Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 152(Ι)/2021
Αρ. 4857, 5.11.2021
Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 152(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΤΟΥ 2021
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
104(Ι) του 2021.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως του 2021 (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 (Αρ. 2) του 2021.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και ορισμών τους:
«“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,
δασοκομίας, 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·
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 119,
4.5.2016,
σ. 132.
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

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων∙
“Συμβούλιο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί Δήμων Νόμου
και στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση·».

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 2012
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.
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
17(Ι) του 2020
172(Ι) του 2020
17(Ι) του 2021.
Τροποποίηση
του άρθρου 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) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), αρμόδια αρχή για(α)

την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και για τη
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων∙

(β)

την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής 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 παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:

«(β) Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας να ορίσει δημοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους του Συμβουλίου ως
Επιθεωρητές, για να ασκούν, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας αρχής τοπικής
αυτοδιοίκησης, τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, αναφορικά με τους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54,
όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε γνωστοποίηση.».
Τροποποίηση
του άρθρου 45
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (η) του
εδαφίου (2) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:

125(Ι) του 2018.

(β)

«(θ) να ελέγχει, ως έσχατο μέτρο και τηρουμένων των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας
των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, το περιεχόμενο
κάδων ή σακούλων με σκοπό τον εντοπισμό και την
ταυτοποίηση των παραγωγών και/ή των κατόχων των
δημοτικών αποβλήτων που δεν συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου.»∙ και

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3Α) Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διεξάγονται αναφορικά με την
υποχρέωση των παραγωγών και/ή των κατόχων δημοτικών αποβλήτων να
διαχωρίζουν κατάλληλα στην πηγή τα δημοτικά απόβλητα και να τα τοποθετούν για
χωριστή συλλογή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των
διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, διενεργούνται από
Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του
άρθρου 44.»

Τροποποίηση
του άρθρου 49
του βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά την παράγραφο (α) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:

«(α1) Νομικό πρόσωπο, που είναι παραγωγός και/ή κάτοχος δημοτικών αποβλήτων, το οποίο
δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δημοτικών του αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται
στην πηγή ή αναμειγνύει τα απόβλητα αυτά με άλλα απόβλητα ή δεν συλλέγει ή δεν μεταφέρει ή
δεν παραδίδει τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, ή πράττει αυτό κατά
παράβασή των προνοιών αυτών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), και σε
περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του, η χρηματική ποινή δύναται να είναι έως και
η διπλάσια της προηγούμενης επιβληθείσας ποινής.
(α2) Φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν προβαίνει σε χωριστή διαλογή των δημοτικών του
αποβλήτων που πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ή το οποίο προβαίνει στην τοποθέτησή τους
για συλλογή ή μεταφορά και παράδοσή τους, κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, είναι ένοχο
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
χίλια ευρώ (€1.000), και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, η χρηματική ποινή
δύναται να είναι έως και η διπλάσια της προηγούμενης επιβληθείσας ποινής.
(α3)

(i) Κάτοχοι δημοτικών αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, από βιομηχανίες
και από ιδρύματα απαγορεύεται να παραδίδουν τα μεικτά δημοτικά απόβλητα που
προκύπτουν από τα υποστατικά τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων
ή σε κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή και/ή μεταφορά αυτών,
χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης από την οικεία αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(ii) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) είναι ένοχο
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).».

Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.

7.

Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων:
«(2Α)(α) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής, που ορίζεται δυνάμει των
διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44, διαπιστώσει ότι πρόσωπο
παραβιάζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, επιδίδει γραπτή ειδοποίηση
συμμόρφωσης στο εν λόγω πρόσωπο, απαιτώντας από αυτό να λάβει τα μέτρα
που καθορίζονται στην ειδοποίηση συμμόρφωσης εντός σαράντα πέντε (45)

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής.
(β) Στην περίπτωση των οργανωμένων κτιριακών συγκροτημάτων με κεντρική
διαχείριση, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στον παραβάτη, και σε
περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εντοπιστεί στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.
(γ) Στην περίπτωση των κοινόκτητων οικοδομών που αποτελούνται από
πέραν της μιας μονάδας, η ειδοποίηση συμμόρφωσης επιδίδεται στη διαχειριστική
επιτροπή, και στην περίπτωση που τέτοια επιτροπή δεν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη ή
στον ενοικιαστή ή στον κάτοχο της κάθε μονάδας.
(2Β) Σε περίπτωση που παραβάτης αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί
με ειδοποίηση συμμόρφωσης που του επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (2Α), ο Επιθεωρητής έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του εν
λόγω αδικήματος, και το ποσό που καθορίζει είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του
αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει-

(β)

(i)

τα διακόσια ευρώ (€200), εάν ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο∙ και

(ii)

τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000), εάν ο παραβάτης είναι νομικό
πρόσωπο.»∙ και

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
(8Α) Στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων για παράβαση των
προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της
παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, από Επιθεωρητές των αρχών
τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, το ποσό της εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται
στο ταμείο της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 54
του βασικού
νόμου.

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο
τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ζ)

τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων
πρόληψης της δημιουργίας δημοτικών αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς αυτούς η εφαρμογή ειδικών μειωμένων χρεώσεων σε
συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, στη βάση οικονομικών και/ή κοινωνικών
κριτηρίων, ρυθμίζεται στις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων
Νόμου, καθώς και στις πρόνοιες των Κανονισμών και/ή των δημόσιων γνωστοποιήσεων
που εκδίδονται δυνάμει αυτών:
Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς αυτούς, το μέγιστο ετήσιο πάγιο τέλος που
επιβάλλεται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, ρυθμίζεται στις
διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν την παροχή
οποιασδήποτε μορφής συνδρομή της αρμόδιας αρχής, ως η ίδια κρίνει αναγκαία βάσει
της εκάστοτε περιπτώσεως προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που ο
μέσος όρος του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά υποστατικό σε
συγκεκριμένη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης υπερβαίνει το καθοριζόμενο, στους
Κανονισμούς, ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά
υποστατικό παγκύπρια.».

