
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 128/2014 
Αρ. 4764, 28.2.2014    

Αριθμός 128 

Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 32 των περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 2012, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν 
από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 
του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  
Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
_______________ 

Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 

13(Ι) του 2004 
67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010 
122(Ι) του 2012. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το 
άρθρο 32 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 
2012, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών 
Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014. 

Σκοπός των παρόντων 
Κανονισμών.  

2. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι  η ρύθμιση της ανάκτησης του κόστους 
υπηρεσιών ύδατος και ο καθορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται η πολιτική 
τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.  

Ερμηνεία. 3. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο- 

 «ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος» σημαίνει την ανάκτηση του συνολικού 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος, περιλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού κόστους, 
του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου, μέχρι τον τελικό καταναλωτή· 

79(Ι) του 2010 
147(Ι) του 2011 
121(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2013. 

«ανακυκλωμένο νερό» έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 
Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα καθήκοντα 
του Διευθυντή· 

 
  Κεφ. 350. 

25 του 1972 
31 του 1982 

172 του 1988 
9(Ι) του 1994 

18(Ι) του 1996 
24(Ι) του 2007 
63(Ι) του 2007 
9(Ι) του 2012 

199(Ι) του 2012. 
111 του 1985 

1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

«εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού» σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που 
ιδρύθηκε δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Δήμο που προμηθεύει νερό 
δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να 
προμηθεύει νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου· 
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39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(Ι) του 1992 
54(Ι) του 1992 
87(Ι) του 1992 
23(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1995 
8(Ι) του 1996 

65(Ι) του 1996 
85(Ι) του 1996 
20(Ι) του 1997 

112(Ι) του 2001 
127(Ι) του 2001 
128(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2001 
153(Ι) του 2001 
23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 
47(Ι) του 2003 

236(Ι) του 2004 
53(Ι) του 2005 
86(Ι) του 2005 

118(Ι) του 2005 
127(Ι) του 2005 
137(Ι) του 2006 
157(Ι) του 2006 
25(Ι) του 2007 

147(Ι) του 2007 
153(Ι) του 2007 
19(Ι) του 2008 
73(Ι) του 2008 
51(Ι) του 2009 
97(Ι) του 2009 
48(Ι) του 2010 

121(Ι) του 2010 
30(Ι) του 2011 

137(Ι) του 2011 
217(Ι) του 2012 
95(Ι) του 2013 

143(Ι) του 2013. 
 «κόστος πόρου» σημαίνει το κόστος ευκαιρίας άλλων εναλλακτικών χρήσεων νερού στις 

περιπτώσεις που ένα υπόγειο υδατικό σύστημα αντλείται πέραν του ρυθμού της 
αναπλήρωσής του· 

 «κυβερνητικό υδατικό έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 40 
του περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 «πάροχοι  υπηρεσιών νερού» σημαίνει τους φορείς που έχουν εξουσία να διαχειρίζονται 
τις υπηρεσίες ύδατος και να προμηθεύουν νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε 
εκάστοτε σε ισχύ νόμου και περιλαμβάνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τα Συμβούλια 
Υδατοπρομήθειας, τους Δήμους και τις Κοινότητες και τα Συμπλέγματα αυτών, τα 
Αρδευτικά Τμήματα και τους Αρδευτικούς Συνδέσμους, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων και 
οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να προμηθεύει νερό· 

 «περιβαλλοντική ζημιά» σημαίνει την απόκλιση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης 
των υδατικών συστημάτων από την καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στο Νόμο· 

 «περιβαλλοντικό κόστος» σημαίνει την έκφραση της περιβαλλοντικής ζημιάς σε 
οικονομικό κόστος ευκαιρίας και εκτιμάται για κάθε χρήση και υπηρεσία ύδατος· 

 
 

86(Ι) του 1999 
51(Ι) του 2000 

«τέλη» σημαίνει δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και επιβάλλονται και εισπράττονται δυνάμει 
του περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, του περί Υδατοπρομήθειας 
(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων 

413



 

5(Ι) του 2001 
131(Ι) του 2001 
199(Ι) του 2002 
228(Ι) του 2002 
52(Ι) του 2005 

128(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2006 
156(Ι) του 2006 
27(Ι) του 2007 

