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Λευκωσία, 13 Απριλίου 2021 

 
 

 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Διατάγματος  «Το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση 

Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε οχήματα που  συλλέγουν/ 
μεταφέρουν απόβλητα) Διάταγμα του 2021» 

 

Κυρία/ε, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Διατάγματος 
με τίτλο «Το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε 
οχήματα που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα) Διάταγμα του 2021» 
 
Με το προτεινόμενο Διάταγμα γίνεται προσπάθεια πιο αποτελεσματικού ελέγχου των 
μεταφορών αποβλήτων από επαγγελματίες συλλέκτες/μεταφορείς αποβλήτων ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι παράνομες μεταφορές και ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων. 
 
Σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 16/04/2021 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ddemetriou@environment.moa.gov.cy κο. Δημήτρη Δημητρίου, Λειτουργό 
Περιβάλλοντος Α’ , Τμήμα Περιβάλλοντος.   
 
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου,  
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,  
για Γενικό Γραμματέα. 
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Τμήμα Περιβάλλοντος 1498 Λευκωσία 
Αρ. Φαξ: 22774945 Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy 

 
 

   
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Αρ. Φακ.: 02.12.001.002 

Αρ. Τηλ.: 25802713 

E-mail: ddemetriou@environment.moa.gov.cy  9 Απριλίου, 2021 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΞ 

 
Γενικό Διευθυντή Ο.Ε.Β. 
(υπόψη κ. Μιχάλη Αντωνίου). 

 
Πρόεδρο Κ.Ε.Β.Ε. 
(υπόψη κ Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη). 
 
Πρόεδρο Γ.Σ. Π.Ο.Β.Ε.Κ. 
(υπόψη κ. Γιώργου Ελληνίδη). 
 
Πρόεδρο Συνδέσμου Αδειούχων Μεταφορών Σκιπ Λευκωσίας 
(υπόψη κ. Παναγιώτη Δρουσιώτη) 
 
Πρόεδρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σκιπ Λεμεσού 
(υπόψη κ. Κυριάκου Παναγιώτου) 
 

Δημόσια Διαβούλευση του Προσχέδιο Διατάγματος με τίτλο  
«Το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε 

οχήματα που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα) Διάταγμα του 2021» 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείσθε για τα ακόλουθα: 
 

1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
ετοίμασε το συνημμένο Διάταγμα με τίτλο «Το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση 
Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε οχήματα που συλλέγουν/μεταφέρουν 
απόβλητα) Διάταγμα του 2021» δυνάμει του εδαφίου 10 του άρθρου 33 των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016. Το Διάταγμα έτυχε αξιολόγησης 
από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

2. Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια πιο αποτελεσματικού ελέγχου 
των μεταφορών αποβλήτων από  επαγγελματίες συλλέκτες /μεταφορείς αποβλήτων 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παράνομες μεταφορές και ανεξέλεγκτες απορρίψεις 
αποβλήτων. 

3. Σκοπός είναι η δυνατότητα, μέσω των καταγραφών συσκευών παρακολούθησης GPS, 
εντοπισμού των υπεύθυνων για παράνομες απορρίψεις/διαθέσεις αποβλήτων οι οποίες 
έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. 

4. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τυχόν σχόλια και τις εισηγήσεις σας στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος, το αργότερο μέχρι τις 16.04.2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ddemetriou@environment.moa.gov.cy. 

 



Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας. 

 
 
Δημήτρης Δημητρίου 
      για Διευθυντή 
 
Κοιν.:  - Γεν. Διευθυντή Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 



ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2016 

 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 33 (10) 

 
185(Ι) του 2011 
    6(Ι) του 2012 

  32(Ι) του 2014  

  55(Ι) του 2014 

  31(Ι) του 2015 
    3(I) του 2016 
120(Ι) του 2016. 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις 
εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου 10 του άρθρου 33 των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του 2016, εκδίδει το ακόλουθο 
Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση 

Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε οχήματα που 
συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα) Διάταγμα του 2021. 

  
Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 
 
«Νόμος» σημαίνει τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 
2016. 
 
«Συλλέκτης – Μεταφορέας» σημαίνει κάθε πρόσωπο που ασχολείται με 
συλλογή ή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση. 
 
«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του Άρθρου 44 των πιο πάνω Νόμων. 
 
«Εσκεμμένη» σημαίνει με άμεση ή έμμεση πρόθεση, απερισκεψία ή ένοχη 
γνώση· 

  

Πεδίο εφαρμογής. 3. Το παρόν Διάταγμα αφορά τα φυσικά και νομικά  πρόσωπα που 
συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση. 

  
Υποχρεώσεις 
συλλεκτών – 
μεταφορέων. 

4. Κάθε πρόσωπο που συλλέγει/μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική 
βάση οφείλει να εγκαταστήσει συσκευή GPS σε έκαστο όχημα που 
χρησιμοποιεί για συλλογή/μεταφορά αποβλήτων και που αναγράφεται σε 
Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων. 
 
