
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 

148(Ι) του 2007. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων 

Νόμους του 1971 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι 

του 1971 έως 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 15Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (4) και (5): 

 

«(4) Το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να 

εκχωρήσει, με όρους ή χωρίς όρους για όλη ή για μέρος 

της θητείας του, σε Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη 

από πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου 

και του Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει αυτής, την 

εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των 

υπαλλήλων του Συμβουλίου και να επιβάλλει τις ποινές 

που προβλέπονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Συμβούλιο με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου:   
  
         Νοείται ότι η τοιαύτη εκχώρηση δεν αποκλείει στο 

Συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εκχωρηθείσα στην 

Πειθαρχική Επιτροπή εξουσία σε σχέση με μη ασκηθείσα 
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πειθαρχική δίωξη. 
  
 (5)  Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του εδαφίου (4) 

βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτήν 

τρία (3) μέλη της, περιλαμβανομένου και του Προέδρου.». 

 

 

 
 

ΤΚ/ΕΧ 
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