
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3594 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I
Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 32(I) 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 
Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών» (EE L 365 της 
31/12/1994, σ. 10), 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμος του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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

«ανάκτηση» σημαίνει κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες στο 
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι· 

Παράρτημα I, 

Μέρος Α. 

«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· 
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Παράρτημα II. «απόβλητο» σημαίνει, κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του 
Παραρτήματος II και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 
απορρίψει· 

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

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

Παράρτημα I,  
Μέρος Β. 

«διάθεση» σημαίνει κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες στο 
Μέρος Β του Παραρτήματος Ι· 

 «διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» σημαίνει τη συλλογή, τη μεταφορά, την 
αξιοποίηση 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 
 «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· 

 «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 Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών» σημαίνει την 
Επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου· 
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«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· 

 

«συσκευασία» σημαίνει κάθε προϊόν, 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 διά 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 χρησιμοποίησή της, και η 
οποία γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν 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 επιστροφών με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή της, και η οποία γίνεται 
απόβλητο συσκευασίας όταν πάψει να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση· 

 

«σύστημα επιστροφής» σημαίνει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της συσκευασίας 
κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό 
αντίτιμο (τέλος επιστροφής) το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας 
με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της· 

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

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. 

Πεδίο εφαρμογής. 
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 (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 αξιοποίηση των 
αποβλήτων τους, για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 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 Δημοκρατία 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 επαναχρησιμοποίησής τους κατά τρόπο αβλαβή για το 
περιβάλλον και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους ώστε να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών, ή 

  (ii) της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης των 
αποβλήτων τους· 

 (γ) στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες 
αξιοποίησης των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς και 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων για την υλοποίησή τους· 

 (δ) στο σχεδιασμό και την καθιέρωση συστημάτων επιστροφής συμπεριλαμβανομένου 
τέλους επιστροφής, συλλογής και αξιοποίησης 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 
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(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 — ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

5.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, εκδίδει, το αργότερο εντός ενός έτους από 
τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, Κανονισμούς με τους οποίους υιοθετούνται 
προγράμματα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία συμμορφώνονται προς το σκοπό του 
παρόντος Νόμου. 

Προγράμματα 
διαχείρισης 
των 
συσκευασιών. 

(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. 

 

(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 επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης· και (δ) την 
επίτευξη των εκάστοτε ποσοτικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. 

 

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: 

Ποσοτικοί  

στόχοι. 
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 (α) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, πρέπει να ανακτάται το 50%, τουλάχιστον, και το 
65%, το πολύ, του βάρους των αποβλήτων συσκευασίας· 

 (β) στα πλαίσια του γενικού ποσοτικού στόχου της παραγράφου (α) του παρόντος 
εδαφίου και εντός της ίδιας προθεσμίας, πρέπει να ανακυκλώνεται το 25%, 
τουλάχιστον, και το 45%, το πολύ, και, οπωσδήποτε, το 15% κατά βάρος κάθε υλικού 
συσκευασίας, του βάρους του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα 
απόβλητα συσκευασίας. 

 (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Διαχείρισης Συσκευασιών Αποβλήτων, να εγκρίνει— 

 (α) Αυστηρότερα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης από αυτά που αναφέρονται 
στο εδάφιο (1)· και 

 (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. 

 (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 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, 

 (ii) μεθόδους για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσής τους στο 
περιβάλλον από συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας, 

 (iii) κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωμένων υλικών εμπεριεχομένων στις 
συσκευασίες για κατάλληλους τύπους συσκευασιών, 

 (iν) κριτήρια για μεθόδους ανακύκλωσης, κριτήρια για μεθόδους λιπασματοποίησης 
και για παραγόμενα λιπάσματα, και 

 (ν) 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. 

9.—(1) Πρόσωπα τα οποία παράγουν, κατασκευάζουν, εισάγουν, προμηθεύουν ή με 
οποιοδήποτε τρόπο εμπορεύονται προϊόντα σε συσκευασίες επιδεκτικές ανακύκλωσης, 
επαναχρησιμοποίησης ή περισυλλογής για επανεξαγωγή, υποχρεούνται να διαχειρίζονται 
τέτοιες συσκευασίες με βάση τις αρχές που διέπουν τον παρόντα Νόμο και να 
αναλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης των συσκευασιών μετά τη χρησιμοποίησή τους. 
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(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Αποβλήτων, 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. 

 

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. 

Επίπεδα συγκέντρωσης 

βαρέων μετάλλων. 

(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) 
Διάταγμα του 2000. 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 1.12.2000. 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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. 

 

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. 

Σήμανση και 
σύστημα 
αναγνώρισης 
συσκευασιών. 

