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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 

16(Ι) του 2010 

22(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 

2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και o 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 2013. 

 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού  

νόμου. 

2. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (8): 

  
  «(8) Ο Υπουργός δύναται, για σκοπούς προστασίας των 

ευάλωτων καταναλωτών, με διατάγματά του που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίζει τη 



2 
 

λήψη μέτρων προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, 

συμπεριλαμβανομένων της παροχής μειωμένων τιμολογίων, της 

έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε προμηθευτή 

και των ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των λογαριασμών.».  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3), 

(4) και (5) σε εδάφια (4), (5) και (6), αντίστοιχα: 

  
  «(3)  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του παρόντος 

Νόμου, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού ο οποίος, μετά 

την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της 

γνωστοποίησης που εκδίδεται υπό του Συμβουλίου δυνάμει του 

εδαφίου (1), παραλείπει να το συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο 

οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, υπόκειται σε επιβάρυνση, 

η οποία δεν ξεπερνά το ποσό χρέωσης που επιβάλλεται στα 

υποστατικά που έχουν συνδεθεί με το σύστημα, για κάθε κυβικό 

μέτρο ύδατος το οποίο καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή 

κάτοχο, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή, για όσο 

χρόνο διαρκεί η παράλειψη: 

 

     Νοείται ότι, με τη σύνδεση του υποστατικού με τη δημόσια 

υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, η πιο πάνω 

επιβάρυνση τερματίζεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 αναφορικά με 

το τέλος χρήσης: 

 

     Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει 

την καταβολή της εν λόγω επιβάρυνσης επί μηνιαίας ή άλλης 

περιοδικής βάσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σε ισχύ 

Κανονισμών σε σχέση με το τέλος χρήσης.». 

 
 


