
ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2019 

Πποοίμιο. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηίηιν– 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ: L150, 14.6.2018, ζ. 

141. 

«Οδεγία (ΔΔ) 2018/852 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 30εο Μάηνπ 2018 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο» 

 Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

ςνοπτικόρ τίτλορ. 

 32(Ι) ηνπ 2002 

133(Ι) ηνπ 2003 

159(Ι) ηνπ 2005 

 48(Ι) ηνπ 2006 

 58(Ι) ηνπ 2012 

 59(Ι) ηνπ 2012 

125(Ι) ηνπ 2012 

163(Ι) ηνπ 2017  

171(Ι) ηνπ 2019. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πζθεπαζηψλ θαη 

Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2020 θαη ζα 

δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ 

Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2019 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο 

Νφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξφλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο 

νη πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνη ηνπ 2002 έσο 

2019.  

Σποποποίηση τος άπθπος 

2 τος βασικού νόμος. 
2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ «αλαθχθισζε», «δηαρείξηζε 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο», «επαλαρξεζηκνπνίεζε», «πξφιεςε» θαη 

«ζπιινγή» θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο φξνπο θαη 

ηνπο νξηζκνχο ηνπο, αληίζηνηρα: 

 «αλαθχθισζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 

2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«δηαρείξηζε απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη 

ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, φζνλ αθνξά 

ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο 

«επαλαρξεζηκνπνίεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«πξφιεςε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 

ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«ζπιινγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 

ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

 (2) Με ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

 «δηαρείξηζε απνβιήησλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ 

ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 



ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, εθφζνλ ηνπ εθρσξνχληαη εμνπζίεο δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 28. 

«επαλαρξεζηκνπνηήζηκε ζπζθεπαζία» ζεκαίλεη ηε ζπζθεπαζία πνπ 

έρεη κειεηεζεί, ζρεδηαζηεί θαη ηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ 

λα εθπιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο πνιιαπιέο 

δηαδξνκέο ή επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεηο, κε ηελ επαλαπιήξσζε ή 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

κειεηήζεθε˙ 

«επεμεξγαζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 

2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«ζχλζεηε ζπζθεπαζία» ζεκαίλεη ζπζθεπαζία πνπ απνηειείηαη απφ 

δχν ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ηα νπνία δελ 

είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ κε ην ρέξη θαη ζπληζηνχλ κηα εληαία 

νινθιεξσκέλε κνλάδα απνηεινχκελε απφ εζσηεξηθφ ππνδνρέα θαη 

εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, ε νπνία γεκίδεηαη, απνζεθεχεηαη, κεηαθέξεηαη 

θαη εθθελψλεηαη εληαία˙  

«πξφγξακκα δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ» έρεη ηελ έλλνηα 

πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

«ρσξηζηή ζπιινγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην 

άξζξν 2 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ˙ 

 (3) Με ηε δηαγξαθή ησλ φξσλ «αλάθηεζε ελέξγεηαο», «νξγαληθή 

αλαθχθισζε» θαη «ζχκκεηθηε ζπζθεπαζία» θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο. 

Σποποποίηση τος άπθπος 

4 τος βασικού νόμος. 
3. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (ι) ηνπ εδαθίνπ (2) ηεο 

ηειείαο κε άλσ θαη θάησ ηειεία. 

 (2) Με ηελ εηζαγσγή ηνπ αθφινπζνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ παξάγξαθν (ι) 

ηνπ εδαθίνπ (2): 

«πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηε κεηάβαζε πξνο κηα θπθιηθή 

νηθνλνκία.» 

Σποποποίηση τος άπθπος 

5 τος βασικού νόμος. 
4. To άξζξν 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (2) ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 

(αα) ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (α): 

«(αα) ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

ζπζθεπαζηψλ˙» 

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ηεο παξαγξάθνπ (ε) 

ηνπ άξζξνπ (2) κε ην αθφινπζν λέν θείκελν: 

«ζηελ εθαξκνγή, παξάιιεια κε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 7, επηπξφζζεησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 



δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζπζθεπαζηψλ, πνπ ζπλάδνπλ κε 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηα νπνία δχλαληαη λα 

ζπλίζηαληαη ζε:» 

 (3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (ε)(ii) ηνπ εδαθίνπ (2) ηεο 

θξάζεο «ζρέδηα γηα ηελ επζχλε παξαγσγνχ» (πξψηε γξακκή) κε ηε 

θξάζε «θίλεηξα κέζσ πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο ηνπ 

παξαγσγνχ». 

