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2(I)/2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

79(Ι) του 2010 

147(Ι) του 2011 

121(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2013 

186(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενιαίας Διαχείρισης 

Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους του 2010 έως (Αρ. 2) 

του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι του 2010 έως 2016. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του:  

  

 

 

 

 

 

57 του 1972. 

85(Ι) του 1992. 

           Κεφ.113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(I) του 1992 

96(Ι) του 1992 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

«“εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις” 

σημαίνει τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές 

οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή του περί 

Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.». 
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82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
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203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014 

75(Ι) του 2014 

18(Ι) το 2015 

62(Ι) του 2015 

63(Ι) του 2015 

89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

   

  «(2)  Η Σ.Ε.Δ.Υ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, που 

διαθέτουν γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων 

και διορίζονται από τον Υπουργό: 

   

  (α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· 

    

  (β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών· 

    

  (γ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης ή εκπρόσωπό του· 

    

  (δ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό 

του· 

    

  (ε) το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή 

εκπρόσωπό του· 
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  (στ) εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου· 

    

  (ζ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου· 

    

  (η) εκπρόσωπο των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας· 

    

  (θ) εκπρόσωπο των Συμβουλίων Αποχετεύσεων· 

    

  (ι) εκπρόσωπο από καθεμιά εκ των εγγεγραμμένων 

αγροτικών οργανώσεων· 

    

  (ια) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου· 

    

  (ιβ) εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου· και 

    

  (ιγ) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και 

Οικολογικών Οργανώσεων.»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«Ο Υπουργός». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης 

«στο Υπουργικό Συμβούλιο» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) 

με τη φράση «στον Υπουργό». και 

   

 (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (12) αυτού, της φράσης 

«το Υπουργικό Συμβούλιο» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«ο Υπουργός». 

   



5 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«και οκτώ (8) παρόντα μέλη» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) 

με τη φράση «και τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού 

αριθμού των μελών της Σ.Ε.Δ.Υ.» και. 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

   

  «(8) Η Σ.Ε.Δ.Υ., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 

της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται 

να καλεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, πρόσωπα με 

εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και 

εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την 

ικανότητα να συνδράμει στο έργο της και/ ή είναι ικανό να 

τη συμβουλεύσει.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «εννέα (9) 

τουλάχιστον» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τουλάχιστον του ήμισυ, 

πλέον ενός του συνολικού αριθμού των». 

 

 


