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Οι κάτοχοι αποβλήτων και αρχικοί παραγωγοί

αποβλήτων είτε είναι φυσικά πρόσωπα (πολίτες) είτε

είναι νομικά πρόσωπα (εταιρείες) έχουν υποχρέωση να

μεριμνούν ώστε να γίνεται με ορθό τρόπο η διαχείριση

των αποβλήτων τους χωρίς να τίθεται κίνδυνος στην

δημόσια υγεία ή/και στο περιβάλλον και να μην
δημιουργείται οχληρία σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι εταιρείες πρέπει να αναθέτουν τη διαχείριση των

αποβλήτων τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή

σε συλλέκτες/μεταφορείς καταχωρημένους στο Αρχείο

διαχειριστών αποβλήτων.

Νομικό πλαίσιο



Παραγωγός ή 

Κάτοχος 

Αποβλήτων

Εταιρείες

(Νομικά 

Πρόσωπα)

Αδειοδοτημένο 
Διαχειριστή 
Αποβλήτων

Μεικτά Οικιακά 
Απόβλητα 

(στους Δήμους)

Πολίτες

(Φυσικά 
Πρόσωπα)
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 Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής και ελέγχου 

των διατάξεων και προνοιών των περί Αποβλήτων 

Νόμων, ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος στα πλαίσια καλύτερης εφαρμογής των 

περί Αποβλήτων Νόμων, έχει ορίσει  μέχρι στιγμής 118

πρόσωπα από όλους τους Δήμους ως επιθεωρητές. 

 Οι επιθεωρητές εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 

συμμόρφωση και τήρηση του άρθρου 15 όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις των παραγωγών και κατόχων αποβλήτων 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που εργάζονται.

 θα ενεργούν υπό την καθοδήγηση του Αρχιεπιθεωρητή 

του Νόμου που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος.

Εφαρμογή 



Εφαρμογή

Οι επιθεωρητές θα μπορούν να διενεργούν ελέγχους είτε

μετά από καταγγελία είτε αυτοβούλως εντός των

διοικητικών ορίων του κάθε Δήμου που εργάζονται για τα

δημοτικά απόβλητα και μόνο για τα ακόλουθα ρεύματα

αποβλήτων:
(α) Απόβλητα συσκευασιών (από χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο,

πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.α.

(β) Δημοτικά απόβλητα (κλαδέματα, ογκώδη απόβλητα

(καναπές, είδη DIY, παιχνίδια, μπογιές, συσκευές κ.α.)

(γ) Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

(σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α. και

(δ) Απόβλητα ελαστικών.



Πραγματοποιήθηκαν (3) εκπαιδευτικές ημερίδες όλων των

επιθεωρητών:

19/12/2019 στην Λεμεσό

20/12/2019 και 20/1/2020 στην Λευκωσία

Εκπαίδευση Επιθεωρητών



Οι Επιθεωρητές θα ζητούν προφορικά από το φυσικό πρόσωπο

ή τον εκπρόσωπο της εταιρείας (νομικό πρόσωπο) που

παρανομεί να συμμορφωθεί ανάλογα και στο χρονικό διάστημα

που κρίνει ο επιθεωρητής αναγκαίο του αναφέρει ότι θα δοθεί

εξώδικη ρύθμιση αν δεν υπάρξει συμμόρφωσης.

 Σε περίπτωση εντοπισμού παρανομίας σε σχέση με τις

υποχρεώσεις τους ως παραγωγοί ή κάτοχοι αποβλήτων θα

εκδίδεται εξώδικη ρύθμιση 200 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και

500 ευρώ για εταιρείες.

 Σε περίπτωση που συνεχίζεται, επαναλαμβάνεται το αδίκημα

ή/και δεν υπάρχει συμμόρφωση εκδίδεται νέα εξώδικη ρύθμιση

με το διπλάσιο ποσό.

 Αν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται ή δεν έχουν εξοφληθεί οι

εξώδικες ρυθμίσεις γίνεται από κοινού επιθεώρηση με το Τμήμα

Περιβάλλοντος το οποίο στη συνέχεια προχωρεί ανάλογα με

έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για ποινική δίωξη.

Εφαρμογή



Διαδικασία 

1η

Επιθεώρηση Μη 

συμμόρφωση

Απαίτηση για μεταφορά 

αποβλήτων σε ΠΣ ή 

εγκατάσταση διαχείρισης

Προφορική 

Προειδοποίηση

• Εξώδικη Ρύθμιση 

(€200 ή €500)  

• Επιστολή συμμόρφωσης

• Διπλασιασμός Εξώδικης 

Ρύθμισης (€400 ή €1000)

• Επιστολή συμμόρφωσης

Μη 

συμμόρφωση

Μη 

συμμόρφωση

2η

Επιθεώρηση

3η

Επιθεώρηση



Καταληκτικά
Ο διορισμός των εν λόγω επιθεωρητών αποτελεί ένα επιπλέον

εργαλείο για τήρηση της νομοθεσίας. Θα διευκολύνει το έργο

των Δήμων που εργάζονται καθημερινά για τερματισμό των

απορρίψεων αποβλήτων και επίτευξη των στόχων καθαριότητας

του κάθε Δήμου, προς όφελος της ποιότητας ζωής των δημοτών

και των επισκεπτών τους.

Η όλη προσπάθεια είναι καθοριστική για την ευαισθητοπoίηση

του κοινού, η οποία συνδέεται με την ποιότητα ζωής των

πολιτών αλλά και συνδράμει ουσιαστικά στην προστασία του

περιβάλλοντος.

Καλούμε το κοινό όπως σταματήσει να απορρίπτει

απόβλητα εκτός των καθορισμένων από το Δήμο χώρων και

των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων για προστασία του

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας και

την αποφυγή οχληρίας.



Λερώνεις;   Πληρώνεις!



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