5. Η συσκευή GPS πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε όχημα από τον κάτοχο 
Πιστοποιητικού Καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για 
συλλογή/μεταφορά αποβλήτων το αργότερο 3 μήνες από τη δημοσίευση του 
παρόντος Διατάγματος, από πάροχο ο οποίος θα πληροί τουλάχιστον τις 
προδιαγραφές που καταγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 
Διατάγματος. 
 
6. Το κόστος της εγκατάστασης  και χρήσης της συσκευής GPS στα οχήματα 
συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων θα το επωμίζεται ο κάτοχος 
Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για 
συλλογή/ μεταφορά. 
 
7. Ο συλλέκτης/μεταφορέας αποβλήτων οφείλει να προσκομίσει τα 
πιστοποιητικά εγκατάστασης της συσκευής GPS στα οχήματα του στον 



Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το αργότερο 3 μήνες από τη 
δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.  
 
8. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της 
συσκευής GPS που έχει εγκατασταθεί στα οχήματα συλλογής/μεταφοράς 
αποβλήτων χωρίς τη συγκατάθεση του Αρχιεπιθεωρητή. Σε περίπτωση που 
τερματιστεί η χρήση του οχήματος για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, 
μπορεί να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή μόνο κατόπιν 
έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.  

  

Υποχρεώσεις 
Παρόχων 
Συστημάτων 
Παρακολούθησης 
Τοποθεσίας μέσω 
GPS. 

9. Οι πάροχοι συστημάτων παρακολούθησης τοποθεσίας μέσω GPS, 
υποχρεούνται όπως θέτουν στη διάθεση του Αρχιεπιθεωρητή και των 
Επιθεωρητών, κατόπιν γραπτού αιτήματος, κατά περίπτωση και για 
συγκεκριμένες περιόδους, δεδομένα θέσης συγκεκριμένων προσώπων που 
συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα ή/και συγκεκριμένων σημείων όπου γίνονται 
παράνομες απορρίψεις ή/και διαχείριση αποβλήτων. 
 

  

Αρχιεπιθεωρητής 
και Επιθεωρητές. 

10. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
Διατάγματος ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές των παρόντων Νόμων 
εξουσιοδοτούνται όπως έχουν πρόσβαση, είτε σε πραγματικό χρόνο (online) 
ή και εκ των υστέρων στα στοιχεία καταγραφής των συσκευών GPS των 
οχημάτων συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων και δικαίωμα επεξεργασίας. 
 

  
Αδικήματα και 
Ποινές. 

11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη απενεργοποίηση της 
συσκευής GPS στα οχήματα συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων, ο 
Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές των παρόντων Νόμων έχουν το 
δικαίωμα να προχωρήσουν στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων δυνάμει 
των πιο πάνω Νόμων. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής 
απενεργοποίησης της συσκευής για οποιονδήποτε λόγο, ο 
συλλέκτης/μεταφορέας οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων τον 
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
 
12. Η παρουσία οχήματος συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων σε σημείο 
παράνομης απόρριψης/διάθεσης αποβλήτων χωρίς την εκ των προτέρων 
άδεια του Αρχιεπιθεωρητή, θα αποτελεί απόδειξη παράνομης 
απόρριψης/διάθεσης αποβλήτων και παράβασης του Κ.Δ.Π. 76/2016 και σε 
τέτοια περίπτωση ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές των παρόντων 
Νόμων έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη λήψη των προβλεπόμενων 
μέτρων των πιο πάνω Νόμων. 

  

Έναρξη ισχύος. 
13.  Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
_________________________________________ 

 
Έγινε στις ………… 2021. 

 
Κώστας Καδής 

 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 
 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ GPS 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 
1. Το σύστημα GPS καταγράφει 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. 

 
2. Τα δεδομένα καταγραφής να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στον Αρχιεπιθεωρητή και τους 

Επιθεωρητές. 
 

3. Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα στον Αρχιεπιθεωρητή και στους 
Επιθεωρητές του να διερευνούν σε ηλεκτρονικό χάρτη περιοχές ή σημεία ενδιαφέροντος όσον 
αφορά στη διέλευση/στάθμευση οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων. 
 

4. Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης δεδομένων καταγραφής 
για τουλάχιστον 24 μήνες και δυνατότητα πρόσβασης του Αρχιεπιθεωρητή και των 
Επιθεωρητών σε αυτά ανά πάσα στιγμή. 
 

5. Ο κατασκευαστής της συσκευής παρακολούθησης GPS οφείλει να παρέχει Δήλωση 
Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 17 και του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/ΕΚ.  
 

6. Οι συσκευές παρακολούθησης GPS να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/ΕΚ. 
 

7. Ο πάροχος του GPS οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους επιθεωρητές, άμεση 
πληροφόρηση σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής παρακολούθησης GPS και αν 
είναι δυνατόν  τους λόγους απενεργοποίησης της. 
 

8. Ο πάροχος του συστήματος παρακολούθησης τοποθεσίας μέσω GPS να είναι συμβεβλημένος 
με πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας, σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004.  
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