
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ  
 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 

    1    του 1971 
  24    του 1972 
  15    του 1978 
  88    του 1987 
194    του 1991 
  16(Ι) του 1995 
  94(Ι) του 1995 
100(Ι) του 1995 
    5(Ι) του 1997 
139(Ι) του 1999 
  10(Ι) του 2000 
  84(Ι) του 2001 
108(Ι) του 2004 
253(Ι) του 2004 
  14(Ι) του 2005. 

 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 2005 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 2007. 

 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 
 

2.-(1) Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) 

 και (γ) του εδαφίου (1) αυτού, με τις ακόλουθες  

 νέες παραγράφους: 

 

«(β) Όταν η περιοχή περιλαμβάνει περιοχή που 

βρίσκεται μέσα στα όρια μιας κοινότητας - 

 

(i) Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος. 

 

(ii) Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού  Συμβουλίου. και 

 

(iii) Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος 

και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου. 
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 (γ) Όταν η περιοχή περιλαμβάνει περιοχή που 

βρίσκεται στα όρια  περισσότερων 

κοινοτήτων-  

 

(i) ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος 

των πέντε (5) μελών και δεν υπερβαίνει τα 

ένδεκα (11), με τουλάχιστον ένα (1) μέλος 

από κάθε κοινότητα˙ 

(ii)   Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος.  

(iii) Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της  

κοινότητας, μέσα στα όρια της οποίας 

βρίσκεται ο σταθμός επεξεργασίας 

λυμάτων. και 

(iv) Μέλη του Συμβουλίου είναι μέλη του 

κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου, με βάση 

την πληθυσμιακή αναλογία, σύμφωνα με 

την τελευταία απογραφή πληθυσμού, 

που  υποδεικνύονται από το κάθε 

Κοινοτικό Συμβούλιο, και 

συμπεριλαμβάνουν τον Πρόεδρο του 

κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου.». 
    (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
 «(4) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου εκτελεί τα 

καθήκοντα του Προέδρου κατά την απουσία του.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού  
νόμου. 
 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων 

«κατά το δοκούν», (πρώτη γραμμή), με τη φράση 
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« κάθε δύο μήνες τουλάχιστον και οποτεδήποτε 

τούτο κρίνεται αναγκαίο»˙ και 

 

(β) με την αντικατάσταση από ατυό των λέξεων «δύο 

τουλάχιστον» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «του 

ενός τρίτου». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 49 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 49 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τον αναγραμματισμό της παραγράφου 

που έπεται της παραγράφου (ιε), από παράγραφο «(στ)» σε 

παράγραφο «(ιστ)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.175-2007 
 
 
ΛΣΜ/ΦΜ 
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