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Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 19(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Συνοπτικός 

Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και τιτλος· 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και ΐ9(ΐ)του 1992. 
Δημόσιων Χώρων Νόμο του 1992 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμοι 
του 1992 και 1997. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού μετά από τις λέξεις "Κάθε ™υ βασικού 

αστυνομικός" (πρώτη γραμμή) της ακόλουθης φράσης "κάθε τροχονόμος νόμου. 
Δήμου ή άλλος δημοτικός υπάλληλος εξουσιοδοτημένος από τον οικείο 
Δήμαρχο στα όρια του οικείου Δήμου, κάθε υπάλληλος της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας εκτός δημοτικών ορίων, κάθε πρόσωπο κατέχον τη 
θέση Δασικού Λειτουργού εκτός δημοτικών ορίων, κάθε πρόσωπο κατέχον 
τη θέση Λειτουργού Φυσικού Περιβάλλοντος εκτός δημοτικών ορίων, 
κάθε πρόσωπο κατέχον τη θέση Επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων, κάθε Πρόεδρος Χωριτικής Αρχής 
στα όρια του οικείου χωρίου, κάθε Επιθεωρητής Συμβουλίου Βελτιώσεως 
στα όρια του οικείου χωρίου και κάθε Αγροφύλακας στα όρια του οικείου 
χωρίου,"· 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) της ακόλουθης νέας επιφύλα
ξης: 

"Νοείται ότι πρόσωπο που ασκεί.αρμοδιότητα δυνάμει του παρόντος 
εδαφίου και δε φέρει στολή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 
πρέπει να φέρει ειδική ταυτότητα στην οποία θα αναφέρεται η ιδιότητα 
υπό την οποία αυτό ασκεί αρμοδιότητα δυνάμει του παρόντος Νόμου."· 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τη λέξη "σταθμό" (πρώτη 
γραμμή) των λέξεων "ή στο Γραφείο του Επαρχου ή στο Γραφείο του 
Δήμου,"· 

(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων "Ο αστυνομικός 
στον" (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις "Το πρόσωπο στο"· και 

(ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (5) αυτού με την 
ακόλουθη παράγραφο: 

"(δ) τον αστυνομικό σταθμό ή το Γραφείο Επαρχου ή το Γραφείο του 
Δήμου όπου θα πληρωθεί το πρόστιμο.". 
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Τροποποίηση 3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικό/ (α) Μ ε τ ιΊν προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού μετά τη λέξη "σταθμού" 
νόμου. (δεύτερη γραμμή) των λέξεων "ή του Γραφείου του Επαρχου ή του Γραφείου 

του Δήμου"· και 
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
"(β) των καθηκόντων των προσώπων που είναι αρμόδια για την 

εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 
Νόμου.". 


