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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 292/2022 
Αρ. 5726, 22.7.2022 

 

Αριθμός  292 
 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από  τις  Αρχές  Τοπικής  Διοίκησης) Κανονισμοί 
του 2022, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 13(6), 15(5), 35(1A), 36(1A) 
και 54(2)(ζ) του περί Αποβλήτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από 
αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 
της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227 του 1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2022 
 
 
 
 

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 
104(Ι) του 2021 
152(Ι) του 2021 

48(Ι) του 2022. 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 13(6), 15(5), 35(1A), 36(1A) και 54(2)(ζ) 
 

Tο Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (6) 
του άρθρου 13, του εδαφίου (5) του άρθρου 15, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 35, του εδαφίου 
(1Α) του άρθρου 36 και της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων 
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

 

Συνοπτικός τίτλος.      1.  Οι  παρόντες  Κανονισμοί  θα  αναφέρονται  ως  οι  περί  Αποβλήτων  (Διαχείριση  Δημοτικών 
Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης) Κανονισμοί του 2022. 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ερμηνεία.                    2.-(1)   Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
 

«απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακού τύπου» ή «ΑΗΗΕ οικιακού τύπου» 
σημαίνει τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που συνιστά απόβλητο κατά την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των 
κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλώσιμων που συνιστούν 
τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού κατά το χρόνο απόρριψής του, τα οποία προέρχονται από 
νοικοκυριά και/ή από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες, ιδρύματα ή άλλες πηγές, νοουμένου 
ότι η φύση και η ποσότητά τους είναι παρόμοιες με των ΑΗΕΕ που προέρχονται από νοικοκυριά∙ 

 
«απόβλητα τροφίμων» σημαίνει τα τρόφιμα που έχουν καταστεί απόβλητα και ο όρος αυτός δεν 
περιλαμβάνει τη συσκευασία τους∙ 

 

 
Παράρτημα Α. 

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει τους Δήμους που προβλέπονται στον Πρώτο Πίνακα και τα 
Σύμπλεγμα Υπηρεσιών    Κοινοτήτων   που   προβλέπονται    στον Δεύτερο Πίνακα του 
Παραρτήματος Α∙ 
 
«κάτοχος  δημοτικών  αποβλήτων»  σημαίνει  τον  παραγωγό  των  δημοτικών  αποβλήτων  ή  το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του δημοτικά απόβλητα που δημιουργήθηκαν σε 
υποστατικό του οποίου είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, διαχειριστής ή κάτοχος∙ 
 
«μικτά δημοτικά απόβλητα» σημαίνει το κλάσμα των δημοτικών αποβλήτων που τοποθετούνται 
για συλλογή, το οποίο δεν έχει τύχει διαλογής στην πηγή ή απομένει μετά τη διαλογή στην πηγή, 
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα απόβλητα που είναι ακατάλληλα για ανακύκλωση ή 
επεξεργασία· 
 
«νοικοκυριό» σημαίνει την οικία, το διαμέρισμα, το κτίριο ή άλλη κατασκευή ή μέρος αυτής που 
χρησιμοποιείται για σκοπούς κατοίκησης, μόνιμα, προσωρινά, περιστασιακά ή αλλιώς· 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Αποβλήτων Νόμο∙ 
 
«ογκώδες απόβλητο» σημαίνει το απόβλητο το οποίο λόγω του μεγέθους, του σχήματος ή του 
βάρους του, είναι ακατάλληλο για τοποθέτηση σε κάδο ή σακούλα αποβλήτων, όπως έπιπλο, 
στρώμα και άλλο ανάλογου μεγέθους και όγκου απόβλητο·



1859  
 

«σύστημα "Πληρώνω Όσο Πετώ"» σημαίνει το σύστημα χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης 
των, μικτά ή χωριστά συλλεγέντων, δημοτικών αποβλήτων, με ετήσιο πάγιο και/ή κυμαινόμενο τέλος 
που σχετίζεται άμεσα με τον όγκο και/ή το βάρος, καθώς και την κατηγορία των αποβλήτων 
που τοποθετούνται για συλλογή και περαιτέρω διαχείριση.

 

 
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης» σημαίνει το τοπικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και 
τη  διαχείριση  των  δημοτικών  αποβλήτων,  το  οποίο  εκπονείται  δυνάμει  των  προνοιών  του 
Κανονισμού 5∙ 

 
«υποστατικό» σημαίνει το δημόσιο και/ή ιδιωτικό κτίριο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 
μιας αρχής τοπικής διοίκησης, περιλαμβανομένων των οικιστικών, επαγγελματικών, εμπορικών, 
τουριστικών ή άλλου είδους υποστατικό, καθώς και τμήμα υποστατικού που ενοικιάζεται ή 
κατοικείται ως χωριστό υποστατικό, ανεξάρτητα αν το πρόσωπο στο οποίο ενοικιάζεται ή το οποίο 
κατοικεί σε αυτό μοιράζεται με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε διαμονή, διευκόλυνση ή 
εξυπηρέτηση σε σχέση με το υποστατικό ή οποιοδήποτε τμήμα του. 

 
(2) Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται από τον Νόμο. 

Σκοπός των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

3.   Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι ο καθορισμός της υποχρέωσης των αρχών τοπικής 
διοίκησης   για  λήψη  μέτρων  πρόληψης   της  δημιουργίας  και  διαχείρισης  των  δημοτικών 
αποβλήτων, βάσει της ιεράρχησης των αποβλήτων που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 
του Νόμου και ειδικότερα για- 

(α)    την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων δράσης για πρόληψη της δημιουργίας και διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους ΙΙ∙ 

 
(β) την  εγκαθίδρυση  συστήματος  διαλογής  των  δημοτικών  αποβλήτων  στην  πηγή  και 

χωριστής συλλογής τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους ΙΙΙ∙ και 
 

(γ)    την  εφαρμογή  συστήματος  «Πληρώνω  Όσο  Πετώ»,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του 
Μέρους IV.

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
εθνικών 
στόχων. 

4.  Οι   αρχές   τοπικής   διοίκησης   συμβάλλουν   ενεργά,   στο   μέτρο   των   οικονομικών   τους 
δυνατοτήτων, στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Νόμου και στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών 
Αποβλήτων και στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Νόμου, αντίστοιχα, για τα δημοτικά απόβλητα 
που δημιουργούνται εντός των διοικητικών τους ορίων. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εκπόνηση Τοπικών 
Σχεδίων 
Δράσης. 
Παράρτημα Α. 

