
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ ΤΟΥ 2017 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο– 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L150, 14.6.2018, σ. 

141. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ης Μάιου 2018 για τροποποίηση της οδηγίας 

94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» 

 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 

162(Ι) του 2017 

163(Ι) του 2017. 

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

Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

Νόμους του 2002 έως του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός Νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρόν Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

Νόμοι του 2002 έως 2019.  

Τροποποίηση του άρθρου 

2 του βασικού νόμου. 
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των όρων «ανακύκλωση», «διαχείριση 

αποβλήτων συσκευασίας», «επαναχρησιμοποίηση», «πρόληψη» και 

«συλλογή» και των ορισμών τους με τους ακόλουθους νέους όρους και 

τους ορισμούς τους, αντίστοιχα: 

 «ανακύκλωση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 

2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» έχει την έννοια που αποδίδει 

στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, όσον αφορά 

τα απόβλητα συσκευασίας 

«επαναχρησιμοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«πρόληψη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«συλλογή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

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

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 «διαχείριση αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 



του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, εφόσον του εκχωρούνται εξουσίες δυνάμει του 

εδαφίου (2) του άρθρου 28. 

«επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία» σημαίνει τη συσκευασία που 

έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά προκειμένου 

να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές 

διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις, με την επαναπλήρωση ή 

την επαναχρησιμοποίηση της για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 

μελετήθηκε˙ 

«επεξεργασία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 

2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«σύνθετη συσκευασία» σημαίνει συσκευασία που αποτελείται από 

δύο ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι και συνιστούν μια ενιαία 

ολοκληρωμένη μονάδα αποτελούμενη από εσωτερικό υποδοχέα και 

εξωτερικό περίβλημα, η οποία γεμίζεται, αποθηκεύεται, μεταφέρεται 

και εκκενώνεται ενιαία˙  

«πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» έχει την έννοια 

που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

«χωριστή συλλογή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙ 

 (γ) Με τη διαγραφή των όρων «ανάκτηση ενέργειας», «οργανική 

ανακύκλωση» και «σύμμεικτη συσκευασία» και των ορισμών τους. 

Τροποποίηση του άρθρου 

4 του βασικού νόμου. 
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (λ) του εδαφίου (2) της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία. 

 (β) Με την εισαγωγή του ακόλουθου κειμένου μετά την παράγραφο (λ) 

του εδαφίου (2): 

«προκειμένου να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική 

οικονομία.» 

Τροποποίηση του άρθρου 

5 του βασικού νόμου. 
4. To άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της ακόλουθης νέας παραγράφου 

(αα) αμέσως μετά την παράγραφο (α): 

«(αα) στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

συσκευασιών˙» 

 (β) Με την αντικατάσταση του εισαγωγικού μέρους της παραγράφου (ε) 

του άρθρου (2) με το ακόλουθο νέο κείμενο: 

«στην εφαρμογή, παράλληλα με τα μέτρα που αναφέρονται στο 

άρθρο 7, επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων για την πρόληψη της 



δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών, που συνάδουν με 

τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τα οποία δύνανται να 

συνίστανται σε:» 

 (γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε)(ii) του εδαφίου (2) της 

φράσης «σχέδια για την ευθύνη παραγωγού» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση «κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού». 

 (δ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε)(iii) του εδαφίου (2) με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«παρεμφερείς δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται, εφόσον χρειάζεται, σε 

συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες, τις οργανώσεις 

καταναλωτών και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και σχεδιάζονται 

έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

όσον αφορά την πρόληψη.» 

 (ε) Με την εισαγωγή στο τέλος του εδαφίου (2) του ακόλουθου νέου 

κειμένου: 

«Νοείται ότι, στα προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

χρησιμοποιούνται οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα με σκοπό την 

παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα IVα της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.». 

 (στ) Με την διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) και την 

αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(α) την ενθάρρυνση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων 

που ορίζεται στο άρθρο 9 του περί Αποβλήτων Νόμου, της αύξησης 

του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται 

στην αγορά και των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των 

συσκευασιών κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, χωρίς να 

τίθενται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των 

καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τα εξής: 

i. τη χρήση προγραμμάτων παρακράτησης ποσού έναντι 

επιστροφής˙ 

ii. τον ορισμό ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων˙ 

iii. τη χρήση οικονομικών κινήτρων˙ και 

iv. τον ορισμό ελάχιστου ποσού επαναχρησιμοποιήσιμων 

συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά κάθε έτος για κάθε ροή 

συσκευασίας.» 

