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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2016 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012 
32(Ι) του 2014 
55(Ι) του 2014 
31(Ι) του 2015 
3(Ι) του 2016 
120(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και o παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 

2020. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 

  

 «“δημοτικά απόβλητα” σημαίνει –  

   (α) τα μεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά 

 από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, 

 μέταλλα, πλαστικά, οργανικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα 

 κλωστοϋφαντουργίας, απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα 

 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών 

 στηλών και συσσωρευτών, και ογκώδη απόβλητα, 

 περιλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων, και 

   (β) τα μεικτά απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά 

 από άλλες πηγές (εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και 

 ιδρύματα), όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και σύνθεση  

 με τα οικιακά απόβλητα: 

Νοείται ότι, στα δημοτικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα 

παραγωγής, γεωργίας, δασοκομείας, αλιείας,  σηπτικών δεξαμενών και 

απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης  και επεξεργασίας αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ιλύος  καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις· 
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111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 
25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 
114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 
165 του 1987 
320 του 1987 
39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 
40(I) του 1992 
54(I) του 1992 
87(I) του 1992 
23(I) του 1994 
37(I) του 1995 
8(I) του 1996 
65(I) του 1996 
85(I) του 1996 
20(I) του 1997 
112(I) του 2001 
127(I) του 2001 
128(I) του 2001 
139(I) του 2001 
153(I) του 2001 
23(I) του 2002 
227(I) του 2002 
47(I) του 2003 
236(I) του 2004 
53(I) του 2005 
86(I) του 2005 
118(I) του2005 
127(I) του 2005 
137(I) του 2006 
157(I) του 2006 
25(I) του 2007 
147(I) του 2007 
153(I) του 2007 
19(I) του 2008 
73(I) του 2008 
51(I) του 2009 
97(I) του 2009 
48(I) του 2010 
121(I) του 2010 
30(I) του 2011 
137(I) του 2011 
217(Ι) του 2011 
95(Ι) του 2013 
143(Ι) του 2013 
54(Ι) του 2014 
119(Ι) του 2014 
49(Ι) του 2015 
78(Ι) του 2015 

“Συμβούλιο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτόν το άρθρο 2 των 

περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 4) του 2019 ή το άρθρο 2 των 

περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως (Αρ. 3) του 2019, αναλόγως·». 
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103(Ι) του 2015 
115(Ι) του 2016 
128(Ι) του 2016 
79(Ι) του 2017 
161(Ι) του 2017 
25(Ι) του 2018 
13(Ι) του 2019 
14(Ι) του 2019 
15(Ι) του 2019 
139(Ι) του 2019. 
86 (Ι) του 1999 
51(Ι) του 2000 
5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 
52(Ι) του 2005 
128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 
27(Ι) του 2007 
154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 
2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 
120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 
136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 
94(Ι) του 2013 
142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013 
50(Ι) του 2015 
79(Ι) του 2015 
104(Ι) του 2015 
129(Ι) του 2016 
162(Ι) του 2017 
22(Ι) του 2018 
45(Ι) του 2018 
18(Ι) του 2019 
19(Ι) του 2019 
137(Ι) του 2019. 
  

Προσθήκη νέου 
εδαφίου (1Α) στο 
άρθρο 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

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

  

 «(1Α) Αρμόδια αρχή για – 

  

 (α) την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της 

δημιουργίας και τη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων, 

   

 (β) την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής 
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συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα, και 

   

 (γ) την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» για τα 

δημοτικά απόβλητα, 

  

 είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 44 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 44 του βασικού Νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση 

του εδαφίου (1) αυτού σε εδάφιο (1)(α) και την προσθήκη, αμέσως 

μετά,της ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«(β) Το Συμβούλιο δήμου ή κοινότητας, αναλόγως της 

περιπτώσεως,μπορεί, με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίσειδημοτικό υπάλληλο ή 

υπάλληλο του Συμβουλίου ως Επιθεωρητή, για να ασκεί, εντός των 

διοικητικών ορίων της οικείαςαρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, τέτοιες από 

τις εξουσίες και τα καθήκοντάτου, αναφορικά με Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ) του Νόμου και 

αφορούν στη διαλογή στην πηγή και στη χωριστή συλλογή των 

δημοτικών αποβλήτων.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 45 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 45 του βασικού Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

  

 «(3Α) Οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι που διεξάγονται αναφορικά με την 

υποχρέωση των παραγωγών και κατόχων αποβλήτων να διαχωρίζουν 

κατάλληλα στην πηγή τα απόβλητα και να τα τοποθετούν για χωριστή 

συλλογή, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των 

διατάξεων των άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ) διενεργούνται από 

επιθεωρητές των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται 

δυνάμει του εδαφίου (1)(β) του άρθρου 44.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 49(1) του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 49(1) του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας 
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 παραγράφου (αΑ): 

  

 «(αΑ) Νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός, κάτοχος, συλλέκτης ή 

μεταφορέας αποβλήτων, το οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή 

αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή αναμειγνύει τα 

απόβλητα αυτά με άλλα απόβλητα ή δεν συλλέγει, δεν μεταφέρει ή δεν 

παραδίδει τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με τις διατάξειςτων Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ) ή το 

πράττει κατά παράβασή τουςείναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 15,000 

Ευρώ. Στην περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, η 

χρηματική ποινή που επιβάλλεται μπορεί να είναι η διπλάσια της 

προηγούμενης καταδίκης. 

