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Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυβερνητικών Υδατικών 
τίτλος. Έ ρ γ ω ν (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
ΐ29του 1968 Κυβερνητικών Υδατικών Έ ρ γ ω ν Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
51 του 1972 «ο βασικός νόμος»). 

Αντικατάσταση 2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
του άρθρου 21 άρθρο: 
του βασικού

 ν 

νόμου. «Είσπραξη 21.—(1) Ό λ α τα δικαιώματα και τέλη που επιβάλλονται με 
δικαιωμάτων βάση τ ΐ ς διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται ως εξής: 

(α) Αν η διεύθυνση και διαχείριση του Κυβερνητικού Υδατικού 
Έ ρ γ ο υ έχει ανατεθεί στο Διευθυντή, τότε τα τέλη και 
δικαιώματα που αφορούν το εν λόγω έργο καταβάλλονται 
στο Διευθυντή. 

(β) Αν η διεύθυνση και διαχείριση του Κυβερνητικού Υδατικού 
Έργου έχει ανατεθεί, με βάση τις σχετικές διατάξεις σε 
Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου , τότε τα 
δικαιώματα και τέλη που αφορούν το εν λόγω έργο 
καταβάλλονται στην Επιτροπή αυτή. 

(2) Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκαν δικαιώματα ή τέλη με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και το οποίο αμελεί ή 
αρνείται να τα καταβάλει, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι 
ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή όχι μεγα

λύτερη των πενήντα λιρών. 
(3) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου με βάση 

τις διατάξεις του εδαφίου (2), το δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα 
από τη χρηματική ποινή που δυνατόν να επιβάλει, να διατάξει 
όπως ο καταδικασθείς καταβάλει τα δικαιώματα ή τέλη τα οποία 
αμέλησε ή αρνήθηκε να καταβάλει.». 

Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
του άρθρου 24 αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε παράγραφο (ε) και την 
νόμου,σΚθυ προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(δ) για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τους όρους 
υπηρεσίας, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως και την άσκηση πειθαρχικού 
ελέγχου στους υπαλλήλους των Επιτροπών οι οποίες ιδρύονται με 
βάση το άρθρο 4Α: 

Νοείται ότι οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν και 
διατάξεις για αναδρομική εφαρμογή τους·». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