 (4) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (ε)(iii) ηνπ εδαθίνπ (2) κε 

ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«παξεκθεξείο δξάζεηο, νη νπνίεο πηνζεηνχληαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηηο νξγαλψζεηο 

θαηαλαισηψλ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ζρεδηάδνληαη 

έηζη ψζηε λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο πνιιαπιέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε.» 

 (5) Με ηελ εηζαγσγή ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ αθφινπζνπ λένπ 

θεηκέλνπ: 

«Ννείηαη φηη, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκηθά κέζα θαη άιια κέηξα κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, 

φπσο εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα IVα ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ ή άιια θαηάιιεια κέζα θαη κέηξα.». 

 (6) Με ηελ δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (4) θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

«(α) ηελ ελζάξξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, ηεο αχμεζεο 

ηνπ πνζνζηνχ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά θαη ησλ ζπζηεκάησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαηά ηξφπν αβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα 

ηίζεληαη ζε θίλδπλν ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ή ε αζθάιεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εμήο: 

i. ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ παξαθξάηεζεο πνζνχ έλαληη 

επηζηξνθήο˙ 

ii. ηνλ νξηζκφ πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ ζηφρσλ˙ 

iii. ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ˙ θαη 

iv. ηνλ νξηζκφ ειάρηζηνπ πνζνχ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ 

ζπζθεπαζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θάζε έηνο γηα θάζε ξνή 

ζπζθεπαζίαο.» 

Σποποποίηση τος άπθπος 

6 τος βασικού νόμος. 
5. To άξζξν 6 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(α) Με ηελ πξνζζήθε, κεηά ην εδάθην (1) παξάγξαθνο (ε), ησλ 

αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (ζη) κέρξη (ζ):  



 «(ζη) κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2025 ην αξγφηεξν, αλαθχθισζε 65 

% σο ειάρηζηνλ θαηά βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο ·  

(7) κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2025 ην αξγφηεξν, επίηεπμε ησλ 

αθφινπζσλ ειάρηζησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο, γηα ηα πην θάησ 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά, πνπ πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο:  

i. ην 50 % θαηά βάξνο, γηα ηα πιαζηηθά·  

ii. ην 25 % θαηά βάξνο, γηα ην μχιν·  

iii. ην 70 % θαηά βάξνο, γηα ηα ζηδεξνχρα κέηαιια·  

iv. ην 50 % θαηά βάξνο, γηα ην αινπκίλην·  

v. ην 70 % θαηά βάξνο, γηα ην γπαιί·  

vi. ην 75 % θαηά βάξνο, γηα ην ραξηί θαη ραξηφλη·  

(8) κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2030 ην αξγφηεξν, αλαθχθισζε 70 % 

σο ειάρηζηνλ, θαηά βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο· 

(9) κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2030, ην αξγφηεξν επίηεπμε ησλ 

αθφινπζσλ ειάρηζησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο, γηα ηα πην θάησ 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά, πνπ πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο:  

i. ην 55 % θαηά βάξνο, γηα ην πιαζηηθφ·  

ii. ην 30 % θαηά βάξνο, γηα ην μχιν·  

iii. ην 80 % θαηά βάξνο, γηα ηα ζηδεξνχρα κέηαιια 

iv. ην 60 % θαηά βάξνο, γηα ην αινπκίλην·  

v. ην 75 % θαηά βάξνο, γηα ην γπαιί·  

vi. ην 85 % θαηά βάξνο, γηα ην ραξηί θαη ραξηφλη.»· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1Α) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 

 «(1A). (α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ (ζη) θαη (ε) ηνπ 

εδαθίνπ (1), νη πξνζεζκίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) θαη ζηελ παξάγξαθν (ζ) ην εδαθίνπ 

