
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016  

 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 5 (6) (δ) και 27 

 
32(I)/2002 

133(ι)/2003 

159(Ι)/2005 

48(Ι)/2006 

58(Ι)/2012 

59(Ι)/2012 

125(Ι)/2012 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του 

άρθρου 5, εδαφίου (6), παραγράφου (δ) και άρθρου 27 των περί Συσκευασιών και 

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 έως 2016, 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) 

Κανονισμοί του 2016. 

 

  

Ερμηνεία  2. (1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών εκτός αν προκύπτει διαφορετική 

έννοια από το κείμενο: 

 

 

 

 

32(I)/2002 

133(Ι)/2003 

159(Ι)/2005 

48(Ι)/2006 

58(Ι)/2012 

59(Ι)/2012 

125(Ι)/2012 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 

Νόμους του 2002 έως 2012 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  
 

 

 
“Οδηγία ” σημαίνει την Οδηγία  2015/720 της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ 

με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων 

μεταφοράς. 

 

“Οικονομικοί φορείς λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς” σημαίνει τους 

παραγωγούς λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και τους πωλητές 

προϊόντων 

 

“παραγωγοί λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς” σημαίνει τους 

εισαγωγείς πλαστικής σακούλας και εγχώριους κατασκευαστές 

 

«πωλητής προϊόντων» σημαίνει όλους όσους διαθέτουν προϊόντα στην αγορά 

παράλληλα με τη διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στο κοινό 

δηλ. τον πωλητή και διανομέα. 

 

 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και οι 

οποίοι δεν έτυχαν διαφορετικού καθορισμού σε αυτούς, θα έχουν την ίδια έννοια η 

οποία αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από τον Νόμο και τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  

Πεδίο Εφαρμογής 3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται μόνο για τις λεπτές πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm). 

  

Εξαιρέσεις από το 4. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
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πεδίο εφαρμογής μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm) οι οποίες 

απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην 

τροφίμων ή όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων. 

  

Σκοπός. 5. (1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η υιοθέτηση μέτρων σε συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα, για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 (2) Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με τους παρόντες 

Κανονισμούς τα οποία αποσκοπούν : 

(α) στη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 

προωθώντας την πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων τους, 

σύμφωνα και με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων 

(β) στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων μέσω της ορθολογικής 

διαχείρισης των αποβλήτων λεπτών πλαστικών σακούλων 

(γ) στην μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης τους η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

την επιδείνωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης 

(δ) στην ενημέρωση του καταναλωτή για 

I. τη μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων 

μεταφοράς,  

II. τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης λεπτών πλαστικών 

σακούλων μεταφοράς και  

III. τους κατάλληλους τρόπους διάθεσης των αποβλήτων αυτών. 

  

Μείωση 

κατανάλωσης/ 

χρήσης λεπτών 

πλαστικών 

σακούλων 

μεταφοράς  

6. (1) Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης  λεπτών πλαστικών σακούλων 

μεταφοράς για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 5, εδαφίου (6), παράγραφος 

(α), σημεία (i) και (ii) του Νόμου ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

(α) από την 01/01/2018 απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση των λεπτών 

πλαστικών σακούλων μεταφοράς από τους πωλητές προϊόντων που διαθέτουν 

τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης 

 

(β) από την 1/1/2018 όλοι οι πωλητές που διαθέτουν λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς στα σημεία πώλησης των προϊόντων τους οφείλουν να 

χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον 2 σεντ για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς 

προϊόντων, 

 

Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να καθορίζει νέα τιμή χρέωσης της λεπτής 

πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 

 

 

  

Ενημέρωση 

καταναλωτών  

7. (1) Υπό το συντονισμό και εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής οι πωλητές προϊόντων, τα 

συστήματα διαχείρισης συσκευασιών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να 

προβαίνουν σε δράσεις και ενέργειες για την εφαρμογή του άρθρου 5, εδαφίου (6) 

(γ) του Νόμου για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ειδικότερα οφείλουν 

εντός 6 μηνών (για την παράγραφο α και β) από τη δημοσίευση των παρόντων 

Κανονισμών: 

 

α) να διοργανώνουν (ατομικά ή συλλογικά ή μέσω συλλογικού συστήματος) 

εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και εκδηλώσεις και 

συναντήσεις σχετικά με την παροχή πληροφόρησης για τις δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 

σακούλων μεταφοράς 

β) να ενθαρρύνουν τη χρήση εναλλακτικών λύσεων όπως η 

επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα (πλαστική, χάρτινη, υφασμάτινη, σύμμεικτη), 

με τοποθέτηση της σε κεντρικά εμφανή σημεία πώλησης, μετά από συνεννόηση 

με τους πωλητές προϊόντων,  

γ) να σημαίνουν τις βιοπαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς και να προβαίνουν στην ορθή ενημέρωση των χρηστών 



 

 

 

3

για τις ιδιότητες λιπασματοποίησης των σακούλων αυτών, σε 18 μήνες μετά την 

έκδοση εκτελεστικής πράξης από την Επιτροπή για το θέμα. 

δ) να ενημερώνουν σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης οξο-

διασπώμενων πλαστικών σακούλων μεταφοράς μετά τις 27/05/2017.  

 

(2) Για την εφαρμογή του Κανονισμού 7, εδάφιο (1), να υπάρχει ενημέρωση του 

καταναλωτή για τις επιλογές που έχει στην διάθεση του, τις τιμές χρεώσεις των 

λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς και των επαναχρησιμοποιούμενων 

σακούλων μεταφοράς στα σημεία πώλησης και τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για το κάθε μέτρο. 

 

 

  

Υποβολή 

στοιχείων από 

Παραγωγούς 

λεπτής πλαστικής 

σακούλας 

μεταφοράς 

 

 

 

8. Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έχουν την υποχρέωση όπως  

(1) υποβάλουν στοιχεία αναφορικά με την ετήσια κατανάλωση (κατά κεφαλή) ανά 

έτος σύμφωνα με το άρθρο 14 (3) του Νόμου, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των 

παρόντων Κανονισμών και κάθε Μάρτιο επόμενου έτους με έτος αναφοράς το 

προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα την-ετήσια ποσότητα που τοποθετείται στην 

αγορά ανά είδος σακούλας από παραγωγούς  

 

 

 

 

( 

Ευθύνη Αρμόδιας 

Αρχής 

9. (1) Η Αρμόδια Αρχή, υποβάλλει τα στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανάλωση 

λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς ταυτόχρονα με την ετήσια έκθεση που 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή σχετικά με τους πίνακες που καθορίζονται στο 

Παράτημα V του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 20 (3) και λαμβάνοντας υπόψη τα 

στοιχεία που ετοιμάζονται από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τον Κανονισμό 

8. 

 

  

Επιθεωρήσεις. 

 
 
 

10. Οι επιθεωρητές που ορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 25 του Νόμου 

διεξάγουν ελέγχους στους οικονομικούς φορείς στα σημεία διάθεσης των λεπτών 

πλαστικών σακούλων μεταφοράς για να διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή και 

συμμόρφωση με τους παρόντες κανονισμούς. 

  

  

Ποινές. 11.Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών 

υπόκειται στα αδικήματα και ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 26 (Α) του Νόμου.  
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