  

    (αΒ)Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβαίνει στη χωριστή διαλογή 

αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή το οποίο 

προβαίνει στην τοποθέτησή τους για συλλογή ή μεταφορά και παράδοσή 

τους, κατά παράβαση των εν λόγω Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

των άρθρων12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ) είναι ένοχο αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τα 1000 Ευρώ. Στην περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, η 

χρηματική ποινή που επιβάλλεται μπορεί ναι είναι η διπλάσια της 

προηγούμενης καταδίκης.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 50 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 50 του βασικού Νόμου τροποποιείται με - 

 (α) την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού 

με την ακόλουθη παράγραφο: 

   

  «(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει 

οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των 

άρθρων 15, 24, 29, και 33 ή των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει των άρθρων 12, 13, 22 και 54 ή των διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του άρθρου 



6 
 

28(1) και του άρθρου 33(10), έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη 

ρύθμιση του αδικήματος.»· 

   

 (β) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (2Α), (2Β) και (2Γ): 

   

  «(2Α)(α)Στην περίπτωση που Επιθεωρητής που ορίζεται 

δυνάμει του εδαφίου (1)(β) του άρθρου 44διαπιστώσει 

παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει των άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ), σύμφωνα με το 

άρθρο 49(1)(αΑ) και (αΒ), από οργανωμένα κτιριακά 

συγκροτήματα με κεντρική διαχείριση, η ειδοποίηση του εδαφίου 

(2) επιδίδεται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2Β), 

στον παραβάτη και σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να 

εντοπιστεί στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή. 

 

    (β) Στην δε περίπτωση κοινόκτητων οικοδομών που 

αποτελούνται από πέραν της μιας μονάδας, η ειδοποίηση του 

εδαφίου (2) επιδίδεται,τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(2Β), στη διαχειριστική επιτροπή ή,στην απουσία τέτοιας 

επιτροπής, στον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή κάτοχο της κάθε 

μονάδας. 

   

  (2Β)(α) Στην περίπτωση που Επιθεωρητής που ορίζεται δυνάμει 

του εδαφίου (1)(β) του άρθρου 44 διαπιστώσει παράβαση των 

διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των 

άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ), σύμφωνα με το άρθρο 

49(1)(αΑ) και (αΒ),από οργανωμένα κτιριακά συγκροτήματα με 

κεντρική διαχείριση, ο Επιθεωρητής επιδίδει γραπτή 

ειδοποίησης συμμόρφωσης απαιτώντας από το πρόσωπο αυτό 

να λάβει τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση 

συμμόρφωσης μέσα σε καθορισμένη προθεσμία.»· 

 

    (β)Στην δε περίπτωση κοινόκτητων οικοδομών που 
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αποτελούνται από πέραν της μιας μονάδας, η ειδοποίηση 

συμμόρφωσης επιδίδεται στη διαχειριστική επιτροπή ή, στην 

απουσία τέτοιας επιτροπής, στον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή κάτοχο 

της κάθε μονάδας. 

   

  (2Γ)(α)Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με ειδοποίηση συμμόρφωσης που του επιδίδεται 

δυνάμει του εδαφίου (2Β), είναι ένοχο αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τα 4000 Ευρώ. 

 

    (β) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

πρόσωπο έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση της 

παραγράφου (α) έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του 

αδικήματος  και το ποσό που καθορίζει είναι ανάλογο με τη 

σοβαρότητα του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει – 

(i) τα 200 Ευρώ στην περίπτωση φυσικών προσώπων, και 

(ii) τα 4000 Ευρώ στην περίπτωση νομικών προσώπων.»· και  

   

 (γ) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (8Α): 

   

  (8Α)Στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων για 

παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει των άρθρων 12, 13, 15, 22 και 54(2)(ζ), σύμφωνα με το 

άρθρο 49(1)(αΑ) και (αΒ),το ποσό της εξώδικης ρύθμισης 

καταβάλλεται στο ταμείο της οικείας αρχής τοπικής 

αυτοδιοίκησης.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 54(2) του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 54(2) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, με 

άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ζ): 
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 «(ζ) τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής διοίκησης 

για τη λήψη μέτρων πρόληψης της δημιουργίας και τη διαχείριση 

των δημοτικών αποβλήτων.». 

 