5.  Το αργότερο μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2023, οι αρχές τοπικής διοίκησης θέτουν σε ισχύ, 
σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  της  παραγράφου  (3)  του  Κανονισμού  10,  και  εφαρμόζουν,  είτε 
ξεχωριστά είτε σε συνεργασία με άλλους Δήμους ή/και Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, ως 
αυτά προβλέπονται στις πρόνοιες του Παραρτήματος Α, εξαετές τοπικό σχέδιο δράσης για την 
πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων εντός των διοικητικών 

τους ορίων.

Σκοπός των 
Τοπικών Σχεδίων 
Δράσης. 

6.  Σκοπός των Τοπικών Σχεδίων Δράσης είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή από τις αρχές τοπικής 
διοίκησης μέτρων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την πρόληψη της δημιουργίας και την 
ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στη βάση της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου, με σκοπό τη συμβολή των αρχών 
τοπικής διοίκησης στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 
13 του Νόμου.

Περιεχόμενο 
του Τοπικού 
Σχεδίου 
Δράσης. 

7.  Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει- 
 
 
 

(α)        το τοπικό σχέδιο διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων∙ και 
 

(β) το τοπικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας δημοτικών αποβλήτων, στο οποίο 
περιλαμβάνονται πρόνοιες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω 
αποβλήτων∙ 

 
τα  οποία  εκπονούνται  στη  βάση  των  μέτρων  που  προβλέπονται  στο  Σχέδιο  Διαχείρισης 
Δημοτικών Αποβλήτων και στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των  άρθρων  35  και  36  του  Νόμου,  αντίστοιχα,  για  τα  ρεύματα  αποβλήτων  που
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Παράρτημα Β. 

Διαβούλευση 
με τον 
Διευθυντή και 
άλλες αρμόδιες 
αρχές της 
Δημοκρατίας. 

 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
μέτρα που καθορίζονται στις πρόνοιες του Παραρτήματος Β. 

8.-(1)  Κατά την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, οι αρχές τοπικής διοίκησης δύνανται να 
διαβουλεύονται με τον Διευθυντή και με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας όσον αφορά τα 
μέτρα που πρέπει να περιληφθούν στο εν λόγω σχέδιο.

119(Ι) του 2004.          (2)    Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που 
είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, οι αρχές τοπικής διοίκησης δύνανται να ζητούν και να 
λαμβάνουν πληροφορίες από πρόσωπα, αρχές και φορείς όσον αφορά τις δραστηριότητές τους 
που   σχετίζονται   με   τη   διαχείριση   αποβλήτων,   τις   οποίες   πληροφορίες   οφείλουν   να 
παραχωρήσουν στις αρχές τοπικής διοίκησης, εφόσον αυτό απαιτείται για την ετοιμασία, ενημέρωση 
ή αναθεώρηση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

 

Δημόσια 
διαβούλευση. 

 

9.-(1) Πριν από την οριστικοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης, η αρμόδια για την εκπόνησή του αρχή 
τοπικής διοίκησης διενεργεί  δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας διασφαλίζει ότι 
παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην εκπόνηση, 
τροποποίηση ή αναθεώρηση του εν λόγω σχεδίου. 
 

(2)   Η αρχή τοπικής διοίκησης λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παραστάσεις που 
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται κατά την ετοιμασία του 
Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

Οριστικοποίηση και 
έναρξη της ισχύος 
του Τοπικού 
Σχεδίου Δράσης. 

10.-(1)  Πριν από την οριστικοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης ή πριν από την αναθεώρησή 
του, η αρμόδια για την εκπόνησή του αρχή τοπικής διοίκησης το αποστέλλει στον Διευθυντή, ο 
οποίος εξετάζει κατά πόσον αυτό- 

 
(α)    εκπονήθηκε  βάσει  της  ιεράρχησης  των  αποβλήτων    σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 9 του Νόμου∙ 
 

(β) συνάδει με το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Πρόγραμμα Πρόληψης 
Δημιουργίας   Αποβλήτων   που διαμορφώνονται   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις των 
άρθρων  35 και 36 του Νόμου, αντίστοιχα∙ και 

 
(γ)    συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Νόμου. 
 

(2)    Ο Διευθυντής δύναται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών να υποβάλει απόψεις 
και  υποδείξεις  στην  αρχή  τοπικής  διοίκησης  που  υπέβαλε  το  Τοπικό  Σχέδιο  Δράσης  σε 
περίπτωση που  διαπιστωθούν ελλείψεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1), τις 
οποίες η αρχή τοπικής διοίκησης λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο των οικονομικών της δυνατοτήτων, 
πριν από την οριστικοποίησή του. 
 

(3)    Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Συμβουλίου της αρμόδιας 
για την εκπόνησή του αρχής τοπικής διοίκησης.

Παρακολούθηση 
και αναθεώρηση 
των Τοπικών 
Σχεδίων 
Δράσης. 

11. Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης αναθεωρούνται, εφόσον αυτό ενδείκνυται και απαιτείται, εντός ενός 
(1) έτους από την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και του Προγράμματος 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 35 και του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου, αντίστοιχα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και τις τροποποιήσεις του εν λόγω Σχεδίου, του 
εν λόγω Προγράμματος και των εθνικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 13 του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Υποχρέωση 
για την οργάνωση 
της διαχείρισης των 
δημοτικών 
αποβλήτων. 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

28.2.2003. 

12.-(1)  Οι αρχές τοπικής διοίκησης θέτουν σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 
(3) και εφαρμόζουν, εντός των διοικητικών τους ορίων, είτε ξεχωριστά είτε σε συνεργασία 
με άλλους Δήμους ή/και Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, σύστημα υποχρεωτικής 
διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, το οποίο πληροί τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχετικό Διάταγμα που εκδίδεται 
δυνάμει  των  προνοιών του Κανονισμού 15 για τις ακόλουθες κατηγορίες δημοτικών 
αποβλήτων με αναφορά, σε παρένθεση, του κωδικού αριθμού τους σύμφωνα με τον 
κατάλογο   αποβλήτων   που   προβλέπεται   στις   πρόνοιες   του   περί   Στερεών   και 
Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διατάγματος:
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(α)    Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων (20 01 08)· 

(β)    βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων         (20 02 01)∙ 

 

(γ)     χαρτιά και χαρτόνια (20 01 01) και συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι (15 01 01)· 

(δ)    γυαλιά (20 01 02) και γυάλινες συσκευασίες (15 01 07)· 

(ε)    πλαστικά (20 01 39) και πλαστικές συσκευασίες             (15 01 02)· 

(στ)   μέταλλα (20 01 40) και μεταλλικές συσκευασίες              (15 01 04)· 

(ζ)     ξύλινες συσκευασίες (15 01 03)· 

(η)    συνθετικές συσκευασίες (15 01 05)· 
 

(θ)    προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ειδικότερα ρούχα         (20 01 10), υφάσματα (20 01 11) 
και συσκευασίες από υφαντουργική ύλη (15 01 09)· 

 
(ι)     ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό οικιακού τύπου   (16 02)· 

(ια)   μπαταρίες οικιακού τύπου (20 10 33 και 20 01 34)· 

(ιβ)   ογκώδη απόβλητα (20 03 07) και ογκώδη αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση· και 
 

(ιγ)    μικτά δημοτικά απόβλητα (20 03 01). 