(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—  

(α) η φύση του ή των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η κατάταξη από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία, 

 

(β) η ειδική σήμανση ότι η συσκευασία υπόκειται σε σύστημα διαχείρισης, και  

(γ) το τέλος επιστροφής, στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται.  

(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. 

 
 
 
Παράρτημα IV. 

(5) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
μπορεί να— 

 

(α) Ρυθμίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος σήμανσης και αναγνώρισης συσκευασιών, 
και 

 

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

Παράρτημα IV. 
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Σύμμεικτες 
συσκευασίες. 

12. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας 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 
επιστροφής και 
ανάκτησης. 

13.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, δύναται με 
Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εγκρίνει 
συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων συσκευασιών με τα οποία 
διασφαλίζεται— 

 (α) Η επιστροφή 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· 

 (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. 

Συστήματα 

πληροφορικής. 
14.—(1) Ο Υπουργός δημιουργεί βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες και τα 

απόβλητα συσκευασιών, σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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 Δημοκρατίας. 

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 δραστηριότητάς τους, τα οποία απαιτούνται με βάση το άρθρο 14. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3594, 12/4/2002 32(I)/2002



(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. 

 

16. 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— 

Εθνικό σύστημα 
πληροφόρησης του 
κοινού. 

(α) Στα προγράμματα διαχείρισης των συσκευασιών· 
(β) στα συστήματα επιστροφής, 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 
επιστροφής, συλλογής/διαλογής στη πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών και 
αποβλήτων συσκευασίας και γενικότερα στην επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και την 
ανακύκλωσή τους· 

 

(δ) στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά· και  

(ε) στα αναγκαία στοιχεία της Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων που καταρτίζεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, όσον αφορά 
τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας. 

 

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Αποβλήτων, δύναται να εγκρίνει με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα τέλη επιστροφής που επιβάλλονται σύμφωνα με το 
σύστημα διαχείρισης που θα τεθεί σε ισχύ. 

Τέλος 
επιστροφής. 

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο, 
μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Συσκευασίας δύναται να εγκρίνει εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών 
και οικονομικών παραγόντων που εισάγουν ή εμπορεύονται στη Δημοκρατία 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. 

Εθελοντική 
συμφωνία. 

(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. 

 

(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. 
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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 
συνέχισή 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 Δημοκρατία καθιστούν αναγκαία την ακύρωση της 
συμφωνίας. 

 ΜΕΡΟΣ III — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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. 

Παράρτημα V. (3) Ο Υπουργός ετοιμάζει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τους πίνακες που καθορίζονται 
στο Παράρτημα V και τα δεδομένα που αφορούν στα συστήματα πληροφόρησης, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 16 οι οποίες συνοδεύονται από τα στοιχεία που περιγράφονται στο 
εδάφιο (4) του άρθρου 18 και η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός 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 μόλυνσής 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 Δημοκρατίας 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. 
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ΜΕΡΟΣ IV — ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

23.—(1) Ιδρύεται Επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως Συμβουλευτική Επιτροπή 
Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, και στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΔΑΣ. 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 
Συσκευασιών. 

(2) Η ΣΕΔΑΣ 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 Δήμων  

(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.  

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει 
τα καθήκοντά του, η ΣΕΔΑΣ δύναται να εκλέξει ένα εκ των μελών της για να ασκεί τα 
καθήκοντα αυτά κατά την περίοδο απουσίας του προέδρου. 

 

(4) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της ΣΕΔΑΣ και απαρτία σε οποιαδήποτε 
συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστο τέσσερα μέλη της Επιτροπής. 

 

(5) Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός 14 ημερών από την ημέρα 
υποβολής σχετικού αιτήματος από οποιοδήποτε μέλος της ΣΕΔΑΣ. 

 

(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. 

 

24.—(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Αρμοδιότητες 
Επιτροπής. 

(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. 

 

25.—(1) Ο Υπουργός, μετά από συμβουλή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας, μπορεί να διορίσει Επιθεωρητές, καθώς και οποιουσδήποτε 
άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιμο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

Διορισμός 

Επιθεωρητών. 
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30(Ι) του 2002. (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. 

Κυρώσεις. 26. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο 
αδικήματος και υπόκειται σε ποινή προστίμου η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 
λίρες. 

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 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· 

 (δ) την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν το ύψος των ποινών που επιβάλλονται με 
βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου για τα αδικήματα που δημιουργούν οι 
Κανονισμοί. 

 (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. 

Διατάγματα. 28. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 27, ο Υπουργός μπορεί με 
διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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 δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (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 Δημοκρατίας. 
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