154(Ι) του 2007 
166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 
50(Ι) του 2009 
98(Ι) του 2009 
47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 
218(Ι) του 2012 
94(Ι) του 2013 

142(Ι) του 2013 
172(Ι) του 2013. 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθώς και 
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου· 

 «υπηρεσίες ύδατος» έχει την έννοια που αποδίδει  στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου 
και περιλαμβάνει -  

 (α)    την παροχή νερού ύδρευσης, 

 (β)     την παροχή νερού άρδευσης, 

 (γ) την παροχή αποχέτευσης, δηλαδή συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τη 
δευτεροβάθμια επεξεργασία, και 

 (δ) την παροχή ανακυκλωμένου νερού, δηλαδή νερού που έτυχε περαιτέρω 
επεξεργασίας με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και διάθεση για χρήση· 

 «χρηματοοικονομικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος» σημαίνει το κόστος που εκτιμάται 
για όλα τα έργα, τις υποδομές και τις διαδικασίες των υπηρεσιών ύδατος που 
συνδυάζονται ώστε να παρέχεται το νερό ή η αποχέτευση στους τελικούς χρήστες και 
αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 (α) Κόστος κεφαλαίου, δηλαδή το κόστος απόσβεσης και οποιοδήποτε άλλο 
κόστος, 

 (β) λειτουργικό κόστος, 

 (γ) κόστος συντήρησης, και 

 (δ) κόστος διοίκησης· 

 «χρήσεις ύδατος» έχει την έννοια που αποδίδει  στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου 
και περιλαμβάνει -  

 (α) την οικιακή χρήση, 

 (β) τη χρήση για τη γεωργία, 

 (γ) τη χρήση για την κτηνοτροφία, 

 (δ) τη χρήση για τη βιομηχανία, 

 (ε) τη χρήση για τον τουρισμό, και 

 (στ) άλλες χρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανάλωση για λιμάνια, μαρίνες, 
αεροδρόμια, κοινωφελή ιδρύματα, επαγγελματικά υποστατικά και δημόσια 
κτίρια, την άρδευση χορτοτάπητα γηπέδων , χώρων πρασίνου,  κήπων 
ξενοδοχείων, και την κατανάλωση για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας. 

  (2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που αναφέρονται 
αλλά δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που αποδίδει σε 
αυτούς ο Νόμος. 

Έσοδα  από τη συλλογή  
των τελών  για την 
ανάκτηση του 
περιβαλλοντικού κόστους 
και του κόστους πόρου. 

4.-(1) Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την είσπραξη και τη διαχείριση των εσόδων που 
προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την ανάκτηση του περιβαλλοντικού 
κόστους και του κόστους πόρου. 
 (2) Το  σύνολο των εσόδων που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) 
κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σε πίστωση κονδυλίων εσόδων.  

Τροποποιήσεις στο ύψος 
των τελών, δικαιωμάτων 

5.-(1) Τροποποιήσεις στα τέλη, δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που 
καθορίζονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς εφαρμόζονται, όποτε κρίνεται 
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και χρηματικών 
ανταλλαγμάτων. 

αυτό αναγκαίο και σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε (5) ετών, έτσι ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι επικαιροποιήσεις στην εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος και οι επαναπροσδιορισμένοι στόχοι των μηχανισμών ανάκτησης και πολιτικών 
τιμολόγησης.   

  (2) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (1) τροποποιήσεις κοινοποιούνται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Υπηρεσία νερού ύδρευσης, 
χρήσεις νερού ύδρευσης 
και πάροχοι υπηρεσιών 
νερού  ύδρευσης. 

6.-(1) Για του σκοπούς του παρόντος Μέρους -   

 (α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή νερού ύδρευσης εξυπηρετεί 
την οικιακή χρήση, τη χρήση για τον τουρισμό, τη χρήση για τη βιομηχανία, 
τη χρήση για την κτηνοτροφία και άλλες χρήσεις. 

 (β) ο όρος  «πάροχος  υπηρεσιών νερού ύδρευσης» περιλαμβάνει μόνο το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές 
νερού. 