(2) Τηρουμένων των προνοιών του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών του 
Κανονισμού 15, ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων που προβλέπονται στις πρόνοιες των 
υποπαραγράφων (γ) έως (ιβ) της παραγράφου (1) δύναται να συλλέγονται στον ίδιο κάδο και/ή στην 
ίδια σακούλα, νοουμένου ότι η ανάμικτη συλλογή τους δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να 
υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, σε ανακύκλωση ή σε άλλες εργασίες 
ανάκτησης  σύμφωνα με την ιεράρχηση  των αποβλήτων που προβλέπεται  στις διατάξεις του 
άρθρου  9  του  Νόμου  και  το  αποτέλεσμα  που  επιτυγχάνεται  με  τις  εργασίες  αυτές  είναι 
συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της χωριστής συλλογής. 

 
(3)    Η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να επεκτείνει την υποχρέωση που προβλέπεται στις 

πρόνοιες της παραγράφου (1) και σε άλλες κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων. 
 

(4)    Tα   προγράμματα   χωριστής   συλλογής   που   προβλέπονται   στις   πρόνοιες   της 
παραγράφου (1) δύναται να αποτελούνται από συνδυασμό δικτύων συλλογής στην πηγή, από 
πόρτα σε πόρτα ή/και από καθορισμένα σημεία συλλογής. 

(5)  Στις περιπτώσεις προϊόντων ή αποβλήτων τα οποία υπόκεινται σε διατάξεις που αφορούν 
τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου και 
αποβλήτων που ρυθμίζονται με νομοθεσία που αφορά την εγκαθίδρυση συστημάτων διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού για τα ρεύματα των δημοτικών αποβλήτων των κατηγοριών 
που  προβλέπονται  στις  πρόνοιες  της  παραγράφου  (1), οι  υποχρεώσεις  για ενθάρρυνση  της 
χωριστής διαλογής στην πηγή και η εγκαθίδρυση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας ή παράδοσης για επεξεργασία διατηρείται στο ακέραιο και οι υπόχρεοι παραγωγοί 
δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την οικεία 
νομοθεσία και των υποχρεώσεών τους έναντι των αδειοτημένων ατομικών ή συλλογικών 
συστημάτων. 

(6)(α)      Τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν την εγκαθίδρυση και τους όρους της 
άδειας λειτουργίας τους που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία, τα συστήματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που προβλέπονται στις πρόνοιες της 
παραγράφου (5) συνεργάζονται και λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των αρχών 
τοπικής διοίκησης αναφορικά με τον καθορισμό των σημείων και της συχνότητας 
συλλογής,  τη  διευκόλυνση  της  διαδικασίας  συλλογής  στις  περιοχές  τους,  τη 
διατήρηση  της  καθαριότητας  και  υγιεινής  και  τις  εκστρατείες  ενημέρωσης,  με 
γνώμονα την καλύτερη εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής 
συλλογής που εφαρμόζεται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Κανονισμού και 
του οικείου Τοπικού Σχεδίου Δράσης. 

(β) Σε   περίπτωση   κατά   την   οποία   δημιουργούνται   άμεσα   προβλήματα   στην 
εξυπηρέτηση των δημοτών, η  οικεία αρχή τοπικής διοίκησης επικοινωνεί άμεσα με 
τα οικεία συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με σκοπό την επίλυση 
του εν λόγω προβλήματος: 

Νοείται ότι, η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται, σε περίπτωση κατά την οποία 
κρίνει αναγκαίο, να λάβει η ίδια μέτρα για άρση του εν λόγω προβλήματος, το κόστος 
των οποίων επιβαρύνει τα υπεύθυνα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού.



1862  
 

(γ)    Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών, τα μέρη ενημερώνουν σχετικά τον 
Διευθυντή, ο οποίος μεσολαβεί για επίλυση της εν λόγω διαφοράς. 

 
(7)(α)      Η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τα συστήματα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά των 
ρευμάτων αποβλήτων που προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1)  και 
που υπόκεινται σε διατάξεις του Νόμου που αφορούν τη διευρυμένη ευθύνη του 
παραγωγού και να τα παραδώσει, χωρίς χρέωση, στα συλλογικά συστήματα ή στις 
αδειοδοτημένες μονάδες που συνεργάζονται με αυτά. 

 
(β) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμφωνηθεί η συλλογή και μεταφορά να γίνεται 

από την αρχή τοπικής διοίκησης, τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού καταβάλλουν στην αρχή τοπικής διοίκησης το ανάλογο συμφωνηθέν 
ποσό για τις σχετικές δαπάνες της. 

 
(8)(α)      Για περιοχές που δεν καλύπτονται επαρκώς από σύστημα διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού, η οικεία αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να αποτείνεται στον 
Διευθυντή με αίτημα την κάλυψη των ρευμάτων αποβλήτων που προβλέπονται 
στις πρόνοιες της παραγράφου (1) και που υπόκεινται σε διατάξεις που αφορούν 
τη  διευρυμένη  ευθύνη  του  παραγωγού  ή  την  επέκταση  των  σημείων  και  του 
τρόπου συλλογής αυτών. 

 
(β)    Ο  Διευθυντής  εξετάζει  το  αίτημα  και  αποφασίζει  κατά  πόσο  το  σύστημα 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού υποχρεούται να καλύψει την εν λόγω περιοχή 
ή να επεκτείνει τα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τους όρους της άδειας λειτουργίας 
του. 

 
(γ)    Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί ότι, με βάση τους όρους της άδειας 

λειτουργίας του, δεν αιτιολογείται η κάλυψη μιας περιοχής από σύστημα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού, η οικεία αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να ζητήσει την 
παροχή συνδρομής από τον Διευθυντή για τις πρόσθετες υποχρεώσεις που θα 
κληθεί να αναλάβει. 

 
(δ)    Η απόφαση του Διευθυντή που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών της παρούσας 

παραγράφου είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) μέρη. 
 

