
Ε.Ε. Παρ. 1(1) 305 Μ. 89(Ι)/99 
Αρ. 3337, 9.7.99 

Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυβερνητικών Υδατικών 

Έργων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου ορισμού: 
«'απόβλητα' σημαίνει όλα τα υγρά οικιακά λύματα ή/και βιομη

χανικά απόβλητα τα οποία απορρίπτονται σε κυβερνητικό σταθμό 
επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών 
αποβλήτων»· και 

(β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «υδατικά έργα»,. μετά το 
κόμμα που ακολουθεί τη λέξη «υδραγωγεία» (τρίτη γραμμή), των 
λέξεων «μονάδες επεξεργασίας νερού, σταθμούς αφαλάτωσης νερού, 
σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών 
αποβλήτων,». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού της λέξης «και» και αμέσως 
μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(δ) όλα τα ύδατα που προέρχονται από κυβερνητικές μονάδες επεξερ
γασίας νερού, κυβερνητικούς σταθμούς αφαλάτωσης νερού και 
κυβερνητικούς σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και 
βιομηχανικών αποβλήτων,». 

4. Η παράγραφος (ε) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «και τέλη που πρέπει να πληρώνονται» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «σε αντάλλαγμα για απόρριψη 
αποβλήτων σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και 
βιομηχανικών αποβλήτων ή». 

5. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«Όργανα 4Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς που εκδί
διαχειρισης. § ο ν τ α ι δυνάμει του Νόμου αυτού να αναθέσει σε σχέση με οποιοδή

ποτε υδατικό έργο τέτοια καθήκοντα και εξουσίες σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή να ιδρύσει για οποιοδήποτε υδατικό έργο Επιτροπή ή 
Επιτροπές που να αποτελούνται από τέτοια μέλη και να επιφορτίζο
νται με τέτοια καθήκοντα και εξουσίες που θα καθορίσουν οι Κανο
νισμοί αυτοί.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 341. 

129 του 1968 
51 του 1972 

1 του 1977 
50(1) του 1994 

1(1) του 1996 
57(1) του 1999. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 4Α 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24Α 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
μετατροπή του σε παράγραφο (α) του εδαφίου (3) και την προσθήκη της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 

«(β) Ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου 
μπορεί να απαγορεύσει την απόρριψη οικιακών λυμάτων ή/και 
βιομηχανικών αποβλήτων στο Υδατικό Έργο, όταν η εξόφληση του 
οφειλόμενου ποσού στο οποίο περιλαμβάνεται και ο τόκος καθυ
στερεί πέραν των εξήντα ημερών από την καθοριζόμενη στο τιμο
λόγιο ή στο λογαριασμό τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του.». 

7. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως 

μετά τη φράση «ή τα άλλα χρηματικά ανταλλάγματα δύνανται να 
καθοριστούν» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), της φράσης «είτε κατά 
όγκο αποβλήτων σε αντάλλαγμα για απόρριψη αποβλήτων σε κυβερ
νητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών 
αποβλήτων»· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως 
μετά τη φράση «άλλα χρηματικά ανταλλάγματα για ή σε σχέση με» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) της φράσης «απόβλητα ή με»· 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως 
μετά τη φράση «υδατικό έργο για ή σχετιζόμενο με» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή), της φράσης «σταθμό επεξεργασίας οικιακών 
λυμάτων ή/και βιομηχανικών απόβλητων ή με» και με τη διαγραφή 
της τελείας στο τέλος της και την προσθήκη της φράσης «ή επεξερ
γασία αποβλήτων.»· 

8. Το άρθρο 24Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
τελείας στο τέλος του στοιχείου (i) της επιφύλαξης αυτού και την προσθήκη 
αμέσως μετά της φράσης «με εξαίρεση τους Κανονισμούς που αφορούν τα 
τέλη απόρριψης που καταβάλλουν οι χρήστες κυβερνητικών σταθμών επεξερ
γασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών αποβλήτων.». 


