
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

19(Ι) του 1992 

19(Ι) του 1997 

93(Ι) του 1998. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφυγής της 

Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων 

Χώρων Νόμους του 1992 μέχρι 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και 

Δημοσίων Χώρων Νόμοι του 1992 μέχρι 2009. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 (α) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε 

εδάφιο (1).  

 
 (β) με την αντικατάσταση στο νέο εδάφιο (1), όπως αυτό έχει 

αριθμηθεί με τον παρόντα Νόμο, της λέξης «τρεις» (ένατη 

γραμμή) με τη λέξη «έξι» και της φράσης «πεντακόσιες 

λίρες» με τη φράση χίλια οκτακόσια ευρώ (€1.800). και 

 
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το νέο εδάφιο (1) αυτού, 

όπως αυτό αναριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  

 

 

«14 του 1967 

49 του 1987 

44 του 1991 

27(Ι) του 2003 

34(Ι) του 2005. 

 

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

άρθρου 13 του περί Δασών Νόμου, κάθε 

πρόσωπο το οποίο: 

 

 

 (α) εναποθέτει, ρίπτει, αφήνει, 

ανέχεται ή επιτρέπει να 

εναποτίθενται, να ρίπτονται ή να 

αφήνονται σε δημόσιο δρόμο ή 
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άλλο δημόσιο χώρο αποτσίγαρο, 

αναμμένο σπίρτο ή αναπτήρας ή  

αναμμένα κάρβουνα. 

 

 (β) προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις 

πράξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) ενώ βρίσκεται σε 

δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο 

χώρο, 

 
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο 

ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο 

αυτές ποινές.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 
 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αστυνομικός» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «κάθε μέλος της Αστυνομικής 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,». 

 
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «διέπραξε 

αδίκημα κατά παράβαση» (δέκατη γραμμή), της φράσης 

«του άρθρου 3». 

 
 (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «είκοσι λιρών» (δέκατη 

τρίτη γραμμή) με τη φράση «ογδόντα έξι ευρώ (€86) και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «στην περίπτωση 

αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 3 

και εκατό εβδομήντα ευρώ (€170) σε περίπτωση 

αδικήματος κατά  παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 

3». 
Αρ. Φακ.: 23.02.065-2006 

ΝΚ/ΦΜ 
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