Παροχή υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα και εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

7. Η υπηρεσία παροχής νερού ύδρευσης διαχωρίζεται-  

 (α) στην παροχή υπηρεσιών νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα, 
όπου οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι 
εξουσιοδοτημένοι  προμηθευτές νερού, οι οποίοι προμηθεύονται νερό από 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Και 

 (β) στην παροχή υπηρεσιών νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

Ενιαία τιμολογιακή πολιτική 
για την υπηρεσία παροχής 
νερού ύδρευσης. 

8. (1) Για την παροχή νερού ύδρευσης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
εφαρμόζεται μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως προβλέπεται στους παρόντες 
Κανονισμούς, με ενιαία τέλη νερού σε όλους τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές 
νερού που προμηθεύονται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

  (2) Για την παροχή νερού ύδρευσης από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού 
ύδρευσης στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως 
προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς, με διαφοροποιημένα τέλη από κάθε 
εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού. 

Προσδιορισμός τελών 
νερού ύδρευσης από το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

9. (1) Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης που παρέχεται από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού καθορίζεται με 
τρόπο που να περιλαμβάνει το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής 
του νερού ύδρευσης από το Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων μαζί με το σύνολο του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου της υπηρεσίας παροχής νερού 
ύδρευσης εντός κυβερνητικών υδατικών έργων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση 
του συνολικού κόστους.  

  (2) Κάθε εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού που προμηθεύεται νερό ύδρευσης 
από κυβερνητικό υδατικό έργο καταβάλλει στο Διευθυντή  τα δικαιώματα, τέλη και άλλα 
χρηματικά ανταλλάγματα που καθορίζονται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες 
Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (2), όταν διενεργούνται τροποποιήσεις στα 
τέλη παροχής νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα προς τους 
εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού, παραχωρείται στους εξουσιοδοτημένους 
προμηθευτές νερού χρονικό περιθώριο για προσαρμογή των δικών τους τελών προς 
τους τελικούς καταναλωτές, το οποίο δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έγκριση 
των εν λόγω τροποποιήσεων.   

 
 
 

 
 

 (4) Κάθε εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή 
τις προτάσεις του για τροποποίηση των δικών του τελών σύμφωνα με τις διατάξεις 
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες από την έγκριση των αναφερόμενων στην παράγραφο (3) τροποποιήσεων και 
η αρμόδια αρχή προχωρεί στη σχετική απόφαση σε εύλογο χρόνο προς ικανοποίηση της 
παραγράφου (3). 
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 (5)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι εξουσιοδοτημένοι 
προμηθευτές νερού οι οποίοι υποβάλλουν τα τέλη τους για έγκριση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε 
ισχύ νόμου, μπορούν να αυξομειώνουν τα τέλη τους ανάλογα με την αντίστοιχη 
αυξομείωση των δαπανών και εσόδων τους, χωρίς να χρειάζεται η 
προαναφερόμενη έγκριση, νοουμένου ότι η αυξομείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 
ποσοστό του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αμέσως προηγούμενης 
εγκεκριμένης  τιμής. 

 (β) Κάθε φορά που οι εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές νερού διενεργούν αλλαγές 
στα τέλη που καταβάλλονται  σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, 
δημοσιεύουν τα νέα τέλη τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Συχνότητα τιμολογίων από 
το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

10.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εκδίδει τιμολόγια προς τους εξουσιοδοτημένους 
προμηθευτές νερού κάθε δύο (2) μήνες.  

Λήψη νερού ύδρευσης από 
κυβερνητικό υδατικό έργο 
χωρίς έγκριση. 

11.(1) Σε περίπτωση λήψης νερού ύδρευσης από κυβερνητικό υδατικό έργο χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση από το Διευθυντή, ο εξουσιοδοτημένος προμηθευτής καταβάλλει 
στο  Διευθυντή  τέλη είναι διπλάσια από τα εκάστοτε ισχύοντα αντίστοιχα τέλη, για την 
ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς έγκριση.  