(9)  Για σκοπούς διασφάλισης της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης όλων 
ανεξαιρέτως των κατόχων δημοτικών αποβλήτων σε συστήματα χωριστής συλλογής, ο Υπουργός 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ή διαδικασιών στήριξης, 
μέσω της παροχής χρηματοδότησης ή/και παραχώρησης κινήτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
κάτοχοι των δημοτικών αποβλήτων μπορούν να προβαίνουν απρόσκοπτα και χωρίς δυσανάλογο 
κόστος σε χωριστή συλλογή των κατηγοριών δημοτικών αποβλήτων  που προβλέπονται στις 
πρόνοιες των παραγράφων (α) έως (ιβ) της παραγράφου (1): 

 
Νοείται ότι, για τους ως άνω σκοπούς ο Υπουργός διασφαλίζει την κάλυψη των πρόσθετων 

υποχρεώσεων που προκύπτουν για τις αρχές τοπικής διοίκησης που δεν καλύπτονται από 
συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για ρεύματα αποβλήτων που προβλέπονται στις 
πρόνοιες της παραγράφου (1) και που υπόκεινται σε διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που αφορούν 
τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 

Υποχρεώσεις 
για διαλογή 
στην πηγή. 

 
 
 
 

 
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 

13.-(1)  Οι κάτοχοι των δημοτικών αποβλήτων των κατηγοριών που προβλέπονται στις πρόνοιες 
της παραγράφου (1) του Κανονισμού 12 διαχωρίζουν τα εν λόγω απόβλητα στην πηγή και είτε τα 
τοποθετούν για χωριστή συλλογή είτε τα μεταφέρουν σε καθορισμένα σημεία συλλογής, βάσει των 
προδιαγραφών και των απαιτήσεων που   προβλέπονται στις πρόνοιες του Διατάγματος που 
εκδίδεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 15, του οικείου Τοπικού Σχεδίου Δράσης, καθώς 
και των Κανονισμών που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των κατόχων δημοτικών αποβλήτων και 
των δημόσιων γνωστοποιήσεων που αφορούν τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή και τις 
πρακτικές ρυθμίσεις του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» και που εκδίδονται δυνάμει των 

διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου:
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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 

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 
171(Ι) του 2020 

99(Ι) του 2021 
121(Ι) του 2021 

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
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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 
172(Ι) του 2020 

17(Ι) του 2020 
123(Ι) του 2021. 

 

Νοείται ότι, απαγορεύεται στους κατόχους των εν λόγω αποβλήτων να τα αναμειγνύουν με 
άλλα  ρεύματα  αποβλήτων,  περιλαμβανομένων  των  μικτών  ή  άλλων  χωριστά  διαλεχθέντων 
δημοτικών αποβλήτων. 

 
(2)(α)      Οι κάτοχοι δημοτικών αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες οι οποίοι δεν 

εξυπηρετούνται από το σύστημα συλλογής της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης 
διασφαλίζουν, κατ’ ελάχιστο, ότι τα απόβλητα που προκύπτουν από τα υποστατικά 
τους διαχωρίζονται στην πηγή, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1) και 
ακολούθως   συλλέγονται   από   αδειοδοτημένους   διαχειριστές   αποβλήτων   ή 
κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου. 

 
(β)     Οι  κάτοχοι  δημοτικών  αποβλήτων  από  εμπορικές  δραστηριότητες  δύνανται, 

κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης, να 
παραδίδουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων μέσω 
κατόχων πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, 
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη σχετική εξουσιοδότηση και ακολούθως 
προσκομίζουν στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Συλλογή και 
μεταφορά 
αποβλήτων 
που έτυχαν 
χωριστής διαλογής. 

14.-(1)    Τηρουμένων  των  προνοιών  του  Κανονισμού  12  και  του  Διατάγματος  που  εκδίδεται 
δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 15, οι αρχές τοπικής διοίκησης οργανώνουν, εντός των 
διοικητικών τους ορίων, τη συλλογή και μεταφορά ή/και αποδοχή μετά από μεταφορά των 
δημοτικών αποβλήτων των κατηγοριών που προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του 
Κανονισμού 12. 
 

(2)    Η  οικεία  αρχή  τοπικής  διοίκησης  προβαίνει  στις  αναγκαίες  ενέργειες,  ώστε  να 
παρέχονται στον κάτοχο ή στον χρήστη οικιστικού, τουριστικού, εμπορικού, επαγγελματικού, 
βιομηχανικού ή άλλου είδους υποστατικού, που βρίσκεται εντός των διοικητικών της ορίων, οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που προβλέπονται  στις πρόνοιες του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει  των προνοιών του 
Κανονισμού 15 για τη συλλογή των χωριστά διαλεχθέντων δημοτικών αποβλήτων. 
 

(3)(α)      Οι   εργασίες   συλλογής   και   μεταφοράς   των   κατηγοριών   αποβλήτων   που 
προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 12 εκτελούνται με 
ευθύνη της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης, είτε από την ίδια είτε από 
συμβεβλημένους αδειούχους συλλέκτες και μεταφορείς, στη βάση των πρακτικών 
ρυθμίσεων και των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στις πρόνοιες του 
Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 15, του οικείου 
Τοπικού  Σχεδίου  Δράσης,  καθώς  και  των  Κανονισμών  που  προβλέπουν  τις
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υποχρεώσεις των κατόχων δημοτικών αποβλήτων και των δημόσιων 
γνωστοποιήσεων που αφορούν τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή και τις 
πρακτικές  ρυθμίσεις  του  συστήματος  «Πληρώνω  Όσο  Πετώ»  και  εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, 
καθώς και από παραγωγούς αποβλήτων μέσω συστημάτων ευθύνης του 
παραγωγού ειδικά προς τούτο αδειοδοτημένους. 

 
(β)    Οι   εργασίες   συλλογής   και   μεταφοράς   των   οργανικών   αποβλήτων   που 

προβλέπονται στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του 
Κανονισμού 12 εκτελούνται είτε από την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης είτε από 
συμβεβλημένους αδειούχους συλλέκτες και μεταφορείς, με οχήματα κατάλληλα για 
τη μεταφορά των εν λόγω οργανικών αποβλήτων και με συχνότητα ανάλογη της 
αναγκαίας συλλογής τους. 

Έκδοση 
Διαταγμάτων. 

15. Ο  Υπουργός  δύναται,  με  Διάταγμα  που  δημοσιεύεται  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της 
Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τις αρχές τοπικής διοίκησης, να καθορίσει τις 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής 
που εφαρμόζουν οι αρχές τοπικής διοίκησης δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 12. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ»

Υποχρέωση 
καθιέρωσης 
συστήματος 
«Πληρώνω 
Όσο Πετώ». 

16. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 84 του περί Δήμων Νόμου και του άρθρου 82 του 
περί Κοινοτήτων Νόμου, προκειμένου να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα στους κατόχους 
δημοτικών αποβλήτων για τα οποία η διαλογή, συλλογή και μεταφορά προβλέπεται στις πρόνοιες 
των παρόντων Κανονισμών, οι αρχές τοπικής διοίκησης θέτουν σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της παραγράφου (3) του Κανονισμού 10 και εφαρμόζουν εντός των διοικητικών τους ορίων, είτε 
ξεχωριστά είτε συλλογικά με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης, σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Διάταγμα για 
ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές του 
συστήματος 
«Πληρώνω Όσο 
Πετώ». 

17.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας να ρυθμίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρχές τοπικής διοίκησης, τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» που εφαρμόζεται από τις αρχές 
τοπικής διοίκησης δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 16. 
 
 
 

(2) Οι σχετικές οφειλές που σχετίζονται με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» επιβάλλονται και 
εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου ή των προνοιών του περί Κοινοτήτων 
Νόμου, ανάλογα, καθώς και των σχετικών Κανονισμών και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται 
δυνάμει αυτών: 
 

Νοείται ότι, το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού 
του εν λόγω συστήματος: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση των κατηγοριών αποβλήτων που καλύπτονται από 
διατάξεις σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, δεν εισπράττονται έσοδα μέσω του 
συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Στήριξη και παροχή 
κινήτρων. 

18. Ο Διευθυντής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών ή 
διαδικασιών  στήριξης  και/ή  παροχής  κινήτρων  στις  αρχές  τοπικής  διοίκησης  με  σκοπό  την 
εφαρμογή  του  συστήματος  «Πληρώνω  Όσο  Πετώ»  που  προβλέπεται  στις  πρόνοιες  του 
Κανονισμού 16 για τα ρεύματα αποβλήτων που προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) 
του Κανονισμού 12. 
 

ΜΕΡΟΣ V 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημέρωση 
του κοινού. 

19. Οι αρχές τοπικής διοίκησης ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, έγκαιρα, αναλυτικά 
και αποτελεσματικά το κοινό μέσω έντυπου υλικού, δημοσιεύσεων σε εφημερίδες παγκύπριας 
και/ή τοπικής εμβέλειας, ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοιχοκολλήσεων εντός 
των διοικητικών τους ορίων, ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεων στο 
διαδίκτυο, πληροφόρησης στα γραφεία των αρχών τοπικής διοίκησης και αναρτήσεων σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τα ακόλουθα:

 

(α) Τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών∙  

(β) την   έγκριση  του  Τοπικού  Σχεδίου  Δράσης  δυνάμει   των  προνοιών 
Κανονισμού 10 και τις ρυθμίσεις που αυτό περιλαμβάνει∙ 

του 
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(γ)          το  σύστημα  διαλογής  στην  πηγή  και  χωριστής  συλλογής  που  εφαρμόζεται 
δυνάμει των προνοιών των Κανονισμών 12, 13, 14 και 15 και τις υποχρεώσεις 
των δημοτών για διαλογή στην πηγή∙ 

 
(δ)          τον   εξοπλισμό   που   απαιτείται   για   τη  χωριστή   συλλογή   των  κατηγοριών 

αποβλήτων που προβλέπονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
12 και του τρόπου απόκτησής του∙ και 

 
(ε)          το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» που καθορίζεται δυνάμει των προνοιών των 

Κανονισμών 16 και 17, καθώς και των τελών επιβάρυνσης και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτά υπολογίζονται. 

Παροχή 
πληροφοριών. 

20. Η οικεία αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να απαιτήσει από κάτοχο αποβλήτων από εμπορικές 
δραστηριότητες, με σχετική ειδοποίηση που κοινοποιείται σε αυτόν, να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με την προέλευση, κατηγορία, ποσότητα, διαχείριση και προορισμό των εν λόγω 
αποβλήτων που κατέχει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις των προνοιών των παρόντων Κανονισμών και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

21.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 
ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
 
 

(2)     Τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV των παρόντων Κανονισμών τίθενται σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2024.



1867  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

(Κανονισμοί 2, 5, 12 και 16) 
 

 
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 

Επαρχία Λευκωσίας 

 
1. Δήμος Λευκωσίας, με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, 

Έγκωμης και Αγλαντζιάς, οι οποίοι μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 
Λευκωσίας. 

 
2. Δήμος Λακατάμειας, με έδρα τη Λακατάμια, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λακατάμειας και Τσερίου, καθώς 

και τον κοινοτικό συνοικισμό Ανθούπολης, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του 
Δήμου Λακατάμειας. 

 
3. Δήμος Λατσιών-Γερίου, με έδρα τα Λατσιά, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λατσιών και Γερίου, οι οποίοι 

μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λατσιών-Γερίου. 

 
4. Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, με έδρα το Ιδάλιον, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες 

Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου. 

 
5.    Δήμος Στροβόλου. 

 
Επαρχία Λεμεσού 

 
1. Δήμος Λεμεσού, με έδρα τη Λεμεσό, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λεμεσού και Μέσα Γειτονιάς, καθώς και 

την  κοινότητα  Τσερκέζων,  που  μετονομάζονται  στα  αντίστοιχα  ομώνυμα  δημοτικά  διαμερίσματα  του  Δήμου 
Λεμεσού. 

 
2. Δήμος Ανατολικής Λεμεσού, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίου Αθανασίου 

και Γερμασόγειας, καθώς και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθικολώνης, Μουτταγιάκας και Φοινικαριών,  
Αρμενοχωρίου που  μετονομάζονται  στα  αντίστοιχα  ομώνυμα  δημοτικά  διαμερίσματα  του  Δήμου Ανατολικής 
Λεμεσού. 

 
3.    Δήμος Πολεμιδιών, με έδρα τα Πολεμίδια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Κάτω Πολεμιδιών και την κοινότητα 

Άνω Πολεμιδιών, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πολεμιδιών. 

 
4. Δήμος Δυτικής Λεμεσού, με έδρα τον Ύψωνα, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Ύψωνα και τις κοινότητες 

Ακρωτηρίου Ασώματου (Λεμεσού), Επισκοπής (Λεμεσού), Ερήμης, Καντού, Κολοσσίου, Σωτήρας (Λεμεσού) και 
Τραχωνίου(Λεμεσού), που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δυτικής 
Λεμεσού. 

