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Περιεχόμενα

1. Παρουσίαση Νομοσχέδιου

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012 

o Γενικές τροποποιήσεις/Διορθώσεις περί συσκευασιών και 
απόβλητων συσκευασιών Νόμου

o Πρόνοιες για μείωση κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακούλων μεταφοράς- Συμμόρφωση με Οδηγία 2015/720 με 
σκοπό την μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών 
σακούλων μεταφοράς

2. Παρουσίαση Κανονισμών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
(ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 

oΛήψη μέτρων



Νομοσχέδιο
Γενικές Τροποποιήσεις/Διορθώσεις

 Τροποπ. άρθρου 2,3-Ορισμοί/Πεδίο 
εφαρμογής

Διόρθωση Ορισμών –Διαγραφή φράσεων
o Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

o Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας – νόμος αποβλήτων

o Αλλαγές σε κανονισμούς για την μεταφορά αποβλήτων

o Διόρθωση στον όρο εθελοντική συμφωνία- προσθήκη φράσης 
εδαφίου

o Προσθήκη φράσης στον όρο επαναχρησιμοποίηση

o Διορθώσεις στον όρο ανάκτηση ενέργειας και οργανικής 
ανακύκλωσης

o Διαγραφή όρου δευτερογενές υλικό γιατί δεν χρησιμοποιείται 
στον νόμο και φράσης στερεών και επικίνδυνων



Νομοσχέδιο
Γενικές Τροποποιήσεις/Διορθώσεις

 Τροποποίηση άρθρου 4 – Σκοπός

Διορθώσεις για να αναφέρεται ο σκοπός όπως στην Οδηγία 
(εσωτερική αγορά, μέτρα για επίτευξη σκοπού)

 Τροποποίηση άρθρου 6 – Σκοπός

Διορθώσεις σε αριθμούς κανονισμών και σε γραμματική

 Τροποποίηση άρθρου 9 –Ευθύνη Οικονομικών 
παραγόντων

Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει, εισάγει, μεταφέρει, προμηθεύει ή 
με οποιοδήποτε τρόπο εμπορεύεται συσκευασίες , δεκτικές 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, οι οποίες ισούνται ή 
υπερβαίνουν τους δύο τόνους ανά έτος, αναλαμβάνει το 
κόστος της εν λόγω διαχείρισης.



Νομοσχέδιο
Γενικές Τροποποιήσεις/Διορθώσεις

Τροποποίηση άρθρου 13, 16-Συστήματα

Εγγυοδοσία- επιστροφή, διόρθωση για το Σχέδιο 
Διαχείρισης

 Τροποποίηση Άρθρου 23 :-ΣΕΔΑΣ

Για μέλη της ΣΕΔΑΣ για να μην διορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο



Νομοσχέδιο– Πρόνοιες για Πλαστικές Σακούλες-
Προσθήκη ορισμών

 “πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: σακούλες 
μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι 
οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο 
πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων·

 “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”:
πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο από 50 μικρά·(μm).



Ορισμοί (συνέχεια)

 πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με 
πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm) οι 
οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή 
παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην 
τροφίμων όταν η χρήση τους συμβάλλει στην 
αποφυγή σπατάλης τροφίμων·

 “οξο-διασπώμενες πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες μεταφοράς από 
πλαστικά υλικά στα οποία περιλαμβάνονται 
πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των 
πλαστικών υλικών σε μικροτμήματα



Τροποποίηση του άρθρου 5 –Προγράμματα 
διαχείρισης των συσκευασιών (1)

Προσθήκη νέου εδαφίου

«(6). (α) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για τη σταθερή 
μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέσπιση 
εθνικών στόχων μείωσης, τη διατήρηση ή εισαγωγή 
οικονομικών μέσων καθώς και την επιβολή 
περιορισμών εμπορίας κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
21, εφόσον οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις.



Τροποποίηση του άρθρου 5 –Προγράμματα 
διαχείρισης των συσκευασιών (2)

 Τα μέτρα αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης 
των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τις 
δυνατότητες ανακύκλωσης και λιπασματοποίησής τους, 
την ανθεκτικότητά τους ή τη συγκεκριμένη χρήση για 
την οποία προορίζονται.

 Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 
θα πρέπει να οδηγούν σε σταθερή μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 
και όχι σε συνολική αύξηση της παραγωγής 
συσκευασιών.



Τροποποίηση του άρθρου 5 –Προγράμματα 
διαχείρισης των συσκευασιών (3)

Ο Υπουργός λαμβάνει ένα ή αμφότερα από τα κατωτέρω:

i) λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης 
δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά 
κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2025, ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος. Οι 
πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται 
από τους εθνικούς στόχους κατανάλωσης,

ii) λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο στις 31 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. Οι πολύ λεπτές 
πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τις εν λόγω 
πράξεις. Ο Υπουργός δύναται να καθορίσει κατώτατο όριο  τιμής 
χρέωσης για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.