Τροποποίηση του άρθρου 

6 του βασικού νόμου. 
5. To άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) παράγραφος (ε), των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) μέχρι (θ):  



 «(στ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65 

% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων 

συσκευασίας ·  

(ζ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των 

ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω 

συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:  

i. το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά·  

ii. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο·  

iii. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα·  

iv. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο·  

v. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί·  

vi. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι·  

(η) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 % 

ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων 

συσκευασίας· 

(θ) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030, το αργότερο επίτευξη των 

ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω 

συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:  

i. το 55 % κατά βάρος, για το πλαστικό·  

ii. το 30 % κατά βάρος, για το ξύλο·  

iii. το 80 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα 

iv. το 60 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο·  

v. το 75 % κατά βάρος, για το γυαλί·  

vi. το 85 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι.»· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Α) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(1A). (α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (στ) και (η) του 

εδαφίου (1), οι προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) και στην παράγραφο (θ) το εδαφίου 

(1) μπορούν να μετατεθούν έως και για πέντε έτη, υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

i. η παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ποσοστιαίες 

μονάδες από έναν μεμονωμένο στόχο ή κατανεμημένη μεταξύ 

δύο στόχων,  

ii. ως αποτέλεσμα της παρέκκλισης, το ποσοστό ανακύκλωσης για 

έναν μεμονωμένο στόχο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 %,  

iii. ως αποτέλεσμα της παρέκκλισης, το ποσοστό ανακύκλωσης για 

έναν μεμονωμένο στόχο που αναφέρεται στο στην παράγραφο (ζ) 

και στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από 60 %, και 

iv. το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της αντίστοιχης 

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο (ζ) ή (θ) του εδαφίου 

(1) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή 



 

 

Παράρτημα VI 

Σχέδιο εφαρμογής που 

υποβάλλεται σύμφωνα με 

το άρθρο 6, εδάφιο 1
Α
, 

παράγραφος δ. 

για την πρόθεσή της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναβάλει την 

αντίστοιχη προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα 

με το Παράρτημα VI. Το σχέδιο αυτό δύναται να συνδυάζεται με 

το σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο 

(4)(β) του άρθρου 13 του περί Αποβλήτων Νόμου. 

(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του 

σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), η 

Επιτροπή ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει το εν λόγω 

σχέδιο, αν θεωρεί ότι αυτό δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 

που καθορίζονται στο Παράρτημα VI, η αρμόδια αρχή υποβάλλει 

αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών μηνών από την παραλαβή του 

αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» 

 (β) Με την διαγραφή των παραγράφων (1Β) και (1Ε). 

 (δ) Με την αλλαγή αρίθμησης της παραγράφου (1Γ) σε (1Β) και της 

παραγράφου (1Δ) σε (1Γ).  

Προσθήκη νέου άρθρου 

6Β στο βασικό νόμο, 

αμέσως μετά το άρθρο 6A 

αυτού. 

Κανόνες σχετικά με τον 

υπολογισμό της επίτευξης 

των στόχων 

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

άρθρο 6A αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 6Β: 

«6B. (1) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που 

ορίζονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

6:  

(α) Υπολογίζεται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που 

παράγονται και ανακυκλώνονται σε ένα δεδομένο ημερολογιακό 

έτος: 

Νοείται ότι, τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των συσκευασιών που 

διατίθεται στην αγορά κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους·  

(β) Το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν 

υπολογίζεται ως το βάρος των συσκευασιών που έχουν καταστεί 

απόβλητα και που, αφού υποβλήθηκαν σε όλες τις αναγκαίες 

εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές 

εργασίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων υλικών που δεν 

αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και για 

την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, εισέρχονται σε 

εργασία ανακύκλωσης, μέσω της οποίας τα απόβλητα υλικά 

μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες 

 (2) (α) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το 

βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων συσκευασίας μετράται κατά 

την είσοδο των αποβλήτων στην εργασία ανακύκλωσης. 