  (2) Σε περίπτωση μη καταβολής των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) τελών, ο 
Διευθυντής δύναται να ειδοποιήσει γραπτώς τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού για 
τη δυνατότητα αποσύνδεσης και διακοπής της παροχής του νερού και της λήψης μέτρων 
σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και, αν τα τέλη δεν καταβληθούν εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, δύναται να προβεί στην 
αποσύνδεση και διακοπή της παροχής του νερού ή/και στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
τον περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

  (3) Η ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση είναι δυνατό να υπολογίζεται 
από το Διευθυντή  με βάση τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής που έχει ωφεληθεί και 
την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της λήψης νερού χωρίς έγκριση. 

Καταγραφή  χρηστών 
νερού που παρέχεται από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

12. (1) Ο Διευθυντής καταγράφει τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού ύδρευσης 
που προμηθεύονται νερό από  κυβερνητικά υδατικά έργα  και τις αντίστοιχες  ποσότητες 
νερού.  

  (2) Σε περίπτωση που το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρέχει νερό ύδρευσης σε 
μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές νερού, ο Διευθυντής καταγράφει τους καταναλωτές 
αυτούς, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία εντάσσεται κάθε τέτοιος καταναλωτής. 

Γνωστοποίηση του τέλους 
που αντιστοιχεί σε 
περιβαλλοντικό κόστος και 
κόστος πόρου.  

13.  Ο Διευθυντής, μέσω των τιμολογίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 
γνωστοποιεί στους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού ύδρευσης που 
προμηθεύονται νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα και στους μεμονωμένους τελικούς 
καταναλωτές του, το ύψος του τέλους που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο 
κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο.  

Προσδιορισμός των τελών 
των παρόχων στον τελικό 
καταναλωτή όταν το νερό 
προμηθεύεται από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

14.  Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης, περιλαμβανομένης της σταθερής και της 
ογκομετρικής χρέωσης, που εφαρμόζεται από κάθε πάροχο νερού ύδρευσης, ο οποίος 
προμηθεύεται  νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα, καθορίζεται έτσι ώστε τα συνολικά 
έσοδα του παρόχου από τα τέλη του νερού ύδρευσης να καλύπτουν το σύνολο του 
χρηματοοικονομικού κόστους του συγκεκριμένου παρόχου συν τα έξοδα του παρόχου 
για την αγορά νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  

Τέλη για οικιακή χρήση για 
την παροχή νερού 
ύδρευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα. 

15. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για οικιακή χρήση που επιβάλλονται από τους παρόχους 
του νερού ύδρευσης προς τον τελικό καταναλωτή καθορίζονται από κάθε πάροχο 
σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη του νερού 
ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής, αποτελούνται από ένα σταθερό 
τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό 
μέτρο κατανάλωσης νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς  το 
σταθερό κόστος του παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου.  

  (4) Κάθε πάροχος, κατά την κρίση του, δύναται να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
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η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Για σκοπούς ρύθμισης του συνολικού κόστους που προκαλείται από την αύξηση 
των τελών νερού ύδρευσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ή σε πολυμελείς 
οικογένειες, κάθε πάροχος εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού με 
την επιβολή χαμηλότερης τιμής για την κεντρική κλίμακα κατανάλωσης ή  με τη 
διεύρυνση της κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης 

  (7) Οι  ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου (6), δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του συνόλου του 
χρηματοοικονομικού κόστους του παρόχου και των εξόδων αυτού για την αγορά νερού 
από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 14.   

  (8) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού ορίζονται έτσι ώστε 
να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και να δημιουργούν την 
καθοριστική μάζα των εσόδων. 

 (9)(α) Οι προτεινόμενες από κάθε πάροχο ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού 
ύδρευσης στον τελικό καταναλωτή υποβάλλονται προς έγκριση, με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή- 

  (i) από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας στο Υπουργικό Συμβούλιο· 

  (ii) από τις Κοινότητες στον οικείο Έπαρχο· 

  (iii) από τους Δήμους στον Υπουργό Εσωτερικών. 