 
Επαρχία Λάρνακας 

 
1. Δήμος Λάρνακας, με έδρα τη Λάρνακα, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λάρνακας και Λιβαδιών, καθώς και 

την κοινότητα Βορόκληνης, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 
Λάρνακας. 

 
2. Δήμος  Αραδίππου,  με έδρα την  Αραδίππου,  ο οποίος  αποτελείται  από  τον  δήμο  Αραδίππου, καθώς και  τις 

κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 
Αραδίππου. 

 
3. Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, με έδρα τη Δρομολαξιά, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, 

καθώς και  τις  κοινότητες  Κιτίου,  Περιβολιών  (Λάρνακας)  και  Τερσεφάνου  που  μετονομάζονται  στα αντίστοιχα 
ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού. 

 
4. Δήμος Λευκάρων, με έδρα τα Λεύκαρα, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Λευκάρων και τις κοινότητες , Βάβλας, 

Δελίκηπου, Κάτω Λευκάρων, Κόρνου, Λάγιας και Σκαρίνου, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Λευκάρων. 

 
5. Δήμος Αθηένου, με έδρα την Αθηένου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Αθηένου και την κοινότητα Αβδελλερού, 

που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηένου.
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Επαρχία Πάφου 

 
1. Δήμος Ανατολικής Πάφου, με έδρα τη Γεροσκήπου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Γεροσκήπου και τις 

κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και Τίμης, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Ανατολικής Πάφου. 

 
2. Δήμος  Δυτικής  Πάφου,  με  έδρα  την  Πέγεια,  ο  οποίος  αποτελείται  από  τον  δήμο  Πέγειας  και  τις  κοινότητες 

Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα 
ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δυτικής Πάφου. 

 
3. Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, με έδρα την Πόλη Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πόλης Χρυσοχούς και 

τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς), Ανδρολίκου, Αργάκας, Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου 
Χωριού (Πάφου), Νέων Δημμάτων, Πελαθούσας, Πωμού, Τέρα και Χρυσοχούς, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα 
ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. 

 
4.    Δήμος Πάφου. 

 
 

 
Επαρχία Αμμοχώστου 

 
1. Δήμος Αγίας Νάπας, με έδρα την Αγία Νάπα, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίας Νάπας και Σωτήρας, 

καθώς και τις κοινότητες Αυγόρου, Άχνας και Λιοπετρίου, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Αγίας Νάπας. 

 
2. Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, με έδρα το Παραλίμνι, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Παραλιμνίου και 

Δερύνειας,  καθώς  και  τις  κοινότητες  Αχερίτου  και  Φρενάρους,  που  μετονομάζονται  στα  αντίστοιχα  ομώνυμα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Παραλιμνίου.
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Α. Σύμπλεγμα: 
1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
2. ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ 
3. ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ 
4. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 
5. ΜΑΘΙΑΤΗΣ 
6. ΜΑΡΓΙ 
7. ΣΙΑ 

 
Β. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΝΑΓΕΙΑ 
2. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 
3. ΕΡΓΑΤΕΣ 
4. ΚΑΜΠΙΑ 
5. ΚΑΠΕΔΕΣ 
6. ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 
7. ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 
8. ΠΕΡΑ 
9. ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
10. ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ 

 
Γ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (ΟΡΕΙΝΗΣ) 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
3. ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ 
4. ΑΡΕΔΙΟΥ 
5. ΓΟΥΡΡΗ 
6. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΟΡΕΙΝΗΣ) 
7. ΚΑΜΠΙ 
8. ΚΛΗΡΟΥ 
9. ΛΑΖΑΝΙΑΣ 
10. ΜΑΛΟΥΝΤΑ 
11. ΜΙΤΣΕΡΟ 
12. ΦΑΡΜΑΚΑΣ 
13. ΦΙΚΑΡΔΟΥ 

 
Δ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΛΗΘΙΝΟΥ 
2. ΑΛΩΝΑ 
3. ΑΠΛΙΚΙ 

4. ΑΣΚΑΣ 
5. ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ 
6. ΛΙΒΑΔΙΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
7. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ (ΜΟΡΦΟΥ) 
8. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΗΣ) 
9. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ 
10. ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ 
11. ΣΑΡΑΝΤΙ 
12. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ 

 
Ε. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
2. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ) 
3. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ 

4. ΑΚΑΚΙ 
5. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 
6. ΒΥΖΑΚΙΑ 
7. ΚΑΝΝΑΒΙΑ 

8. ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ 
9. ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ 
10. ΝΙΚΗΤΑΡΙ 
11. ΞΥΛΙΑΤΟΣ 
12. ΟΡΟΥΝΤΑ 
13. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
14. ΠΟΤΑΜΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΣΤ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 
2. ΔΕΝΕΙΑ 
3. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ 
4. ΜΑΜΜΑΡΗ 

5. ΜΕΝΙΚΟ 
6. ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ 

Ζ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΟΛΕΑΣ) 
2. ΓΑΛΑΤΑ 
3. ΕΥΡΥΧΟΥ 
4. ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 
5. ΚΑΛΙΑΝΑ 
6. ΚΑΤΥΔΑΤΑ 
7. ΚΟΡΑΚΟΥ 
8. ΛΗΝΟΥ 
9. ΣΙΝΑΟΡΟΣ 
10. ΣΠΗΛΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΑΛΙ) 
11. ΤΕΜΒΡΙΑ 
12. ΦΛΑΣΟΥ 

Η. Σύμπλεγμα: 

1. ΓΕΡΑΚΙΕΣ 
2. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΚΑΜΠΟΣ 
4. ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ 
5. ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ 
6. ΟΙΚΟΣ 
7. ΠΕΔΟΥΛΑΣ 
8. ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ 

 
Θ. Σύμπλεγμα: 

1. ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ 
2. ΜΟΣΦΙΛΙ 
3. ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ 
4. ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 
5. ΠΗΓΕΝΙΑ 

 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Α. Σύμπλεγμα: 

1. ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 
2. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 
3. ΟΡΜΙΔΕΙΑ 

 
Β. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ 
2. ΑΛΑΜΙΝΟΣ 
3. ΑΛΕΘΡΙΚΟ 
4. ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ 
5. ΚΙΒΙΣΙΛΙ 
6. ΚΛΑΥΔΙΑ 
7. ΚΟΦΙΝΟΥ 
8. ΜΑΖΩΤΟΣ 
9. ΜΕΝΟΓΕΙΑ 

Γ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 
2. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
3. ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ 
4. ΠΥΡΓΑ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
5. ΨΕΥΔΑΣ 