(β) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (α) ανωτέρω, το βάρος 

των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας μπορεί να μετράται 

στην έξοδο οποιωνδήποτε εργασιών διαλογής, υπό την προϋπόθεση 

ότι:  

i. τα εν λόγω εξερχόμενα απόβλητα υποβάλλονται στη συνέχεια σε 

ανακύκλωση·  

ii. το βάρος των υλικών ή ουσιών που αφαιρούνται μέσω περαιτέρω 

 



εργασιών οι οποίες προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και 

δεν ανακυκλώνονται στη συνέχεια, δεν περιλαμβάνεται στο 

βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα. 

 (3) (α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα 

ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων συσκευασίας 

για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στις παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 

(β) Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων 

που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα 

συσκευασίας, το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά 

μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 

13Α εδάφιο (4) του περί Αποβλήτων Νόμου, από τεχνικές 

προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων μετά τη 

διαλογή, ή από τα μέσα ποσοστά απωλειών για τα απόβλητα που 

έχουν υποβληθεί σε διαλογή, για διάφορα είδη αποβλήτων και 

πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αντιστοίχως: 

Νοείται ότι, τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε 

περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο 

τρόπο αξιόπιστα στοιχεία και υπολογίζονται βάσει των κανόνων 

υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

 (4) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που 

ορίζονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

6, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αποβλήτων συσκευασίας που 

υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως 

ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει λίπασμα, 

χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου 

περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία: 

Νοείται ότι, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στο έδαφος, μπορεί να 

υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αυτή η χρήση αποφέρει 

όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση. 

 (5) Η ποσότητα υλικών αποβλήτων συσκευασίας που παύουν να 

είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας πριν 

υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, μπορεί να λογίζεται ως 

ανακυκλωμένη υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά προορίζονται 

να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά 

ή ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλον 

σκοπό. Ωστόσο, τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο 

παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση 

σε χώρο υγειονομικής ταφής δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης. 

 (6) Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που 



προβλέπονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 6, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των 

μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση αποβλήτων κατ’ 

αναλογία του μεριδίου των αποβλήτων συσκευασίας που 

αποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα 

πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται 

στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του της παραγράφου 

9 του άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

 (7) Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος 

μέλος για ανακύκλωση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μπορούν να 

προσμετρηθούν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις 

παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 μόνο όσον 

αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία όπου και πραγματοποιήθηκε η 

συλλογή των εν λόγω αποβλήτων συσκευασίας.  

 (8) Τα απόβλητα συσκευασίας που εξάγονται προσμετρούνται στην 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 

μόνο εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) του παρόντος 

άρθρου και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο 

εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και ότι η 

επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας εκτός της Ένωσης 

διενεργείται υπό ισοδύναμες εν γένει συνθήκες με αυτές που 

επιβάλλει το σχετικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης. » 

 (9) (α) Δύναται να επιτευχθεί ένα προσαρμοσμένο επίπεδο των 

στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 6, για ένα δεδομένο έτος, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέσο μερίδιο, κατά τα τρία προηγούμενα έτη, των 

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν 

στην αγορά για πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος 

ενός συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών.  

(β) Το προσαρμοσμένο επίπεδο υπολογίζεται αφαιρώντας:  

i. από τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους (στ) και (η) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 6, το ποσοστό των 

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση, που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 5, 

επί του συνόλου των συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν 

στην αγορά, και  

ii. από τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους (ζ) και (θ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 6, το ποσοστό των 

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση, που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 5, 

και συντίθενται από το αντίστοιχο υλικό συσκευασίας, επί του 

συνόλου των συσκευασιών προς πώληση που συντίθενται από το 

υλικό αυτό, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά.  

(γ) Για τον υπολογισμό του αντίστοιχου προσαρμοσμένου επιπέδου 

του στόχου λαμβάνονται υπόψη όχι περισσότερες από πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αυτού. 

(δ) Κατά τον υπολογισμό των στόχων που προβλέπονται στις 



παραγράφους (στ), (ζ)(ii), (η) και (θ)(ii) του εδαφίου (1) του άρθρου 

6, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των ξύλινων συσκευασιών 

που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση. 

(ε) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μεριμνά για τον υπολογισμό, την 

επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο 

παρόν εδάφιο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 

δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 4 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η 

εκτελεστική πράξη θεσπίζει κανόνες για τον υπολογισμό, την 

επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων, καθώς και για τον 

υπολογισμό των στόχων σύμφωνα με την παράγραφο (2) του 

παρόντος άρθρου 5Α, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1και 2 του 

παρόντος άρθρου.» 

