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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 5626, 11.11.2021 

 

Αριθμός 462 

 
 
 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2021 

Κ.Δ.Π. 462/2021

 

 
 

185(Ι) του 2011 
6(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2014 
55(Ι) του 2014 
31(Ι) του 2015 

3(I) του 2016 
120(Ι) του 2016 

104(Ι) του 2021. 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 33 (10) 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του 
χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (10) του άρθρου 33 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 
έως 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

 

Συνοπτικός τίτλος.       1.  Το  παρόν  Διάταγμα  θα  αναφέρεται  ως  το  περί  Αποβλήτων  (Εγκατάσταση  Συσκευής 
Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε Οχήματα που Συλλέγουν - Μεταφέρουν Απόβλητα σε 
Επαγγελματική Βάση) Διάταγμα του 2021. 

 
Ερμηνεία.                     

2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον λειτουργό που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 44(1) του Νόμου· 
 

«μεταφορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου· 
 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2021· 

«Συλλέκτης–Μεταφορέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με τη συλλογή 
και/ ή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, το οποίο είναι καταχωρημένο στο Αρχείο 
Διαχειριστών Αποβλήτων που τηρείται δυνάμει του άρθρου 33 του Νόμου· 

 

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

Πεδίο εφαρμογής.        3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στους Συλλέκτες–Μεταφορείς. 

Υποχρεώσεις 
συλλεκτών– 
μεταφορέων. 

4.-(1) Κάθε Συλλέκτης–Μεταφορέας οφείλει να εγκαταστήσει συσκευή GPS σε έκαστο όχημα 
που χρησιμοποιεί για συλλογή και/ ή μεταφορά αποβλήτων, το οποίο αναγράφεται στο 
Πιστοποιητικό Καταχώρησής του στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

 

 
Παράρτημα. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Αρχιεπιθεωρητής 
και Επιθεωρητές. 

 

 
 

Υποχρεώσεις 
Παρόχων 
Συστημάτων 
Παρακολούθησης 
Τοποθεσίας μέσω 
GPS. 

(2) Η εγκατάσταση της συσκευής GPS πρέπει να γίνει το αργότερο 3 μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Διατάγματος, από πάροχο ο οποίος πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος. 

(3) Το κόστος της εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής GPS στα οχήματα συλλογής και/ ή 
μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τον κάτοχο Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Αρχείο 
Διαχειριστών Αποβλήτων για συλλογή και/ ή μεταφορά. 
 

(4) Κάθε Συλλέκτης-Μεταφορέας οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά εγκατάστασης της 
συσκευής GPS στα οχήματά του στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το αργότερο 3 
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος. 

5. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ο 
Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές έχουν πρόσβαση, είτε σε πραγματικό χρόνο (online) ή/ και 
εκ των υστέρων στα στοιχεία καταγραφής των συσκευών GPS των οχημάτων συλλογής και/ ή 
μεταφοράς αποβλήτων και δικαίωμα επεξεργασίας αυτών. 
 

6.  Οι  πάροχοι  συστημάτων  παρακολούθησης  τοποθεσίας  μέσω  GPS,  υποχρεούνται  όπως 
θέτουν στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών, κατόπιν γραπτού αιτήματος, 
κατά περίπτωση και για συγκεκριμένες περιόδους, δεδομένα θέσης συγκεκριμένων Συλλεκτών– 
Μεταφορέων ή/ και συγκεκριμένων σημείων όπου γίνονται παράνομες απορρίψεις ή/ και 
διαχείριση αποβλήτων.

 

Απαγορεύσεις.           7.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υποπαραγράφων (2) και (3), απαγορεύεται η αφαίρεση ή 
απενεργοποίηση της συσκευής GPS που έχει εγκατασταθεί στα οχήματα συλλογής και/ ή 
μεταφοράς αποβλήτων χωρίς τη συγκατάθεση του Αρχιεπιθεωρητή.
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(2) Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής απενεργοποίησης της συσκευής για οποιονδήποτε 
λόγο, ο Συλλέκτης-Μεταφορέας οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων τον Διευθυντή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και τον Αρχιεπιθεωρητή. 

 

(3) Σε περίπτωση που τερματιστεί η χρήση του οχήματος για συλλογή και/ ή μεταφορά 
αποβλήτων, μπορεί να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή μόνο κατόπιν έγκρισης του 
Αρχιεπιθεωρητή. 

 
(4)(α) Απαγορεύεται η εσκεμμένη απενεργοποίηση της συσκευής GPS σε όχημα συλλογής και/ 

ή μεταφοράς αποβλήτων. 
 

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «εσκεμμένη» σημαίνει με άμεση ή 
έμμεση πρόθεση, απερισκεψία ή ένοχη γνώση. 

 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

18.3.2016. 

(5) Η παρουσία οχήματος συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων σε σημείο παράνομης απόρριψης/ 
διάθεσης αποβλήτων χωρίς την εκ των προτέρων άδεια του Αρχιεπιθεωρητή, αποτελεί απόδειξη 
παράνομης απόρριψης/ διάθεσης αποβλήτων και παράβασης του περί Αποβλήτων (Υποχρεώσεις 
Προσώπων που Συλλέγουν-Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση) Διατάγματος του 
2016.

 

Έναρξη ισχύος.           8.  Το  παρόν  Διάταγμα  τίθεται  σε  ισχύ  την  ημερομηνία  δημοσίευσής  του  στην  Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Παράγραφος 4(2) 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ GPS ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

1.     Το σύστημα GPS καταγράφει 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. 
 

2.     Τα δεδομένα καταγραφής να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές. 
 

3. Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές του να 
διερευνούν  σε  ηλεκτρονικό  χάρτη  περιοχές  ή  σημεία  ενδιαφέροντος  όσον  αφορά  στη  διέλευση/στάθμευση 
οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων. 

 

4.     Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης δεδομένων καταγραφής για τουλάχιστον 24 
μήνες και δυνατότητα πρόσβασης του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών σε αυτά ανά πάσα στιγμή. 

 

5. Ο κατασκευαστής της συσκευής παρακολούθησης GPS οφείλει να παρέχει Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2016 (Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 4.11.2016). 

 

6.     Οι  συσκευές  παρακολούθησης  GPS  να  φέρουν  τη  σήμανση  CE  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 έως 2017 (146(Ι) του 2002, 15(Ι) του 2003, 16(Ι) του 2004, 180(Ι) του 2004, 

74(Ι) του 2006, 50(Ι) του 2012, 52(Ι) του 2013, 113(Ι) του 2016). 
 

7. Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους επιθεωρητές, άμεση πληροφόρηση σε 
περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής παρακολούθησης GPS και αν είναι δυνατόν   τους λόγους 
απενεργοποίησης της. 

 

8. Ο  πάροχος  του  συστήματος  παρακολούθησης  τοποθεσίας  μέσω  GPS  να  είναι  συμβεβλημένος  με  πάροχο 
υπηρεσιών επικοινωνίας, σύμφωνα με τους περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 2020 (112(Ι) του 2004, 84(I) του 2005, 149(I) του 2005, 67(I) του 2006, 113(I) 
του 2007, 134(I) του 2007, 46(I) του 2008, 103(I) του 2009, 94(Ι) του 2011, 51(Ι) του 2012, 160(Ι) του 2013, 77(Ι) 
του 2014, 104(Ι) του 2016, 112(Ι) του 2016, 76(Ι) του 2017,90(Ι) του 2020). 

 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2021.  
 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 

Υπουργός Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