Δ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 
2. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ 
3. ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ 
4. ΜΕΛΙΝΗ 
5. ΟΔΟΥ 
6. ΟΡΑ
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Ε. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
2. ΖΥΓΙ 
3. ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 
4. ΜΑΡΙ 
5. ΜΑΡΩΝΙ 

6. ΤΟΧΝΗ 
7. ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 
8. ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 

 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Α. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΣΓΑΤΑ 
2. ΒΑΣΑ (ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ) 
3. ΚΕΛΛΑΚΙ 
4. ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ 

5. ΜΟΝΗ 
6. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 
7. ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ 
8. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ) 

9. ΠΥΡΓΟΣ 
10. ΣΑΝΙΔΑ 

 
Β. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΑΚΑΠΝΟΥ 
4. ΑΡΑΚΑΠΑΣ 
5. ΒΙΚΛΑ 
6. ΔΙΕΡΩΝΑ 
7. ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ 
8. ΖΩΟΠΗΓΗ 
9. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
10. ΚΛΩΝΑΡΙ 
11. ΛΟΥΒΑΡΑΣ 
12. ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ 

 
Γ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΨΙΟΥ 
2. ΓΕΡΑΣΑ 
3. ΠΑΛΟΔΕΙΑ 
4. ΠΑΡΑΜΥΘΑ 
5. ΣΠΙΤΑΛΙ 
6. ΦΑΣΟΥΛΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 
Δ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
2. ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 
3. ΑΛΑΣΣΑ 

4. ΑΠΕΣΙΑ 
5. ΔΩΡΟΣ 
6. ΚΑΠΗΛΕΙΟ 
7. ΚΟΡΦΗ 

8. ΛΑΝΕΙΑ 
9. ΛΙΜΝΑΤΗΣ 
10. ΜΟΝΑΓΡΙ 
11. ΣΙΛΙΚΟΥ 

12. ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ 
 

Ε. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
2. ΑΛΕΚΤΟΡΑ 
3. ΑΝΩΓΥΡΑ 
4. ΑΥΔΗΜΟΥ 
5. ΠΑΡΑΜΑΛΙ 
6. ΠΙΣΣΟΥΡΙ 
7. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ 
8. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΑΥΔΗΜΟΥ)
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ΣΤ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
2. ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ 
3. ΑΡΣΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
4. ΒΑΣΑ (ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ) 
5. ΒΟΥΝΙ 

6. ΓΕΡΟΒΑΣΑ 
7. ΔΟΡΑ 
8. ΚΙΣΣΟΥΣΑ 
9. ΛΟΦΟΥ 

10. ΜΑΛΙΑ 
11. ΟΜΟΔΟΣ 
12. ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ 
13. ΠΑΧΝΑ 

14. ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
15. ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ 

 
Ζ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ 

3. ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ 
4. ΚΟΙΛΑΝΙ 
5. ΚΟΥΚΑ 
6. ΛΕΜΙΘΟΥ 

7. ΜΑΝΔΡΙΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
8. ΜΟΝΙΑΤΗΣ 
9. ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 
10. ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ 

11. ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ 
12. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
13. ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ 
14. ΦΟΙΝΙ 

 

Η. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 
3. ΑΓΡΙΔΙΑ 
4. ΑΓΡΟΣ 
5. ΑΜΙΑΝΤΟΣ 
6. ΔΥΜΕΣ 
7. ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ 
8. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ 
9. ΠΕΛΕΝΔΡΙ 
10. ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ 
11. ΧΑΝΔΡΙΑ 

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
Α. Σύμπλεγμα: 

1. ΓΟΥΔΙ 
2. ΚΥΝΟΥΣΑ 
3. ΛΥΣΟΣ 
4. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (ΠΑΦΟΥ) 

5. ΣΚΟΥΛΛΗ 
6. ΣΤΕΝΗ 
7. ΦΙΛΟΥΣΑ (ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ) 
8. ΧΟΛΗ 

 

Β. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ 
2. ΑΝΑΔΙΟΥ 
3. ΓΙΟΛΟΥ 
4. ΔΡΥΜΟΥ 
5. ΔΡΥΝΙΑ 
6. ΘΕΛΕΤΡΑ 
7. ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ-ΜΕΛΑΜΙΟΥ 
8. ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ 
9. ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ 
10. ΛΑΣΑ 
11. ΜΗΛΙΑ (ΠΑΦΟΥ) 
12. ΜΗΛΙΟΥ
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13. ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ 
14. ΠΟΛΕΜΙ 
15. ΣΙΜΟΥ 
16. ΣΤΡΟΥΜΠΙ 
17. ΦΥΤΗ 

18. ΨΑΘΙ 
 

Γ. Σύμπλεγμα: 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΠΑΦΟΥ) 
2. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ 
3. ΚΟΥΡΔΑΚΑ 
4. ΛΕΜΩΝΑ 
5. ΛΕΤΥΜΒΟΥ 
6. ΤΣΑΔΑ 
7. ΧΟΥΛΟΥ 

 
Δ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ) 
2. ΑΜΑΡΓΕΤΗ 
3. ΑΞΥΛΟΥ 
4. ΑΣΠΡΟΓΙΑ 
5. ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ 
6. ΕΛΕΔΙΟ 
7. ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ 
8. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 
9. ΠΕΝΤΑΛΙΑ 
10. ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
Ε. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΑΦΟΥ) 
2. ΑΝΑΡΙΤΑ 
3. ΚΟΥΚΛΙΑ (ΠΑΦΟΥ) 
4. ΜΑΝΔΡΙΑ (ΠΑΦΟΥ) 
5. ΜΟΥΣΕΡΕ 
6. ΝΑΤΑ 
7. ΠΑΝΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ 

 
ΣΤ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΡΜΟΥ 
2. ΚΟΙΛΗ 
3. ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 
4. ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 
5. ΜΕΣΟΓΗ 
6. ΤΑΛΑ 
7. ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ 

Ζ. Σύμπλεγμα: 

1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΦΟΥ) 
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΦΟΥ) 
3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΦΟΥ) 
4. ΑΡΜΙΝΟΥ 
5. ΚΕΔΑΡΕΣ 
6. ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ 
7. ΚΙΔΑΣΙ 
8. ΜΑΜΩΝΙΑ 
9. ΜΕΣΑΝΑ 

10. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 
11. ΠΡΑΙΤΩΡΙ 
12. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΠΑΦΟΥ) 
13. ΣΑΛΑΜΙΟΥ 
14. ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ 

15. ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ 
16. ΦΑΣΟΥΛΑ (ΠΑΦΟΥ) 
17. ΦΙΛΟΥΣΑ (ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ) 
18. ΧΟΛΕΤΡΙΑ 

Η. Σύμπλεγμα: 

1. ΕΜΠΑ 
2. ΛΕΜΠΑ 
3. ΧΛΩΡΑΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Κανονισμός 7) 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για την πρόληψη της δημιουργίας και την ορθολογική διαχείριση 
των δημοτικών αποβλήτων, βάσει της ιεράρχησης των αποβλήτων και ειδικότερα, κατά σειρά προτεραιότητας, μέτρα 
μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων πριν αυτά καταστούν απόβλητα, διαλογής 
στην πηγή και χωριστής συλλογής, προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ανάκτησης και τελικής 
διάθεσης. 