(1) κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ έσο θαη γηα πέληε έηε, ππφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο:  

i. ε παξέθθιηζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 15 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο απφ έλαλ κεκνλσκέλν ζηφρν ή θαηαλεκεκέλε κεηαμχ 

δχν ζηφρσλ,  

ii. σο απνηέιεζκα ηεο παξέθθιηζεο, ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα 

έλαλ κεκνλσκέλν ζηφρν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 30 %,  

iii. σο απνηέιεζκα ηεο παξέθθιηζεο, ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα 

έλαλ κεκνλσκέλν ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηελ παξάγξαθν (δ) 

θαη ζηελ παξάγξαθν (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 60 %, θαη 

iv. ην αξγφηεξν 24 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ή (ζ) ηνπ εδαθίνπ 

(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγφο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή 



 

 

Παπάπτημα VI 

ρέδην εθαξκνγήο πνπ 

ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 6, εδάθην 1
Α
, 

παξάγξαθνο δ. 

γηα ηελ πξφζεζή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα αλαβάιεη ηελ 

αληίζηνηρε πξνζεζκία θαη ππνβάιιεη ζρέδην εθαξκνγήο ζχκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα VI. Σν ζρέδην απηφ δχλαηαη λα ζπλδπάδεηαη κε 

ην ζρέδην εθαξκνγήο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην 

(4)(β) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

ζρεδίνπ εθαξκνγήο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), ε 

Δπηηξνπή δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα αξρή λα επαλεμεηάζεη ην ελ ιφγσ 

ζρέδην, αλ ζεσξεί φηη απηφ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI, ε αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη 

αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.» 

 (γ) Με ηελ δηαγξαθή ησλ παξαγξάθσλ (1Β) θαη (1Δ). 

 (δ) Με ηελ αιιαγή αξίζκεζεο ηεο παξαγξάθνπ (1Γ) ζε (1Β) θαη ηεο 

παξαγξάθνπ (1Γ) ζε (1Γ).  

Πποσθήκη νέος άπθπος 

6Β στο βασικό νόμο, 

αμέσωρ μετά το άπθπο 6A 

αςτού. 

Καλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ 

6. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην 

άξζξν 6A απηνχ ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 6Β: 

«6B. (1) Γηα λα εθηηκεζεί θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

6:  

(1) Τπνινγίδεηαη ην βάξνο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

παξάγνληαη θαη αλαθπθιψλνληαη ζε έλα δεδνκέλν εκεξνινγηαθφ 

έηνο: 

Ννείηαη φηη, ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ηζνχληαη κε ηελ πνζφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ 

δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο·  

(2) Σν βάξνο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθπθιψζεθαλ 

ππνινγίδεηαη σο ην βάξνο ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί 

απφβιεηα θαη πνπ, αθνχ ππνβιήζεθαλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο ειέγρνπ θαη δηαινγήο θαη ζε άιιεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ πιηθψλ πνπ δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επαθφινπζεο επαλεπεμεξγαζίαο θαη γηα 

ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο αλαθχθισζεο, εηζέξρνληαη ζε 

εξγαζία αλαθχθισζεο, κέζσ ηεο νπνίαο ηα απφβιεηα πιηθά 

κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο 

 (2) (α) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ην 

βάξνο ησλ αλαθπθισκέλσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο κεηξάηαη θαηά 

ηελ είζνδν ησλ απνβιήησλ ζηελ εξγαζία αλαθχθισζεο. 

(2) Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν (α) αλσηέξσ, ην βάξνο 

ησλ αλαθπθισκέλσλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα κεηξάηαη 

ζηελ έμνδν νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ δηαινγήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη:  

i. ηα ελ ιφγσ εμεξρφκελα απφβιεηα ππνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

αλαθχθισζε·  

ii. ην βάξνο ησλ πιηθψλ ή νπζηψλ πνπ αθαηξνχληαη κέζσ πεξαηηέξσ 

 



εξγαζηψλ νη νπνίεο πξνεγνχληαη ηεο εξγαζίαο αλαθχθισζεο θαη 

δελ αλαθπθιψλνληαη ζηε ζπλέρεηα, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

βάξνο ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη σο αλαθπθισκέλα. 

