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121(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 2011  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

79(Ι) του 2010 

147(Ι) του 2011. 

 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης 

Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους του 2010 και 2011 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περí της Ενιαίας 

Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι του 2010 μέχρι 2012. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή) του 

βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο:   

 «Αρμοδιότητες 

και εξουσίες του 

Διευθυντή. 

13(Ι) του 2004 

67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010 

122(Ι) του 2012.  

153(Ι) του 2003 

131(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2012. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

6.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 3 

του παρόντος Νόμου και των διατάξεων του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου και 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του  

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας 

Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από 

το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας 

Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 και των υπολοίπων 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής έχει 

αρμοδιότητα όπως -». 
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21.9.2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 80 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 80 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, 

όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των 

Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 81 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «αλλά 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των 

Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 82 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης 

των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης 

και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 115 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γραμμής 

αυτού, με το ακόλουθο κείμενο:  

 «115. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και 
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Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης των 

Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 και ειδικότερα το άρθρο 16 

αυτού, ο Διευθυντής ασκεί γενικό έλεγχο και εποπτεία επί όλων των 

θεμάτων που σχετίζονται με την αποστράγγιση γης μέσω φυσικών 

υδατορεμάτων, που στο εξής θα καλούνται «υδατορέματα» και έχει 

εξουσία -». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 116 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 116 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τον 

αριθμό (1) (πρώτη γραμμή), της φράσης «και τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης 

των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της 

Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007»· 

   

 (β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Διευθυντής» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από το περί Τροποποίησης 

των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της 

Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007,». 

  

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.132-2012  
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ΣΧΚ/ΝΑ 