Τροποποίηση του άρθρου 

11 του βασικού νόμου. 
7. To άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην αρχή του εδαφίου (3) παράγραφος (β) της λέξης «εθελοντικά». 

Τροποποίηση του άρθρου 

13 του βασικού νόμου. 
8. To άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) της φράσης «Για την 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο,» και την 

αντικατάσταση της λέξης «Το» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «το». 

 (β) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (2)  με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται επίσης για τα 

εισαγόμενα προϊόντα». 

 (γ) Με την αντικατάσταση της φράσης «υγείας των καταναλωτών» με τη 

φράση «υγιεινής των καταναλωτών». 

 (δ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (3) και (4): 

«(3) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι, το αργότερο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2024, καθιερώνονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού για όλες τις συσκευασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 

και 11Α του περί Αποβλήτων Νόμου.  

(4) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης 

υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας και διασφαλίζει την 

επίτευξη των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων στους αντίστοιχους 

τομείς ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, το εδάφιο (1) του άρθρου 

13 του περί Αποβλήτων Νόμου ισχύει για τα απόβλητα συσκευασίας, 

περιλαμβανομένων των αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών.».  

Τροποποίηση του άρθρου 

14 του βασικού νόμου. 
9. To άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με αντικατάσταση του τίτλου «Συστήματα πληροφορικής» με τον 

τίτλο «Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων» 



 (β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«Ο Υπουργός δημιουργεί βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες και 

τα απόβλητα συσκευασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής 

των στόχων του παρόντος Νόμου.» 

 (γ) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) μετά τη λέξη 

«δεδομένων» (πρώτη γραμμή) της φράσης «περιλαμβάνουν τα στοιχεία 

που καθορίζονται στο Παράρτημα V και» 

 (δ) Με προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) μετά τη λέξη 

«τον» (πρώτη γραμμή) της φράσης «τοξικό ή». 

Τροποποίηση του άρθρου 

15 του βασικού νόμου. 
10. To άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1Α) και (1Β). 

 (β) Με την αλλαγή αρίθμησης της παραγράφου (1Γ) σε (1Α). 

Τροποποίηση άρθρου 20 

του βασικού νόμου 
11. To άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

«20. (1) Ο Υπουργός υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε 

ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή των 

παραγράφων (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 και τα 

στοιχεία που αφορούν τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. 

(2) (α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το 

οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία και στον μορφότυπο που θεσπίζεται 

στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 

3δ του άρθρου 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ˙ και 

(β) Η πρώτη υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της 

εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή 

στοιχείων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3δ του άρθρου 12 

της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και καλύπτει τα στοιχεία για την εν λόγω 

περίοδο αναφοράς. 

(3) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με 

τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (8) του 

άρθρου 6Β, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών 

σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου εφαρμόζεται.» 

 10. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

 «(2) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις 

εξουσίες ή αρμοδιότητες της που είναι σχετικές με την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.» 



Τροποποίηση του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του 

βασικού νόμου. 

12. To Παράρτημα ΙΙΙ  του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του σημείου (β) της παραγράφου 1 με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

«(β) Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 

διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης 

της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, 

και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, 

όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων 

από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.» 

 (β) Με την αντικατάσταση των σημείων (γ) και (δ) της παραγράφου 3 με 

τα ακόλουθα νέα σημεία:  

«(γ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης  

Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη 

λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που 

να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή 

δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.  

(δ) Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες  

Τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, 

θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του 

λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο 

του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξο-διασπώμενες πλαστικές 

συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.» 

Τροποποίηση 

Παραρτήματος V του 

βασικού νόμου. 

