
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4627, 15.11.2017  Ν. 163(Ι)/2017 

Ν. 163(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012  

  

Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L115, 

6.5.2015,  

σ.11. 

«Oδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της 

Οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

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. 

 

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

Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2012 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 

Συσκευασιών Νόμοι του 2002 έως 2017. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «ανάκτηση 

ενέργειας», «διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας», «εθελοντική 

συμφωνία», «επαναχρησιμοποίηση», «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1013/2006», «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007» και 

«Υπουργός» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα: 

    

   «“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· 

    

   

 

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. 

“διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας” σημαίνει 

τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, όσον 

αφορά απόβλητα συσκευασίας· 

    

   “εθελοντική συμφωνία” σημαίνει κάθε επίσημη 

συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του 

Υπουργού ή του Διευθυντή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και των ενδιαφερομένων 

τομέων δραστηριότητας, η οποία πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου 18· 

    

   “επαναχρησιμοποίηση” σημαίνει κάθε 
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διεργασία με την οποία οι συσκευασίες 

πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή 

χρησιμοποιούνται για τον 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:  

    

        Νοείται ότι οι επαναχρησιμοποιήσιμες 

συσκευασίες θεωρούνται απόβλητα 

συσκευασίας όταν πάψουν να υπόκεινται σε 

επαναχρησιμοποίηση· 

   

  «Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.:  

L 190, 

12.7.2006,  

σ. 1·  

L 294, 

11.11.2015, 

σ. 1. 

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006” σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές 

αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2002 της 

Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2015 και όπως 

περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

    

  Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L 316, 

4.12.2007,  

σ. 6·  

L 197, 

4.7.2014,  

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007” σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της 

Eπιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά 

με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων 

αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ 

ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες 
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σ. 10. δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον 

έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων 

αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2014 της 

Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2014 και όπως 

περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

    

   “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.»∙ 

    

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

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

  Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.:  

L 396, 

30.12.2006, 

σ. 1·  

L 35, 

10.2.2017,  

σ. 6. 

“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 

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, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/227 της Επιτροπής 

της 9ης Φεβρουαρίου 2017 και όπως περαιτέρω 
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εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

    

   “λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς” σημαίνει 

την πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος 

τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm)· 

    

   “οξο-διασπώμενες πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς”  σημαίνει τις πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς από πλαστικά υλικά στα οποία 

περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη 

διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικρο-

τμήματα· 

    

   “πλαστική σακούλα μεταφοράς” σημαίνει τη 

σακούλα μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από 

πλαστικό υλικό, η οποία διατίθεται στους 

καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων 

ή προϊόντων· 

    

   “πλαστικό υλικό” σημαίνει πολυμερές, κατά την 

έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο 

ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες 

ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο 

δομικό στοιχείο σακούλας μεταφοράς· 

    

   “πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς” 

σημαίνει τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με 

πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm), 

οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή 

παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην 
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τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην 

αποφυγή σπατάλης τροφίμων·»· και 

    

 (γ) με τη διαγραφή του όρου «δευτερογενές υλικό» και του ορισμού 

του. 

    

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

όρων σε αυτόν. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των όρων 

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93» και «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1547/1999» οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή 

αυτοί απαντoύν στον βασικό νόμο, με τους όρους «Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1013/2006» και «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007», αντίστοιχα, 

στην κατάλληλη γραμματική παραλλαγή.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των λέξεων «στερεών και επικίνδυνων» (έκτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «άλλων προϊόντων με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία 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» (δεύτερη έως πέμπτη γραμμή) με τη φράση 

"των αποβλήτων συσκευασίας». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1Γ) αυτού της φράσης «Ο 

Υπουργός, με διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, όπου αυτό ενδείκνυται» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Όπου αυτό 

ενδείκνυται, ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας», με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα και με την 

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «, και επανεξετάζοντας τις 

υφιστάμενες συνθήκες που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών αυτών.»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  «(2) Σε περίπτωση που υπάρχουν μονάδες ανακύκλωσης και 

ανάκτησης κατάλληλης δυναμικότητας, το Υπουργικό 

Συμβούλιο δύναται, μετά από γνωμοδότηση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Συσκευασιών 

Αποβλήτων, να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους εγκρίνει 

αυστηρότερα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης από αυτά 

που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1): 

   

       Νοείται ότι τα μέτρα για την επίτευξη των αυστηρότερων 

ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης λαμβάνονται υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν επιφέρουν στρεβλώσεις στην εσωτερική 

αγορά και δεν εμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 6Α. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6A: 

   

 «Μείωση 

κατανάλωσης 

λεπτής 

πλαστικής 

σακούλας 

μεταφοράς. 

6Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, 

οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό μέτρων 

για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτής 

πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη Δημοκρατία. 

   

  (2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα- 

   

  (α) Δύναται να περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών 

στόχων μείωσης της κατανάλωσης λεπτής 

πλαστικής σακούλας μεταφοράς, τη διατήρηση ή 

τη θέσπιση οικονομικών μέσων, καθώς και την 

επιβολή περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων του άρθρου 21, εφόσον οι 

περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν 

εισάγουν διακρίσεις, 

    

  (β) δύναται να διαφέρουν, ανάλογα με τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή 

διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και 

λιπασματοποίησής της, την ανθεκτικότητά της ή 

τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία 

προορίζεται, 
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  (γ) οδηγούν σε σταθερή μείωση της κατανάλωσης 

λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και όχι σε 

συνολική αύξηση της παραγωγής συσκευασιών. 

   

  (3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου προβλέπουν τη λήψη ενός ή 

αμφοτέρων των πιο κάτω μέτρων: 

   

  (α) Μέτρα που διασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο 

κατανάλωσης στη Δημοκρατία δεν θα 

υπερβαίνει, κατά κεφαλήν, τις ενενήντα (90) 

λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς το 

αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τις 

σαράντα (40) λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 

2025 ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε 

βάρος:  

    

        Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται 

από τους εθνικούς στόχους κατανάλωσης· 

    

  (β) μέτρα που διασφαλίζουν ότι, το αργότερο από 

την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται 

δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή 

προϊόντων, εκτός αν τεθούν σε εφαρμογή 

εξίσου αποτελεσματικά μέσα:  
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        Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται 

από τα εν λόγω μέτρα και ότι δύναται να 

καθορίζεται κατώτατο όριο τιμής χρέωσής τους. 

   

  (4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19A, οι 

Κανονισμοί που προβλέπουν μέτρα, όπως τη 

χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων και εθνικών 

στόχων μείωσης, όσον αφορά οποιοδήποτε είδος 

πλαστικής σακούλας μεταφοράς, ανεξάρτητα από το 

πάχος του τοιχώματος της, εκδίδονται κατόπιν 

διαβούλευσης με όλους τους οικονομικούς παράγοντες. 

   

  (5) Ο Υπουργός ενθαρρύνει ενεργά τη διοργάνωση 

εκστρατειών για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού όσον αφορά τις δυσμενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης λεπτής πλαστικής 

σακούλας μεταφοράς.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (iv) του εδαφίου 

(2) αυτού της λέξης «και»∙ 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(v) του εδαφίου (2) αυτού με το σημείο και τη λέξη «, και» και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (vi): 
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  «(vi) καθορισμένες προδιαγραφές των σημάνσεων ή των 

σημάτων της βιοπαποικοδομήσιμης και 

λιπασματοποιήσιμης πλαστικής σακούλας μεταφοράς, 

τα οποία εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 8α της Οδηγίας 94/62/ΕΚ.»· 

και 

    

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

  «(2Α) Από την 27η Νοεμβρίου 2018 η σήμανση της 

βιοπαποικοδομήσιμης και λιπασματοποιήσιμης πλαστικής 

σακούλας μεταφοράς διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου (vi) του εδαφίου (2) και του εδαφίου (3).». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   

 (α) Με την προσθήκη των λέξεων «προϊόντα σε» αμέσως μετά τη 

λέξη «εμπορεύεται» (δεύτερη γραμμή)∙  

   

 (β) με τη διαγραφή της φράσης «συσκευασίας οι οποίες ισούνται 

ή υπερβαίνουν τους δύο (2) τόνους ανά έτος» (τρίτη γραμμή)∙ 

και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και 

κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 
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επιφύλαξης: 

   

       «Νοείται ότι το κόστος διαχείρισης αποβλήτων 

συσκευασίας για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

αναλαμβάνεται από τους εισαγωγείς και τους 

κατασκευαστές.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με το νέο 

πλαγιότιτλο «Συστήματα επιστροφής, συλλογής και 

ανάκτησης.»· και  

   

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:  

   

  (i) Mε την αντικατάσταση από αυτό της λέξης 

«εγγυοδοσίας» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη 

«επιστροφής», και 

   

  (ii) με την αντικατάσταση από τη παράγραφο (α) αυτού της 

λέξης «εγγυοδοσία» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«επιστροφή». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13Α 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

 «(1)(α) Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
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αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 6 και 6Α, αντί της άσκησης 

από το Υπουργικό Συμβούλιο της εξουσιοδότησης που παρέχεται 

με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του 

εδαφίου (1) του άρθρου 13, οι σκοποί που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) μέχρι και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και 

στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 

δύναται να επιτυγχάνονται με γραπτές συμφωνίες, μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών και των οικείων οικονομικών παραγόντων.  

