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Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 88 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 1978 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αποχετευτικών Συστη

μάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού 
μετά των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 
1978 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 1987. 

2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) διά της διαγραφής των παραγράφων (β) και (γ) αυτού και της 

αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων παραγράφων: 
«(β) Οσάκις η περιοχή περιλαμβάνη οιανδήποτε περιοχήν 

εμπίπτουσαν εντός των ορίων οιουδήποτε Συμβουλίου Βελ
τιώσεως, εκ της εκάστοτε Επιτροπής του τοιούτου Συμβου
λίου Βελτιώσεως, του Προέδρου του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
ασκούντος καθήκοντα Προέδρου, ανεξαρτήτως εάν μέρος της 
περιοχής ταύτης κείται εκτός των ορίων του τοιούτου 
Συμβουλίου Βελτιώσεως: 

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει η περιοχή αύτη περ'ιλαμβάνει 
και περιοχήν μη εμπίπτουσαν εν τοις ορίοις του τοιούτου 
Συμβουλίου Βελτιώσεως, το Υπουργικόν Συμβούλιον 
κέκτηται εξουσίαν όπως τη υποδείξει της συνορευούσης 
τοπικής αρχής, διορίζη και έτερα πρόσωπα ως μέλη του 
Συμβουλίου, εκπροσωπούντα τα συμφέροντα της μη εμπι
πτούσης εν τοις ορίοις του τοιούτου Συμβουλίου Βελτιώσεως 
περιοχής· 

(γ) οσάκις η περιοχή περιλαμβάνη οιανδήποτε περιοχήν 
εμπίπτουσαν εντός των ορίων οιουδήποτε χωρίου, εκ των 
μελών της εκάστοτε Χωριτικής Επιτροπής και εκ του 
Επαρχου της οικείας Επαρχίας ασκούντος καθήκοντα 
Προέδρου, ανεξαρτήτως εάν μέρος της περιοχής ταύτης 
κείται εκτός των ορίων του τοιούτου χωρίου: 

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει η περιοχή αύτη περιλαμβάνει 
και περιοχήν μη εμπίπτουσαν εν τοις ορίοις του τοιούτου 
χωρίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως 
τη υποδείξει της συνορευούσης τοπικής αρχής, διορίζη και 
έτερα πρόσωπα ως μέλη του Συμβουλίου, εκπροσωπούντα τα 
συμφέροντα της μη εμπιπτούσης εν τοις ορίοις του τοιούτου 
χωρίου περιοχής.»* και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1 του 1971 
24 του 1972 
15 του 1978. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 88/87 892 

(β) διά της εις το τέλος αυτού προσθήκης του ακολούθου 
εδαφίου ως εδαφίου (2), του υφισταμένου μέρους αυτού, ως 
τροποποιείται ανωτέρω, αριθμουμένου ως εδαφίου (1): 

«(2) Εκ του Ταμείου του Συμβουλίου καταβάλλεται προς 
τον Πρόεδρον και τΧχ μέλη του Συμβουλίου αντιμισθία, είτε 
υπό μορφή ν αποζημιώσεως καθοριζομένης κατά συνεδρίαν ή 
άλλως, ως το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ήθελεν εκάστοτε ορίσει.». 

Τροποποίησις 3. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροπο
του άρθρου 14 π ο ι ε ί τ α ι _ 
του βασικού 
νόμου. (α) διά της ενθέσεως μετά τας λέξεις «τους μη συντάξιμους 

υπαλλήλους» (τετάρτη γραμμή) των λέξεων «και τους 
εργάτας·» και 

(β) διά της διαγραφής της εν τέλει αυτής τελείας και της 
προσθήκης μετά την λέξιν και αριθμόν «άρθρου 49» 
(τελευταία γραμμή) των λέξεων «και δυναμένους να έχουν 
αναδρομικήν ισχύν». 