 

 
Α.    Περιεχόμενο Τοπικού Σχεδίου Δράσης διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων 

 
1.    Δήλωση  πολιτικής  και  καθορισμός  γενικών  στόχων  με  αναφορά  στους  εθνικούς  στόχους 

επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης. 
 

2. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς 
σχετικά με την κατηγορία, την ποσότητα και την πηγή τους, την ποσότητα άλλων αποβλήτων που θεωρούνται 
σημαντικά για την περιοχή και εκτίμηση των μελλοντικών τάσεων. 

 
3.     Υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και εγκαταστάσεων αποδοχής και επεξεργασίας που 

λειτουργούν στην περιοχή αναφοράς ή που την εξυπηρετούν. 
 

4.      Ανάπτυξη μέτρων και δράσεων που θα εφαρμοστούν για την αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. 

 
5.      Καθορισμός λεπτομερών πρακτικών ρυθμίσεων που αφορούν στη συλλογή και μεταφορά των κατηγοριών 

αποβλήτων που διέπονται από τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, περιλαμβανομένων- 
 

i. του τρόπου, της συχνότητας και των χρόνων συλλογής των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων που 
προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού 12, λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού, 
τις ποσότητες των συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων που δημιουργούνται, την εποχικότητα των 
αποβλήτων, τις προοπτικές για ανάκτησή τους, το περιβαλλοντικό κόστος που προκαλεί η χωριστή 
συλλογή τους, την κάλυψη από συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και την ανάγκη 
ενθάρρυνσης της χωριστής συλλογής∙ 

ii.      των ρυθμίσεων για τα σημεία απόθεσης ή/και παράδοσης αποβλήτων για συλλογή και μεταφορά∙ 
iii. των   ρυθμίσεων   για   ειδικές   περιπτώσεις,   όπως   μεγάλα   τουριστικά,   γραφειακά   ή   οικιστικά 

συγκροτήματα, δρόμους με πυκνή κυκλοφορία, δημόσιους χώρους, χώρους εκδηλώσεων και 
μεμονωμένες   κατοικίες,   για   παράδειγμα   με   κατάλληλη   προσαρμογή   του   χρόνου   συλλογής, 
καθορισμού κεντρικών σημείων συλλογής, δυνατότητα κοινής συλλογής συγκεκριμένων ρευμάτων, 
διαφοροποιημένων χρεώσεων και άλλα∙ 

iv.     των εξαιρέσεων ορισμένων ειδών υποστατικών από την υποχρεωτική διαλογή στην πηγή∙ και 
v.      των ρυθμίσεων για τη χρήση αυτοκόλλητων ειδοποιήσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

 
6. Μέτρα που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελική διάθεση των δημοτικών 

αποβλήτων. 
 

7. Ρόλος  κάθε  αρχής  τοπικής  διοίκησης  που  μετέχει  στο  σχέδιο  για  την  εφαρμογή,  παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και έλεγχο των προνοιών του, μέτρα για τυχόν αναγκαίες διοικητικές και οργανωτικές 
μεταρρυθμίσεις, πρωτοβουλίες συνεργασιών με τρίτους. 

 
8.      Εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

 
9.      Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης,  ετοιμασία  έντυπου  υλικού  και  ενημερωτικών  οδηγιών  αναφορικά  με  τις  πρακτικές 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, καθώς και 
του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», δημόσιες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, πλάνο ενημέρωσης από πόρτα σε πόρτα, διαδικασίες και πλάνο παροχής 
καθοδήγησης του κοινού, τηλεφωνικό κέντρο και άλλα. 

 
10.      Εκτίμηση του κόστους των προβλεπόμενων έργων, των δράσεων και παρεμβάσεων και διαχείρισης, 

περιλαμβανομένων των συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας. 
 

11.      Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων και/ή μέτρων. 
 

12.     Διαδικασία και δείκτες παρακολούθησης των προβλεπόμενων μέτρων. 
 

13.     Διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων.
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Β.     Περιεχόμενο Τοπικού Σχεδίου Δράσης πρόληψης δημιουργίας δημοτικών αποβλήτων: 
 

1.      Δήλωση πολιτικής και καθορισμός γενικών στόχων. 
 

2. Μέτρα για όλα τα είδη δημοτικών αποβλήτων με σημαντικές ποσότητες στην περιοχή εφαρμογής του 
σχεδίου, τα οποία επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

 
i.           Χαρτί/χαρτόνι∙ 
ii.          πλαστικά (μπουκάλια, σακούλες, παιγνίδια, άλλα)∙ 

iii.         γυαλί∙ 
iv.         οργανικά/βιολογικά (απόβλητα τροφίμων, κουζίνας, κήπων και παρόμοια)∙ 
v.          ρούχα και υφάσματα∙ 
vi.         ογκώδη αντικείμενα∙ 

vii.        ξύλα∙ 
viii.       μπαταρίες∙ 
ix.         υπολειπόμενα απόβλητα∙ 
x.          ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές∙ και 

xi.         άλλων ειδών απόβλητα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη περιοχή αναφοράς. 
 

3.      Αναφορά, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες πρωτοβουλίες πρόληψης και ελαχιστοποίησης σχετικά με τις πιο 
πάνω κατηγορίες αποβλήτων: 

 
i.           Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων∙ 
ii. αξιολόγηση της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων που πάρθηκαν και αναγκαίες 

διαφοροποιήσεις∙ και 
iii. προτεραιότητες    ενεργειών    πληροφόρησης    και    ευαισθητοποίησης    για    πρόληψη    και 

ελαχιστοποίηση   των   αποβλήτων,   όπως   άμεσες   επαφές   με   παραγωγούς,   καταναλωτές, 
νοικοκυριά, λήπτες αποφάσεων, μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ηλεκτρονικές πύλες, 
ενημερωτικά περίπτερα, μαθήματα στα δημοτικά σχολεία, εργαστήρια και άλλα. 

 
4.      Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων και/ή μέτρων. 

 
5.      Διαδικασία και δείκτες παρακολούθησης των δράσεων και των μέτρων. 