 (3) (α) Ο Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεζπίδεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ηρλειαζηκφηεηαο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηεξνχληαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ 

εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία θαη ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηα αλαθπθισκέλα απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ειεθηξνληθά 

κεηξψα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 

13Α εδάθην (4) ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ, απφ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ησλ απνβιήησλ κεηά ηε 

δηαινγή, ή απφ ηα κέζα πνζνζηά απσιεηψλ γηα ηα απφβιεηα πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαινγή, γηα δηάθνξα είδε απνβιήησλ θαη 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, αληηζηνίρσο: 

Ννείηαη φηη, ηα κέζα πνζνζηά απσιεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ κε άιιν 

ηξφπν αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θαλφλσλ 

ππνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ 

εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 11α ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ. 

 (4) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

6, ε πνζφηεηα βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

πθίζηαηαη αλαεξφβηα ή αεξφβηα επεμεξγαζία κπνξεί λα ινγίδεηαη σο 

αλαθπθισκέλε φηαλ ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία παξάγεη ιίπαζκα, 

ρψλεπκα ή άιιν πιηθφ κε παξεκθεξή πνζφηεηα αλαθπθισκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ εηζξνή, ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαθπθισκέλν πξντφλ, πιηθφ ή νπζία: 

Ννείηαη φηη, φηαλ ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έδαθνο, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί σο αλαθπθισκέλν κφλν αλ απηή ε ρξήζε απνθέξεη 

φθεινο γηα ηε γεσξγία ή νηθνινγηθή βειηίσζε. 

 (5) Η πνζφηεηα πιηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ παχνπλ λα 

είλαη απφβιεηα σο απνηέιεζκα πξνπαξαζθεπαζηηθήο εξγαζίαο πξηλ 

ππνβιεζνχλ ζε επαλεπεμεξγαζία, κπνξεί λα ινγίδεηαη σο 

αλαθπθισκέλε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πιηθά απηά πξννξίδνληαη 

λα κεηαηξαπνχλ κε επαθφινπζε επαλεπεμεξγαζία ζε πξντφληα, πιηθά 

ή νπζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηνλ αξρηθφ είηε γηα άιινλ 

ζθνπφ. Ωζηφζν, ηα πιηθά απφ απνραξαθηεξηζκέλα απφβιεηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή σο άιιν κέζν 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ή γηα απνηέθξσζε, γηα επίρσζε ή γηα δηάζεζε 

ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο. 

 (6) Γηα λα θξηζεί θαηά πφζνλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 



πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 6, κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαθχθισζε ησλ 

κεηάιισλ πνπ δηαρσξίδνληαη κεηά ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ θαη’ 

αλαινγία ηνπ κεξηδίνπ ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

απνηεθξψλνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αλαθπθισκέλα κέηαιια 

πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ εθηειεζηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 

9 ηνπ άξζξνπ 11α ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ. 

 (7) Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο 

κέινο γηα αλαθχθισζε ζην ελ ιφγσ άιιν θξάηνο κέινο, κπνξνχλ λα 

πξνζκεηξεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6 κφλν φζνλ 

αθνξά ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπιινγή ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.  

 (8) Σα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ εμάγνληαη πξνζκεηξνχληαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 6 

κφλν εάλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη αλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006, ν 

εμαγσγέαο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαη φηη ε 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο εθηφο ηεο Έλσζεο 

δηελεξγείηαη ππφ ηζνδχλακεο ελ γέλεη ζπλζήθεο κε απηέο πνπ 

επηβάιιεη ην ζρεηηθφ πεξηβαιινληηθφ δίθαην ηεο Έλσζεο. » 

 (9) (α) Γχλαηαη λα επηηεπρζεί έλα πξνζαξκνζκέλν επίπεδν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ 

(1) ηνπ άξζξνπ 6, γηα έλα δεδνκέλν έηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

κέζν κεξίδην, θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε, ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζπζθεπαζηψλ πξνο πψιεζε πνπ δηαηέζεθαλ 

ζηελ αγνξά γηα πξψηε θνξά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ, σο κέξνο 

ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ.  

