και 

καλύμματα από πλαστικό· 

4. Κυπελάκια και τα καπάκια και καλύμματά τους· 

5. Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε 

συνδυασμό με προϊόντα καπνού· 

6. Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής υγιεινής και οικιακής 

χρήσης· 

7. Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και 

εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές· 

8. Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1γ) της οδηγίας 

94/62/ΕΚ. 

9. Σερβιέτες υγιεινής και ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν. 

 

 


