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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2571 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 1 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξοικονομήσεως Νερού 
(Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991. 

2. Στον παρόντα Νόμο: 
«αρμόδια αρχή» σημαίνει: 

(α) Σε περιοχές όπου υφίσταται συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το 
συμβούλιο υδατοπρομήθειας της οικείας περιοχής. 

(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το οικείο δημοτικό συμβού

λιο, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική επιτροπή 
υδατοπρομήθειας, ανάλογα με την περίπτωση· 

«νερό» σημαίνει το νερό που προμηθεύει η αρμόδια αρχή. 
3. Οποιοδήποτε πρόσωπο καταναλώνει νερό χρησιμοποιώντας 

λάστιχο για το πλύσιμο πεζοδρομίων ή αυτοκινήτων είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

4.—(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος 
της αρμόδιας αρχής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο 
διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου 
μπορεί να του επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση, παρέχοντας του την 
ευκαιρία να απαλλαγεί από το εν λόγω αδίκημα με την καταβολή 
προστίμου ύψους δεκαπέντε λιρών και, αν το εν λόγω πρόστιμο 
καταβληθεί πριν από την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία 
της ειδοποίησης, δε χωρεί ποινική δίωξη. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Ποινικά 
αδικήματα 
και ποινές. 

Εξουσία για 
εξώδικη 
ρύθμιση των 
αδικημάτων. 

(1) 
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(2) Δεν ασκείται ποινική δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο 

επιδόθηκε ειδοποίηση δυνάμει του παρόντος Νόμου για αδίκημα που 
διέπραξε πριν από την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της 
ειδοποίησης. 

(3) Το πρόστιμο καταβάλλεται στα γραφεία της αρμόδιας αρχής που 
αναφέρεται στην ειδοποίηση και λογίζεται ως πρόστιμο που επιβλήθηκε 
ύστερα από καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. 

(4) Ο υπάλληλος στον οποίο καταβάλλεται το πρόστιμο εκδίδει 
πιστοποιητικό αναφορικά με την καταβολή και το εν λόγω πιστο
ποιητικό αποτελεί απόδειξη σε κάθε ποινική διαδικασία σχετικά με τα 
γεγονότα που αναφέρονται σ ' αυτό. 

(5) Η ειδοποίηση που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
αναφέρει: 

(α) Το αδίκημα που φέρεται ότι διαπράχθηκε. 
(β) Σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται 

αναγκαίο, 
(γ) Την περίοδο μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθεί το 

πρόστιμο, ώστε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη, 
(δ) Τον τόπο στον οποίο πρέπει να καταβληθεί το πρόστιμο. 

(6) Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η καταβολή προστίμου 
δεν αποτελούν καταδίκη. 

Χρηματικές 5. Οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβάλλεται και εισπράττεται 
ίΜΐΊέςΚ<"α δυνάμει-του άρθρου 3 καταβάλλεται στο ταμείο της οικείας αρμόδιας 
στο ταμείο

 α
Ρ Χ Π ζ · 

της οικείας 
αρμόδιας 
αρχής· 
Κανονισμοί. 6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς 

αναφορικά με κάθε θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου 
και ειδικότερα για τον καθορισμό: 

(α) Του τύπου της ειδοποίησης που προβλέπει το άρθρο 4 και του 
τόπου όπου πρέπει να καταβάλλεται το πρόστιμο, 

(β) Των καθηκόντων των αστυνομικών ή των υπαλλήλων της 
αρμόδιας αρχής δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

(γ) Κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 


