
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ  

ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2017  

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6Α και 27 

 

Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L115, 

6.5.2015, σ.11. 

«οδηγία (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», 

  

32(I) του 2002 

133(Ι) του2003 

159(Ι) του 2005 

48(Ι) του 2006 

58(Ι) του2012 

59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 

162(Ι) του 2017. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 

σε αυτό δυνάμει των άρθρων 6Α και 27 των περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως 2017, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς. 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 

Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 και θα διαβάζονται μαζί με 

τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών  (Μείωση της 

Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) του 2017 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι 

βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

(Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων 

Μεταφοράς) του2017 έως 2019 . 

  

Τροποποίηση 

του  Κανονισμού 

5 των βασικών 

Κανονισμών  

 

1. Ο Κανονισμός 5 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με: 

(α) την αντικατάσταση της  παραγράφου 5(α)  αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο 

«(α) Aπό 01/07/2019 απαγορεύεται η διάθεση λεπτών 



 

 

 

2 

πλαστικών σακούλων μεταφοράς από πωλητές 

προϊόντων στα σημεία πώλησης.» 

 

 (β) την διαγραφή της παραγράφου (β)(i) και (ii) 

  

 (γ) την προσθήκη της παραγράφου (δ) ως ακολούθως : 

«(δ) η παραγωγή, διανομή, πώληση, παροχή και χρήση οξο- 

διασπώμενων πλαστικών σακούλων μεταφοράς (που είναι 

κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οξο-

διασπώμενη ύλη) απαγορεύεται.». 

  

  

Τροποποίηση 

του  Κανονισμού 

6 των βασικών 

Κανονισμών  

.  

2. Ο Κανονισμός 6 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται με: 

(α) την διαγραφή της παραγράφου (1) και την αντικατάσταση 

της ως ακολούθως: 

«Οι μεμονωμένοι πωλητές προϊόντων και τα οργανωμένα 

σύνολα πωλητών προϊόντων υποχρεούνται να προβαίνουν 

σε δράσεις, σύμφωνα με την παράγραφο (2) πιο κάτω, για 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 

μείωση της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας 

μεταφοράς.» 

(β) την διαγραφή της παραγράφου 6. (2) (α)   

(γ) τη διαγραφή της παραγράφου 6 (2)(α)(iii) 

 

  

  

  

 