   

 (β) Στις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) γραπτές συμφωνίες 

προσδιορίζονται οι στόχοι και οι αντίστοιχες προθεσμίες για την 

εκπλήρωση των στόχων αυτών που δεσμεύουν το σύνολο των 

επιχειρήσεων του οικείου οικονομικού παράγοντα: 

  

 Νοείται ότι κάθε τέτοια συμφωνία προβλέπει κυρώσεις για 

οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

υποχρεώσεις του δυνάμει της γραπτής συμφωνίας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

 «(2)(α) Οι βάσεις δεδομένων περιέχουν πληροφορίες κυρίως ως προς 

την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής των 

συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, καθώς και 

ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τις λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς. 

   

  (β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) πληροφορίες 

περιλαμβάνουν στοιχεία για τον επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών 

συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται στην 
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κατασκευή τους εντός της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1Β) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Γ): 

 «(1Γ) Οι εισαγωγείς και οι κατασκευαστές λεπτής πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς υποβάλλουν στοιχεία, σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργού 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της λέξης 

«εγγυοδοσίας» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «επιστροφής»∙ 

   

 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού της λέξης 

«εγγυοδοσίας» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «επιστροφής»∙ και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

 

 

185(Ι) του 2011 

6(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2014 

55(Ι) του 2014 

31(Ι) του 2015 

 «(ε) στα αναγκαία στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εδαφίου (6) του άρθρου 35 του περί Αποβλήτων 

Νόμου, όσον αφορά τις συσκευασίες και τα απόβλητα 

συσκευασιών.». 
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3(Ι) του 2016 

120(Ι) του 2016. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  «(1) Κάθε τρία χρόνια ο Υπουργός ετοιμάζει έκθεση σχετικά 

με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τη 

διαβιβάζει στην Επιτροπή.»·  

   

 (β) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (4) αυτού∙ και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (4) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

   

  «(γ) ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση λεπτής 

πλαστικής σακούλας μεταφοράς, από την 27η Μαΐου 

2018, σε ετήσια βάση.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

τη διαγραφή της φράσης «τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού και» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή). 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

   

  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για σκοπούς 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και 

των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή 

διαταγμάτων ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 

ορίσει Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως Αρχιεπιθεωρητή ή/ και 

άλλους Λειτουργούς του ίδιου υπουργείου ως Επιθεωρητές.»∙ 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού όπως 

αντικαταστάθηκε με βάση τα πιο πάνω, των ακόλουθων νέων 

εδαφίων: 

   

  «(2)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και 

τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ο 

Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν 

υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία, το οποίο κρίνει ότι κατέχει 

κατάλληλα προσόντα, να ασκεί τέτοιες από τις εξουσίες και 

τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκειται σε 

τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση. 
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  (β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 

προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους 

συμφερόντων ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα 

οικονομικό ή άλλο συμφέρον στον τομέα των αποβλήτων 

που να επηρεάζει την αμεροληψία τους. 

   

  (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση τις 

διατάξεις του εδαφίου (2), υπόκειται στις οδηγίες και στον 

έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί 

να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται 

σε αυτή. 

   

  (4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση τις διατάξεις 

του εδαφίου (2), δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις 

υπηρεσίες που παρέχει, όπως καθορίζεται από τον Υπουργό, 

ανάλογα με την περίπτωση, μετά από συνεννόηση με τον 

Υπουργό Οικονομικών.»∙ και 

   

 (γ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε 

εδάφιο (5). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

 «(α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, κατά 

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6Α και 7, του εδαφίου 

(2Α) του άρθρου 8, του εδαφίου (1) του άρθρου 9, των 

εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 10, του άρθρου 11, του 

εδαφίου (1Α) και/ ή (1Β) και/ ή (1Γ) του άρθρου 15, και/ ή». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 26Α 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 26Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

  

 «(α) 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

3.10.2003. 

Αν ο Αρχιεπιθεωρητής ή οποιοσδήποτε Επιθεωρητής 

έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 

διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά 

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6Α, 8, 9, 11, 15 ή 

και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το άρθρο 

27, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της 

παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη 

Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμών ή/ και των 

διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση το άρθρο 28 έχει 

εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του 

αδικήματος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

20. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (α)  Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού της λέξης 

«εναλλακτικής» (δεύτερη γραμμή)∙ και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (ε) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

  «(στ) πρόσθετες διαδικασίες, μέτρα, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών 
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συσκευασιών ή/ και συσκευασιών με συγκεκριμένο 

περιεχόμενο.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

21. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:   

 «28.-(1) Χωρίς επηρεασμό της προβλεπόμενης σε άλλες διατάξεις του 

παρόντος Νόμου 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. 

   

  

 

 