(2) Σν πξνζαξκνζκέλν επίπεδν ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο:  

i. απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (ζη) θαη (ε) 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6, ην πνζνζηφ ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζπζθεπαζηψλ πξνο πψιεζε, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 5, 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξνο πψιεζε πνπ δηαηέζεθαλ 

ζηελ αγνξά, θαη  

ii. απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ζ) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6, ην πνζνζηφ ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζπζθεπαζηψλ πξνο πψιεζε, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 5, 

θαη ζπληίζεληαη απφ ην αληίζηνηρν πιηθφ ζπζθεπαζίαο, επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπζθεπαζηψλ πξνο πψιεζε πνπ ζπληίζεληαη απφ ην 

πιηθφ απηφ, νη νπνίεο δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά.  

(3) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζαξκνζκέλνπ επηπέδνπ 

ηνπ ζηφρνπ ιακβάλνληαη ππφςε φρη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ κεξηδίνπ απηνχ. 

(4) Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 



παξαγξάθνπο (ζη), (δ)(ii), (ε) θαη (ζ)(ii) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

6, κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε ν φγθνο ησλ μχιηλσλ ζπζθεπαζηψλ 

πνπ επηζθεπάδνληαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

(5) Ο Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεξηκλά γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ 

επαιήζεπζε θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ εδάθην βάζεη ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ. Η 

εθηειεζηηθή πξάμε ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ 

επαιήζεπζε θαη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ 5Α, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ εληαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1θαη 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.» 

Σποποποίηση τος άπθπος 

11 τος βασικού νόμος. 
7. To άξζξν 11 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε 

ζηελ αξρή ηνπ εδαθίνπ (3) παξάγξαθνο (β) ηεο ιέμεο «εζεινληηθά». 

Σποποποίηση τος άπθπος 

13 τος βασικού νόμος. 
8. To άξζξν 13 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ αξρή ηνπ εδαθίνπ (1) ηεο θξάζεο «Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν,» θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «Σν» (πξψηε γξακκή) κε ηε ιέμε «ην». 

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλσ ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 

(β) ηνπ εδαθίνπ (2)  κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε κεηά ηεο 

αθφινπζεο επηθχιαμεο: 

«Ννείηαη φηη, ηα ζπζηήκαηα απηά εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηα 

εηζαγφκελα πξντφληα». 

 (3) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ» κε ηε 

θξάζε «πγηεηλήο ησλ θαηαλαισηψλ». 

 (4) Με ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) ησλ αθφινπζσλ λέσλ 

εδαθίσλ (3) θαη (4): 

«(3) Ο Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη φηη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2024, θαζηεξψλνληαη πξνγξάκκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο 

ηνπ παξαγσγνχ γηα φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 

θαη 11Α ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ.  

(4)Ο Τπνπξγφο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε αλαθχθισζεο 

πςειήο πνηφηεηαο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

επίηεπμε ησλ αλαγθαίσλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ηνκείο αλαθχθισζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηζρχεη γηα ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνβιήησλ ζχλζεησλ ζπζθεπαζηψλ.».  

Σποποποίηση τος άπθπος 

14 τος βασικού νόμος. 
9. To άξζξν 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ «πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο» κε ηνλ 

ηίηιν «πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ» 



 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) κε ην αθφινπζν λέν εδάθην:  

«Ο Τπνπξγφο δεκηνπξγεί βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη 

ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.» 

 (3) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) κεηά ηε ιέμε 

«δεδνκέλσλ» (πξψηε γξακκή) ηεο θξάζεο «πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα V θαη» 

 (4) Με πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) κεηά ηε ιέμε 

«ηνλ» (πξψηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ηνμηθφ ή». 

Σποποποίηση τος άπθπος 

15 τος βασικού νόμος. 
10. To άξζξν 15 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηε δηαγξαθή ησλ εδαθίσλ (1Α) θαη (1Β). 

 (2) Με ηελ αιιαγή αξίζκεζεο ηεο παξαγξάθνπ (1Γ) ζε (1Α). 

Σποποποίηση άπθπος 20 

τος βασικού νόμος 
11. To άξζξν 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν 

άξζξν: 

«20. (1) Ο Τπνπξγφο ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαγξάθσλ (ζη) έσο (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζπζθεπαζίεο. 

