
 

 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 372, 
27.12.2006,  
σ. 19. 

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», 

  
 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
   106(Ι) του2002 
  160(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2006 
22(Ι) του 2007 
11(Ι) του 2008     
53(I) του 2008. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2008 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ε):  

   
 
 
 

«Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
………… 

(ε) τις απαιτήσεις και τα αποτελέσματα εφαρμογής των 
Κανονισμών 3, 4 και 5 των περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων (Προστασία των Υπογείων Υδάτων από τη 
Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

   
 
 
 

«Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
………… 

(γ) εκδίδει Κανονισμούς για τη θέσπιση μέτρων στα πλαίσια 
του Κανονισμού 6 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των 
Υδάτων (Προστασία των Υπογείων Υδάτων από τη Ρύπανση 
και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009.». 
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