13. To Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των πινάκων 1, 2 και 3 με τους ακόλουθους νέους πίνακες 

και την προσθήκη του πίνακα 1Α αμέσως μετά των πίνακα 1: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Άρθρα 14 και 15) 

Πίνακας 1 

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε 

εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της Δημοκρατίας 

Υλικό 

Παραγόμενα  

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας με 

Ανακύκλωση υλικών Άλλες 

μορφές 

ανακύ-

κλωσης 

Σύνολο 

ανακύ-

κλωσης 

Ανάκτη-

ση 

ενέργει-

ας 

Άλλες 

μορφές 

ανάκτη-

σης 

Αποτέφρωση 

σε εγκατα-

στάσεις 

καύσης 

απόβλητα με 

ανάκτηση 

ενέργειας, 

Σύνολο ανάκτησης και 

αποτέφρωσης σε 

εγκαταστάσεις καύσης 

απόβλητα με ανάκτηση 

ενέργειας, 

Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) 

ΓΥΑΛΙ         

ΠΛΑΣΤΙΚΟ         

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ         

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

 
       

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ         

ΞΥΛΟ         

ΑΛΛΑ         

ΣΥΝΟΛΟ         



Σημειώσεις για τον Πίνακα 1 

 

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά 

που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά 

 

(2) Η στήλη γ περιλαμβάνει όλα τα είδη ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρούμενης της 

ανακύκλωσης υλικών. 

 

(3) Η στήλη δ πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών β και γ. 

 

(4) Η στήλη στ περιλαμβάνει όλες τις μορφές ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της 

ανάκτησης ενέργειας. 

 

(5) Η στήλη η πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών δ, ε, στ και ζ. 

 

(6) Ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας για τους σκοπούς του άρθρου 6 

παράγραφος 1 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 2002 έως 2005: Στήλη η / στήλη α. 

 

(7) Ποσοστό ανακύκλωσης για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 1 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 

2002 έως 2006: Στήλη δ / στήλη α. 

 

(8) Τα δεδομένα για το ξύλο δεν χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό της αξιολόγησης του στόχου για ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος 

για κάθε υλικό συσκευασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6(ε), του παρόντος Νόμου. 

 

(9) Τα παραγόμενα απόβλητα συσκευασίας ισούνται με την ποσότητα συσκευασιών που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1Α 

Ποσότητες συσκευασιών που επαναχρησιμοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Υλικό 
Τόνοι συσκευασιών οι οποίοι 

διατίθενται στην αγορά για 

πρώτη φορά 

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση 

  

Τόνοι Τόνοι Ποσοστό Τόνοι Ποσοστό 

(α)     

ΓΥΑΛΙ      

ΠΛΑΣΤΙΚΟ      

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ      

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ      

ΞΥΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΣΥΝΟΛΟ      



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για ανάκτηση ή καύση 

σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 

Υλικό 

Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για  

Ανακύκλωση 

υλικών 

Άλλες μορφές 

ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 

ενέργειας 

Άλλες μορφές 

ανάκτησης 

Αποτέφρωση σε 

εγκαταστάσεις καύσης 

αποβλήτων με ανάκτηση 

ενέργειας 

ΓΥΑΛΙ      

ΠΛΑΣΤΙΚΟ      

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ      

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ      

ΞΥΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΣΥΝΟΛΟ      

Σημειώσεις για τον Πίνακα 2 

(1) Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα αναφέρονται μόνον τους ποσότητες που υποτίθεται ότι προσμετρήθηκαν στα πλαίσια των περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 2002 έως 2005. Αποτελούν υποσύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη 

υποβληθεί στον πίνακα 1. Ο παρών πίνακας υποβάλλεται μόνον για πληροφοριακούς σκοπούς. 

(2) Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική αλλά γίνονται αποδεκτές και χονδρικές εκτιμήσεις. Οι 

εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή τους μεθοδολογίας. 

(3) Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική. 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά 

που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά. 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και αποστέλλονται στη 

Δημοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 

Υλικό 

Απόβλητα συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και 

αποστέλλονται στη Δημοκρατία για 

Ανακύκλωση 

υλικών 

Άλλες μορφές 

ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 

ενέργειας 

Άλλες μορφές 

ανάκτησης 

Αποτέφρωση σε 

εγκαταστάσεις καύσης 

αποβλήτων με ανάκτηση 

ενέργειας 

ΓΥΑΛΙ      

ΠΛΑΣΤΙΚΟ      

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ      

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ      

ΞΥΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΣΥΝΟΛΟ      

 

Σημειώσεις για τον Πίνακα 3 

(1) Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα υποβάλλεται μόνον για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν περιέχονται στον πίνακα 1 ούτε και είναι 

δυνατόν να προσμετρηθούν για την επίτευξη των στόχων από το αντίστοιχο κράτος μέλος.  

(2) Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι εθελοντική.  

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά 

που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά. 

 