(2) (α) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά εληφο 18 κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο γηα ην 

νπνίν ζπλειέγεζαλ ηα ζηνηρεία θαη ζηνλ κνξθφηππν πνπ ζεζπίδεηαη 

ζηηο εθηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 

3δ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ˙ θαη 

(2) Η πξψηε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 

(1) αξρίδεη ην πξψην πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

εθηειεζηηθήο πξάμεο πνπ ζεζπίδεη ηνλ κνξθφηππν γηα ηελ ππνβνιή 

ζηνηρείσλ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3δ ηνπ άξζξνπ 12 

ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΚ θαη θαιχπηεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ 

πεξίνδν αλαθνξάο. 

(3) Σα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 

ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (3) θαη (8) ηνπ 

άξζξνπ 6Β, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα κέζα πνζνζηά απσιεηψλ, φπνπ εθαξκφδεηαη.» 

 12. Σν άξζξν 28 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, 

ακέζσο κεηά ην εδάθην (1), ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (2): 

 «(2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα εθρσξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο 

εμνπζίεο ή αξκνδηφηεηεο ηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ ή ησλ εθδηδφκελσλ δπλάκεη απηνχ Καλνληζκψλ.» 



Σποποποίηση τος 

Παπαπτήματορ ΙΙΙ τος 

βασικού νόμος. 

13. To Παξάξηεκα ΙΙΙ  ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηελ 

αθφινπζε λέα παξάγξαθν:  

«(β) Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη 

δηαηίζεληαη ζην εκπφξην θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλάθηεζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλαθχθισζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ, 

θαη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, 

φηαλ γίλεηαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ή ησλ θαηαινίπσλ 

απφ εξγαζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.» 

 (2) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 κε 

ηα αθφινπζα λέα ζεκεία:  

«(γ) πζθεπαζίεο αλαθηήζηκεο ππφ κνξθή ιηπαζκαηνπνίεζεο  

Σα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ πθίζηαληαη θαηεξγαζία κε ζθνπφ ηε 

ιηπαζκαηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη βηναπνδνκήζηκα, θαηά ηξφπν πνπ 

λα κελ εκπνδίδεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ηε δηαδηθαζία ή 

δξαζηεξηφηεηα ιηπαζκαηνπνίεζεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη.  

(δ) Βηναπνδνκήζηκεο ζπζθεπαζίεο  

Σα βηναπνδνκήζηκα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα απνζπληίζεληαη κε θπζηθφ, ρεκηθφ, 

ζεξκηθφ ή βηνινγηθφ ηξφπν έηζη ψζηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ιηπάζκαηνο πνπ πξνθχπηεη λα απνζπληίζεηαη ηειηθψο ζε δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, βηνκάδα θαη λεξφ. Οη νμν-δηαζπψκελεο πιαζηηθέο 

ζπζθεπαζίεο δελ ζεσξνχληαη βηναπνδνκήζηκεο.» 

Σποποποίηση 

Παπαπτήματορ V τος 

βασικού νόμος. 

14. To Παξάξηεκα V ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηλάθσλ 1, 2 θαη 3 κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο πίλαθεο 

θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ πίλαθα 1Α ακέζσο κεηά ησλ πίλαθα 1: 

Σποποποίηση βασικού 

Νόμος με την πποσθήκη 

νέος παπαπτήματορ VI  

15. Ο βαζηθφο Νφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην 

Παξάξηεκα V απηνχ, ηνπ λένπ Παξαξηήκαηνο VI.  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

(Άπθπα 14 και 15) 

Πίλαθαο 1 

Ποσότητερ αποβλήτων σςσκεςασίαρ πος παπάγονται στην Κςππιακή Γημοκπατία και ανακτώνται ή αποτευπώνονται σε 

εγκαταστάσειρ καύσηρ με ανάκτηση ενέπγειαρ εντόρ ή εκτόρ τηρ Γημοκπατίαρ 

Τιηθφ 

Παξαγφκελα  

απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο 

Αλαθηεζέληα ή απνηεθξσζέληα ζε εγθαηαζηάζεηο θαχζεο απνβιήησλ κε αλάθηεζε ελέξγεηαο κε 