         (β)  Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (α)  προτάσεις  συνοδεύονται από 
σχετική έκθεση αιτιολόγησης, όπου τεκμηριώνεται το εύλογο των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων και η τήρηση των διατάξεων των παραγράφων (7) 
και (8). 

  (10) Κάθε πάροχος  είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των καταναλωτών του, των 
ποσοτήτων νερού ύδρευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή και τα έσοδα του από 
κάθε καταναλωτή, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία ανήκει κάθε καταναλωτής. 

Τέλη για άλλες χρήσεις 
εκτός οικιακής για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
από κυβερνητικά υδατικά 
έργα. 

16. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για τις άλλες χρήσεις νερού ύδρευσης, εκτός της οικιακής, 
ορίζονται από κάθε πάροχο σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατά αύξουσες 
κλίμακες. Τα τέλη νερού ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής, 
αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού 
(ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς  το  
σταθερό κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Κάθε πάροχος προτείνει τέτοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης για τους 
τελικούς καταναλωτές για άλλες χρήσεις πλην της οικιακής, ώστε τα κλιμάκια τιμών που 
εφαρμόζονται να μην τιμωρούν τη μεγάλη κατανάλωση από παραγωγικές μονάδες για τις 
οποίες το νερό είναι πρώτη ύλη παραγωγής.  

  (7) Παρόμοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης με αυτές που καθορίζονται στην 
παράγραφο (6) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση από 
ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και από κτηνοτροφικές μονάδες. 

  (8) Οι ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης που προτείνονται δυνάμει των παραγράφων 
(6) και (7) δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του 
συνόλου του χρηματοοικονομικού κόστους κάθε παρόχου και την κάλυψη των εξόδων 
του παρόχου για την αγορά νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό 14.   
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  (9) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι ώστε 
να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών για άλλες χρήσεις πλην της 
οικιακής και να δημιουργούν την καθοριστική μάζα των αντίστοιχων εσόδων. 

Συχνότητα τιμολογήσεων 
για κατανάλωση νερού. 

17.  Κάθε πάροχος εκδίδει  τιμολόγια για όλες τις χρήσεις νερού κάθε δύο (2), τρεις (3) ή 
τέσσερις (4) μήνες:  

  Νοείται ότι, η μέτρηση των καταναλώσεων μπορεί να γίνεται ανά τετραμηνία, αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από τον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, το μεν πρώτο δίμηνο της 
τετραμηνίας η χρέωση είναι έναντι εκτιμώμενου λογαριασμού, ενώ στο δεύτερο είναι 
εκκαθαριστική βάσει μέτρησης της κατανάλωσης.   

Ένδειξη για το τέλος που 
αντιστοιχεί στο 
περιβαλλοντικό κόστος και 
στο κόστος πόρου για 
παροχή νερού από 
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

18. (1) Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται από πάροχο ο οποίος παρέχει νερό ύδρευσης 
από κυβερνητικά υδατικά έργα προς τους καταναλωτές του  περιλαμβάνεται  ένδειξη για 
το τέλος που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου με αναφορά 
ως «περιβαλλοντικό τέλος».  

  (2) Το περιβαλλοντικό τέλος καθορίζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, και εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων του περί 
της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους πόρου και του 
περιβαλλοντικού κόστους 
σε περιπτώσεις 
προμήθειας νερού από 
άλλες πηγές εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

19. (1) Σε περίπτωση που πάροχος προμηθεύεται νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα 
και παράλληλα προμηθεύεται νερό και από δικές του πηγές, εφαρμόζεται επιπρόσθετα 
από το προαναφερόμενο τέλος ένα περιβαλλοντικό  τέλος μόνο για τις ποσότητες 
άντλησης από τις πηγές του παρόχου, το οποίο  καλύπτει το περιβαλλοντικό κόστος και 
το κόστος πόρου που αντιστοιχεί στην παροχή νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων.  

  (2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) περιβαλλοντικό τέλος καθορίζεται από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εφαρμόζεται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης 
Υδάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Κάθε πάροχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή του περιβαλλοντικού  τέλους από 
τους τελικούς καταναλωτές και για την απόδοση του στο Διευθυντή, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 4. 

