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Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 3(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015
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.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2015 (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 2016.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου
«Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

.

“«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ”.
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 5:

«Αρμόδια
αρχή.

5.-(1) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου
του Άρθρου 1 αυτού, ορίζεται ο Υπουργός.
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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
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) 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.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των αρχών
τοπικής διοίκησης που απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο και τον περί
Κοινοτήτων Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, η οποία γίνεται με
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».
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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.
Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και
(3) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1), (2) και (3), αντίστοιχα:
«(1) Κάθε κάτοχος αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός αποβλήτων υποχρεούται –
(α)

Να πραγματοποιεί ο ίδιος την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων ή

(β)

να αναθέτει την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων σε έμπορο ή σε
πρόσωπο που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή

(γ)

να εξασφαλίζει, μέσω διακανονισμού με δημόσιο οργανισμό ή ιδιώτη που ασχολείται
με τη συλλογή αποβλήτων, την ανάκτηση και τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10.

(2) Οι μεσίτες και οι έμποροι συνεργάζονται με αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή με πρόσωπα
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή/και πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο
Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.
(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο συλλέγει και/ή μεταφέρει απόβλητα, παραδίδει αυτά σε αδειοδοτημένα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 24 και 25, πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται
απόβλητα ή σε πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 28.».
Αντικατάσταση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 24:

«Άδεια
24. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο
διαχείρισης
διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις
αποβλήτων.
δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια
Παράρτημα I. αρχή.».
Παράρτημα ΙΙ.
Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού

(β)

με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και

.

.
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(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (10):
«(10) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται
δυνάμει άλλης νομοθεσίας δύναται να συνδυαστεί με την άδεια που εκδίδεται δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 24 ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, νοουμένου ότι αποφεύγονται
περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από
το φορέα εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 26
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1) :
«(1) Μετά από θετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης
Αποβλήτων και πριν τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στο Διευθυντή του
Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την
αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
δραστηριότητές του.»ˑ και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση
στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας,
αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της
επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).».

Αντικατάσταση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 33:

«Καταχώριση
στο Αρχείο
Διαχειριστών
Αποβλήτων.

33.(1) Πρόσωπο το οποίο:
(α) Ασχολείται με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση ή/και
(β) ασχολείται με την εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και
(γ)

εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των αποβλήτων του,
περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο
παραγωγής των αποβλήτων του,

εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη
των εργασιών του.
(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν
στις διατάξεις του εδαφίου (1).
(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του
εδαφίου (1), υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για
καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.
(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων
υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση,
εξασφαλίζει έγκριση από το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και
καταχωρίζεται σε αυτό.
(5) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο,
η
υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους
υποβάλλονται τα ακόλουθα:
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(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτωνˑ
(β) στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων κάθε προηγούμενου
έτους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους παραγωγούς,
παραλήπτες, τις συνολικές ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύματα
αποβλήτωνˑ
(γ) έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων που
εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτοςː
Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπομένων στις
παραγράφους (α) έως (γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου
καταχώριση.
(6) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον
αιτητή από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που
απαιτούνται δυνάμει άλλης οικείας νομοθεσίας.
(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων,
ενημερώνουν προηγουμένως γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος
Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.
(8) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την
καταχώριση στο Αρχείο Διαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της
αίτησης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του περιβάλλοντος.
(9) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το
οποίο έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως
αυτές καθορίζονται στα διατάγματα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται
να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά την καταχώριση με αιτιολογημένη
ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την καταχώριση από το Αρχείο Διαχειριστών
Αποβλήτων.
(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία καθορίζουν τις
τεχνικής φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων.
(11) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο-

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

(α)

Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24ˑ και

(β)

των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.».

9. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με
.
τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 και 16.» και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εκπόνηση
τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων αναφορικά με ρεύματα αποβλήτων που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:
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Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων καταρτίζονται στη βάση
αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων με αυτά που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).».
Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):
«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από τον
Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκρίνει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας
.
αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.» και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε αυτό από
τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν
την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αναφορικά
με ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών τοπικής διοίκησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου:
Νοείται ότι, τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων καταρτίζονται
στη βάση αντίστοιχων ή παρόμοιων μέτρων των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
(β) Τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων δύναται να
αποτελούν μέρος των τοπικών σχεδίων δράσης διαχείρισης αποβλήτων.
(γ) Στην περίπτωση που τα τοπικά σχέδια δράσης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
ενσωματώνονται στα τοπικά σχέδια δράσης διαχείρισης αποβλήτων, τα μέτρα που
ορίζονται σε αυτά προσδιορίζονται σαφώς.».
Τροποποίηση
του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου
«Περιβαλλοντική Αρχή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
“«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.»”.
12. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με τις
ακόλουθες νέες παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε), αντίστοιχα:
«(α)

(β)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντοςˑ

(γ)

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνˑ

(δ)

το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούˑ

(ε)

το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων» και

.

με την αντικατάσταση των εδαφίων (3) και (4) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (3) και
(4), αντίστοιχα:
«(3) Πρόεδρος της ΣΕΔΑ είναι ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(4) Σε κάθε συνεδρία της ΣΕΔΑ, η παρουσία (5) πέντε μελών αποτελεί απαρτία.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 45
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (5) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):
«(ε) Αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης, τη μετακίνηση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για διαχείριση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.»ˑ και

(β)
Τροποποίηση
του άρθρου 49
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, του αριθμού «(3)» (δεύτερη γραμμή) με τον
αριθμό «5.».

14. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού,
αμέσως μετά τον αριθμό «32(3)» (τέταρτη γραμμή), του ακόλουθου νέου αριθμού «33»ˑ

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης
νέας παραγράφου (γ):
«(γ)

Πρόσωπο το οποίο(i)

Παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που
του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και

(ii)

παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον
Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 45, να
εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον
Επιθεωρητή,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
.
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.»
(γ)

με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κίνδυνο» (έβδομη
γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης:
«ή/και να επιβάλλει τη μετακίνηση των αποβλήτων που έχουν τοποθετηθεί, εγκαταλειφθεί,
απορριφθεί ή αποθηκευτεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς να υφίσταται άδεια
.
διαχείρισης αποβλήτων» και

(δ)
Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, του αριθμού «(1) (πρώτη γραμμή) με τον
αριθμό «(2)».

15. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθωςː

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο (α):
«(α)

(β)

Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο
διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων
των άρθρων 15, 24 και 29 ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου
54 ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, του
εδαφίου (1) του άρθρου 28 και του εδαφίου (10) του άρθρου 33, έχει εξουσία να
.
προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.» και

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο Επιθεωρητής θεωρεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν
τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης της
εξώδικης ρύθμισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται να καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου

16
διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και σε περίπτωση που
η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής προβαίνει στις
αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 53
του βασικού
νόμου.

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
εδάφιο (1):
«(1) Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 25 ή για την εξέταση αίτησης για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών
Αποβλήτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 και για την έκδοση οποιασδήποτε άλλης
άδειας ή/και τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και
διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, με
διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει:

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 58.

(α)

Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της
αίτησης και η έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή/και οποιασδήποτε άλλης
άδειας ή/και έγκρισης απαιτείται από Κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β)

το ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης και διεξαγωγής μετρήσεων των
αποβλήτων για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια διαχείρισης αποβλήτων·

(γ)

το τέλος για έκτακτη επιθεώρηση μετά από υποψία ή/και καταγγελία για ενέργεια που
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμουˑ

(δ)

το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης
καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ή/και το ετήσιο τέλος καταχώρισης στο
Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου
(5) του άρθρου 33.».

17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, μετά το άρθρο 57 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 58:

«Μεταβατική
διάταξη.

3(Ι) του 2016.

3(Ι) του 2016.

58.(1) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και μέρος των εργασιών τους εμπίπτει
στις διατάξεις του άρθρου 33, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας διαχείρισης
που κατέχουν.
(2) Πρόσωπα τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για
συλλογή-μεταφορά ή/και εμπορία-μεσιτεία αποβλήτων που έχει εκδοθεί πριν την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου
του 2016, καταχωρίζονται προσωρινά στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και
η άδεια διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία της
λήξης της.
(3) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης
αποβλήτων για εργασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 και η
αξιολόγησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, αξιολογούνται ως
αιτήσεις για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33.».

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των Παραρτημάτων IV και V αυτού.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
διαγραφή των
Παραρτημάτων
IV και V αυτού.
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