Αλαθχθισζε πιηθψλ Άιιεο 

κνξθέο 

αλαθχ-

θισζεο 

χλνιν 

αλαθχ-

θισζεο 

Αλάθηε-

ζε 

ελέξγεη-

αο 

Άιιεο 

κνξθέο 

αλάθηε-

ζεο 

Απνηέθξσζε 

ζε εγθαηα-

ζηάζεηο 

θαχζεο 

απφβιεηα κε 

αλάθηεζε 

ελέξγεηαο, 

χλνιν αλάθηεζεο θαη 

απνηέθξσζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο 

απφβιεηα κε αλάθηεζε 

ελέξγεηαο, 

Σόνοι Σόνοι Σόνοι Σόνοι Σόνοι Σόνοι Σόνοι Σόνοι 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) 

ΓΤΑΛΙ         

ΠΛΑΣΙΚΟ         

ΥΑΡΣΙ/ΥΑΡΣΟΝΙ         

ΙΔΗΡΟΤΥΑ 

ΜΕΣΑΛΛΑ 

 
       

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ         

ΞΤΛΟ         

ΑΛΛΑ         

ΤΝΟΛΟ         



εκεηψζεηο γηα ηνλ Πίλαθα 1 

 

(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ γηα ηα πιαζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα πιηθά 

πνπ αλαθπθιψζεθαλ μαλά ζε πιαζηηθά 

 

(2) Η ζηήιε γ πεξηιακβάλεη φια ηα είδε αλαθχθισζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξγαληθήο αλαθχθισζεο αιιά εμαηξνχκελεο ηεο 

αλαθχθισζεο πιηθψλ. 

 

(3) Η ζηήιε δ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ β θαη γ. 

 

(4) Η ζηήιε ζη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο αλάθηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαθχθισζεο αιιά εμαηξνπκέλεο ηεο 

αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

 

(5) Η ζηήιε ε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ δ, ε, ζη θαη δ. 

 

(6) Πνζνζηφ αλάθηεζεο ή απνηέθξσζεο ζε εγθαηαζηάζεηο θαχζεο απνβιήησλ κε αλάθηεζε ελέξγεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 6 

παξάγξαθνο 1 ησλ πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκσλ 2002 έσο 2005: ηήιε ε / ζηήιε α. 

 

(7) Πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 1 ησλ πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκσλ 

2002 έσο 2006: ηήιε δ / ζηήιε α. 

 

(8) Σα δεδνκέλα γηα ην μχιν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζηφρνπ γηα ειάρηζην πνζνζηφ 15% θαηά βάξνο 

γηα θάζε πιηθφ ζπζθεπαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6(ε), ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 

(9) Σα παξαγφκελα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο ηζνχληαη κε ηελ πνζφηεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Κππξηαθή αγνξά. 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακαρ 1Α 

Πνζφηεηεο ζπζθεπαζηψλ πνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

 

Τιηθφ 

Σφλνη ζπζθεπαζηψλ νη νπνίνη 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά γηα 

πξψηε θνξά 

Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζπζθεπαζίεο Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζπζθεπαζίεο πξνο πψιεζε 

 

Σόνοι Σόνοι Ποζοζηό Σόνοι Ποζοζηό 

(α)     

ΓΤΑΛΙ      

ΠΛΑΣΙΚΟ      

ΥΑΡΣΙ/ΥΑΡΣΟΝΙ      

ΙΔΗΡΟΤΥΑ ΜΕΣΑΛΛΑ      

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ      

ΞΤΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΤΝΟΛΟ      



ΠΙΝΑΚΑ 2 

Ποσότητερ αποβλήτων σςσκεςασίαρ πος αποστέλλονται σε άλλα κπάτη μέλη ή εξάγονται εκτόρ Κοινότηταρ για ανάκτηση ή καύση 

σε εγκαταστάσειρ καύσηρ αποβλήτων με ανάκτηση ενέπγειαρ 

Τιηθφ 

Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ απνζηέιινληαη ζε άιια θξάηε κέιε ή εμάγνληαη εθηφο Κνηλφηεηαο γηα  