  (4) Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται από πάροχο ο οποίος παρέχει νερό ύδρευσης 
προς τους καταναλωτές του περιλαμβάνεται ένδειξη για τα τέλη που αντιστοιχούν στο 
περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου τόσο για το νερό που προμηθεύεται από  
κυβερνητικά υδατικά έργα όσο και για το νερό που προμηθεύεται από τις δικές του 
πηγές, με αναφορά ως «περιβαλλοντικό τέλος εντός κυβερνητικών υδατικών έργων» και 
«περιβαλλοντικό τέλος εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων», αντίστοιχα. 

Επιβολή τελών ή ειδικών 
κλιμακίων χρέωσης σε 
περιπτώσεις ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων. 

20.  Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μεγάλες καταναλώσεις ή υπάρχει η ανάγκη 
λήψης έκτακτων μέτρων, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει σε κάθε πάροχο εντός 
κυβερνητικών υδατικών έργων το ύψος των τελών ή των κλιμάκων χρέωσης 
καταναλώσεων βάσει ειδικού τέλους υπερκατανάλωσης νερού ύδρευσης ή ειδικών 
κλιμακίων κατανάλωσης, που καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα υδατική 
κατάσταση.   

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
από τον πάροχο προς το 
Διευθυντή. 

21.  Κάθε πάροχος υποβάλλει προς το Διευθυντή ετήσια έκθεση, στην οποία δηλώνει τις 
ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος, τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση 
νερού για κάθε χρήση ύδατος.  

Προϋπολογισμός παρόχου 
που παρέχει υπηρεσίες 
νερού ύδρευσης από  
κυβερνητικά υδατικά έργα. 

22.  Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού ύδρευσης από κυβερνητικά υδατικά 
έργα διατηρεί στον προϋπολογισμό του -    

 (α) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από την ανάπτυξη 
γης και οικοδομών, τα οποία δαπανούνται κατά προτεραιότητα για την 
επέκταση και/ ή βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης. και 

 (β) ειδικό άρθρο, στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από τα τέλη νερού, 
τα οποία δαπανούνται κατά προτεραιότητα για σκοπούς προμήθειας και 
διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, προς 
ικανοποίηση του Κανονισμού 14. 
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Προσδιορισμός των τελών 
των παρόχων στον τελικό 
καταναλωτή για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων 

23.  Το ύψος των τελών του νερού ύδρευσης από παρόχους υπηρεσίας παροχής νερού 
ύδρευσης, οι οποίοι προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, 
καθορίζεται έτσι ώστε τα συνολικά  έσοδα κάθε παρόχου από τα τέλη του νερού 
ύδρευσης να καλύπτουν το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους του συγκεκριμένου 
παρόχου συν το τέλος για κάλυψη του κόστους πόρου και του περιβαλλοντικού κόστους 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 24. 

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους πόρου και του 
περιβαλλοντικού κόστους. 

24. (1) Το ογκομετρικό τέλος που καλύπτει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
πόρου για την παροχή νερού ύδρευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων καθορίζεται 
από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εφαρμόζεται δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 
περιλαμβάνεται στα τιμολόγια των παρόχων ως ανεξάρτητο τέλος με ένδειξη 
«περιβαλλοντικό τέλος».  

  (2) Κάθε πάροχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή του αναφερόμενου στην 
παράγραφο (1) περιβαλλοντικού τέλους και για την απόδοσή του στο Διευθυντή, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 4. 

  (3) Το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου υπολογίζεται ως το γινόμενο της 
συνολικής ποσότητας νερού που αντλείται από το υδατικό σώμα, πριν τη διοχέτευσή του 
στους τελικούς καταναλωτές επί το περιβαλλοντικό τέλος που αναφέρεται πιο πάνω. 

Τέλος για την κάλυψη του 
κόστους κεφαλαίου που 
χρηματοδοτήθηκε από το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων.  

25.  Το κόστος κεφαλαίου υποδομών υδατοπρομήθειας κοινοτήτων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων με βάση τις εκάστοτε κυβερνητικές 
αποφάσεις για επιχορήγηση των υποδομών αυτών, δεν συνυπολογίζεται στο 
χρηματοοικονομικό κόστος για σκοπούς καθορισμού του ύψους των τελών νερού. 

