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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων 

Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 19(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης 
Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος του 1992. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«δημόσιος δρόμος» έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό ο περί 

Δημοσίων Δρόμων Νόμος. 
«δημόσιος χώρος» σημαίνει μέρος ή τόπο φυσικής άνεσης, όπου 

εκάστοτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισόδου το κοινό. 
3. Κάθε πρόσωπο το οποίο— 

(α) Εναποθέτει, ρίπτει ή αφήνει ή ανέχεται ή επιτρέπει να εναπο
τίθενται, ρίπτονται ή αφήνονται, σε δημόσιο δρόμο ή άλλο 
δημόσιο χώρο οποιεσδήποτε ακαθαρσίες, απορρίμματα, ρυπαρό
τητες, πέτρες, ξύλα, χαρτιά, φλούδες ή άλλα υπόλοιπα φρούτων, 
κενές φιάλες, κουτιά ή οποιαδήποτε άλλα άχρηστα αντικείμενα 
ή ουσίες, 

(β) ενώ βρίσκεται σε δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο προ
βαίνει σε οποιαδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α), 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 83 
Α2 του 1960. 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποινές. 

(665) 
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Εξώδικη 4.—(1) Κάθε αστυνομικός που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
ρύθμιση πρόσωπο διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος 
αδικημάτων. ντ*\ Γ * » «· * , , , 

Νομού, μπορεί να του επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση προσφέροντας του 
την ευκαιρία να απαλλαγεί από το εν λόγω αδίκημα με την πληρωμή 
προστίμου δέκα λιρών, και αν το εν λόγω πρόστιμο πληρωθεί πριν από 
την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης δε 
θα χωρεί ποινική δίωξη για το εν λόγω αδίκημα. 

(2) Δεν ασκείται ποινική δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επι

δόθηκε ειδοποίηση δυνάμει του παρόντος Νόμου για αδίκημα που 
διέπραξε, πριν από την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της 
ειδοποίησης. 

(3) Η πληρωμή του προστίμου θα γίνεται στον αστυνομικό σταθμό 
που αναφέρεται στην ειδοποίηση και θα λογίζεται ως πρόστιμο που επι

βλήθηκε ύστερα από καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. 
(4) Ο αστυνομικός στον οποίο γίνεται η πληρωμή του προστίμου θα 

εκδίδει πιστοποιητικό αναφορικά με την πληρωμή και το εν λόγω 
πιστοποιητικό αποτελεί απόδειξη σε κάθε ποινική διαδικασία των 
γεγονότων που αναφέρονται σε αυτό. 

(5) Η ειδοποίηση που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα 
αναφέρει— 

(α) Το αδίκημα που φέρεται ότι διαπράχθηκε· 
(β) σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται 

αναγκαίο· 
(γ) την περίοδο μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθεί το 

πρόστιμο για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη· και 
(δ) τον αστυνομικό σταθμό στον οποίο θα πληρωθεί το πρόστιμο. 

(6) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή προστίμου δεν 
αποτελεί καταδίκη. 

Κανονισμοί. 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς αναφο

ρικά με,κάθε θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και 
ειδικότερα για τον καθορισμό— 

(α) Του τύπου της ειδοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4 και του 
αστυνομικού σταθμού που θα γίνεται η πληρωμή του προστίμου· 

(β) των καθηκόντων των αστυνομικών δυνάμει του παρόντος Νόμου* 
(γ) κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 
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