Αλαθχθισζε 

πιηθψλ 

Άιιεο κνξθέο 

αλαθχθισζεο 

Αλάθηεζε 

ελέξγεηαο 

Άιιεο κνξθέο 

αλάθηεζεο 

Απνηέθξσζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο 

απνβιήησλ κε αλάθηεζε 

ελέξγεηαο 

ΓΤΑΛΙ      

ΠΛΑΣΙΚΟ      

ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ ΥΑΡΣΟΝΙ      

ΙΓΗΡΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΑ      

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ      

ΞΤΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΤΝΟΛΟ      

εκεηψζεηο γηα ηνλ Πίλαθα 2 

(1) Σα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο πίλαθα αλαθέξνληαη κφλνλ ηνπο πνζφηεηεο πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνζκεηξήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πεξί 

πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκσλ 2002 έσο 2005. Απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί ζηνλ πίλαθα 1. Ο παξψλ πίλαθαο ππνβάιιεηαη κφλνλ γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο. 

(2) Ανοιχηόχρωμα ηεηραγωνίδια: Η ππνβνιή δεδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά γίλνληαη απνδεθηέο θαη ρνλδξηθέο εθηηκήζεηο. Οη 

εθηηκήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα επεμεγνχληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπο κεζνδνινγίαο. 

(3) κουρόχρωμα ηεηραγωνίδια: Η ππνβνιή δεδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ γηα ηα πιαζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα πιηθά 

πνπ αλαθπθιψζεθαλ μαλά ζε πιαζηηθά. 



ΠΙΝΑΚΑ 3 

Ποσότητερ αποβλήτων σςσκεςασίαρ πος παπάγονται σε άλλα κπάτη μέλη ή εισάγονται εκτόρ Κοινότηταρ και αποστέλλονται στη 

Γημοκπατία για ανάκτηση ή καύση σε εγκαταστάσειρ καύσηρ αποβλήτων με ανάκτηση ενέπγειαρ 

Τιηθφ 

Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη ζε άιια θξάηε κέιε ή εηζάγνληαη εθηφο Κνηλφηεηαο θαη 

απνζηέιινληαη ζηε Γεκνθξαηία γηα 

Αλαθχθισζε 

πιηθψλ 

Άιιεο κνξθέο 

αλαθχθισζεο 

Αλάθηεζε 

ελέξγεηαο 

Άιιεο κνξθέο 

αλάθηεζεο 

Απνηέθξσζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο 

απνβιήησλ κε αλάθηεζε 

ελέξγεηαο 

ΓΤΑΛΙ      

ΠΛΑΣΙΚΟ      

ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ ΥΑΡΣΟΝΙ      

ΙΓΗΡΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΑ      

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ      

ΞΤΛΟ      

ΑΛΛΑ      

ΤΝΟΛΟ      

 

εκεηψζεηο γηα ηνλ Πίλαθα 3 

(1) Σα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο πίλαθα ππνβάιιεηαη κφλνλ γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο. Γελ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα 1 νχηε θαη είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζκεηξεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απφ ην αληίζηνηρν θξάηνο κέινο.  

(2) κουρόχρωμα ηεηραγωνίδια: Η ππνβνιή δεδνκέλσλ είλαη εζεινληηθή.  

(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ γηα ηα πιαζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα πιηθά 

πνπ αλαθπθιψζεθαλ μαλά ζε πιαζηηθά. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

 

ΥΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΑΦΙΟ 1
Α
, (α) 

Σν ζρέδην εθαξκνγήο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 εδάθην 1
Α
(α) πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1.Αμηνιφγεζε ησλ παιαηφηεξσλ, ησλ ηξερφλησλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο, 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη άιινπ είδνπο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ξνψλ πνπ ηα 

απαξηίδνπλ· 

2.Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ. 

3.Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο κέινο θξίλεη φηη ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη 

ηνλ ζρεηηθφ ζηφρν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία δ) θαη ζ) εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ νξίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαη εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ· 

4. Σα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρεία δ) θαη ζ) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζην θξάηνο κέινο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη άιισλ κέηξσλ 

κε ζηφρν ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 9 εδάθην 1 θαη ζην παξάξηεκα IVα ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ. 

5.Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζεκείν 4, θαζνξηζκφ ηνπ 

θνξέα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ρξνληθήο παξάηαζεο· 

6. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη»· 

7. Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ.». 