Τροποποίηση του άρθρου 5 –Προγράμματα 
διαχείρισης των συσκευασιών(4)

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 (A), ο Υπουργός δύναται να 
λαμβάνει μέτρα, εφόσον προηγουμένως έχει διαβουλευτεί με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, με έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό 
Συμβούλιο , όπως η χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων και εθνικών 
στόχων μείωσης, όσον αφορά οποιοδήποτε είδος πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς, ανεξάρτητα από το πάχος του τοιχώματος.

(γ) Ο Υπουργός, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος μετά τη δημοσίευση 
του Νόμου, ενθαρρύνει ενεργά τη διοργάνωση εκστρατειών για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τις δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης λεπτών πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς.»

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται να εκδώσει Κανονισμούς που να 
ρυθμίζουν τη λήψη των πιο πάνω μέτρων για τη σταθερή μείωση της 
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην Κυπριακή 
Δημοκρατία σύμφωνα με το παρόντα Νόμο.



Τροποποίηση του άρθρου 8 –Πρότυπα

 Υιοθέτηση προτύπου για «Κριτήρια για τη σήμανση 
των βιοπαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων
πλαστικών σακούλων μεταφοράς ». 

 Υποχρεωτική εφαρμογή μέχρι τις 27/11/2018.



Προσθήκη άρθρου 11- «Ειδικά μέτρα περί των 
βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς»

Μετά την έκδοση εκτελεστικής πράξης από την Επιτροπή, έως
τις 27 Μαΐου 2017, για τον καθορισμό των προδιαγραφών των
σημάνσεων ή σημάτων για να είναι δυνατή η αναγνώριση, σε
επίπεδο Ένωσης, των βιοαποικοδομήσιμων και
λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς και για
την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες
λιπασματοποίησης των σακουλών αυτών από την Επιτροπή, ο
Υπουργός, με διάταγμα, το αργότερο σε δεκαοκτώ μήνες,
μεριμνά ώστε η σήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και
λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών μεταφοράς να είναι
σύμφωνη με τις προδιαγραφές της εν λόγω εκτελεστικής
πράξης.



Τροποποίηση του άρθρου 13A –Συμβάσεις

Γραπτές συμφωνίες, μεταξύ των αρμόδιων αρχών και 
των οικείων οικονομικών κλάδων, προσθήκη σχετικού 
άρθρου και εδαφίου για λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς,



Τροποποίηση του άρθρου 14 και 20
–Συστήματα πληροφορικής/ Εκθέσεις

 Υποβολή στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς 
σχετικά με την ετήσια κατανάλωση λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς (στις βάσεις 
δεδομένων) 

 Ετοιμασία Ετήσιας έκθεσης για «ποσοτικά στοιχεία 
σχετικά με την ετήσια κατανάλωση λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς από την 27 Μαΐου 
2018».



Τροποποίηση του άρθρου 26, 26 Α

 Συμπερίληψη παραβάσεων για μη συμμόρφωση με 
το σχετικό άρθρο για τις πλαστικές σακούλες στα 
αδικήματα/ποινές/εξώδικη ρύθμιση.



Κανονισμοί για τη μείωση της κατανάλωσης
λεπτών πλαστικων σακουλων μεταφορας

Ορισμοί
 “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.



Κανονισμός 3 - Πεδίο Εφαρμογής

 Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται μόνο για τις 
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 
τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm).



Κανονισμός 4 - Εξαιρέσεις από το πεδίο 
εφαρμογής

 Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τις 
πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες 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.



Κανονισμός 5 - Σκοπός

Σκοπός υιοθέτηση μέτρων σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για τη 
σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα μέτρα αποσκοπούν
(α) στη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων 
μεταφοράς προωθώντας την πρόληψη της δημιουργίας ν αποβλήτων 
τους, (ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων)
(β) στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων μέσω της ορθολογικής 
διαχείρισης των αποβλήτων λεπτών πλαστικών σακκούλων
(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.



Κανονισμός 6 - Μείωση κατανάλωσης/ χρήσης 
λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς 

Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης  λεπτών πλαστικών 
σακούλων μεταφοράς 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.



Κανονισμός 7 - Ενημέρωση καταναλωτών 

Υπό το συντονισμό/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. Σε 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, 



Κανονισμός 7 - Ενημέρωση καταναλωτών 

γ) να σημαίνουν τις βιοπαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες
πλαστικές σακούλες μεταφοράς και να προβαίνουν στην ορθή 
ενημέρωση των χρηστών 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.



Κανονισμός 8 - Υποβολή στοιχείων 

Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς 
έχουν την υποχρέωση όπως 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 
τηνετήσια ποσότητα που τοποθετείται στην αγορά ανά 
είδος σακούλας από παραγωγούς 



Επιθεωρήσεις/Ποινές

 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.

 Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη 
των παρόντων Κανονισμών υπόκειται στα 
αδικήματα και ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 
26 και 26 (Α) του Νόμου. 



 Ευχαριστώ πολύ!

 Σχόλια/Ερωτήσεις