Τέλη για οικιακή χρήση για 
την παροχή νερού 
ύδρευσης εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

26. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για οικιακή χρήση νερού ύδρευσης από παρόχους που 
προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων προς τους τελικούς 
καταναλωτές καθορίζονται από κάθε πάροχο σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατ’ 
αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη του νερού ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου 
αυτής, αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος (x) και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα 
νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωση νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς το σταθερό 
κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού.  

  (3) Για τον καθορισμό των τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία κύρια τιμή 
(p1) για μία κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε πάροχο, έτσι ώστε 
εφαρμόζοντας αυτήν, να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του παροχέα. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να εισάγει περισσότερα κλιμάκια με 
ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται η υπερβολική 
κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων καταναλώσεων. 

  (5) Για σκοπούς ρύθμισης του συνολικού κόστους που προκαλείται από την αύξηση 
των τελών νερού ύδρευσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ή σε πολυμελείς 
οικογένειες, κάθε πάροχος εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού με 
την επιβολή χαμηλότερης τιμής για την κεντρική κλίμακας κατανάλωσης ή  με τη 
διεύρυνση της κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης. 

  (6) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (7) Οι  ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου (5) δεν πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της ανάκτησης του συνολικού κόστους 
κάθε παρόχου, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου. 

  (8) Το σταθερό τέλος και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι ώστε να 
εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και να δημιουργούν την 
καθοριστική μάζα των εσόδων του παρόχου. 

 (9)(α) Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης νερού ύδρευσης στον 
τελικό καταναλωτή από πάροχους νερού ύδρευσης που δεν εντάσσονται σε 
κυβερνητικά υδατικά έργα υποβάλλονται προς έγκριση, με τη σύμφωνη γνώμη 
του Διευθυντή: 

  (i) από τις Κοινότητες στον οικείο Έπαρχο· 

  (ii) από τους Δήμους στον Υπουργό Εσωτερικών. 

 (β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης 
συνοδεύονται από σχετική έκθεση αιτιολόγησης, όπου τεκμηριώνεται το 
εύλογο των προτεινόμενων ρυθμίσεων και η τήρηση των διατάξεων των 
παραγράφων (7) και (8). 
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  (10) Κάθε πάροχος  είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των καταναλωτών του, των 
ποσοτήτων νερού ύδρευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή, τα έσοδα του από κάθε 
καταναλωτή, καθώς και τη χρήση ύδατος στην οποία ανήκει κάθε καταναλωτής. 

Τέλη για άλλες χρήσεις 
εκτός της οικιακής για την 
παροχή νερού ύδρευσης 
εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων. 

27. (1) Τα τέλη και τα κλιμάκια για νερό ύδρευσης που παρέχεται εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων για τις άλλες χρήσεις εκτός της οικιακής καθορίζονται από κάθε πάροχο 
σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησης κατ’ αύξουσες κλίμακες.  Τα τέλη του νερού 
ύδρευσης που καθορίζονται βάσει της μεθόδου αυτής,  αποτελούνται από ένα σταθερό 
τέλος (x) και από τέλη ανά τιμή μονάδας νερού (ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο 
κατανάλωση νερού) (p). 

  (2) Το σταθερό τέλος (x) εκτιμάται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς το 
σταθερό κόστος κάθε παροχέα και εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού. 

  (3) Για τον καθορισμό των μεταβλητών τελών ανά τιμή μονάδας νερού (p), ισχύει μία 
κύρια τιμή (p1) για μία κεντρική κλίμακα κατανάλωσης, η οποία εκτιμάται από κάθε 
πάροχο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτή να καλύπτονται όλα τα μεταβλητά έξοδα του 
παρόχου. 

  (4) Κάθε πάροχος δύναται, κατά την κρίση του, να προτείνει ένα ή περισσότερα 
κλιμάκια τιμών με ψηλότερες τιμές από την κύρια τιμή (p1), προκειμένου να αποτρέπεται 
η υπερβολική κατανάλωση, με πολύ υψηλότερες τιμές για τα κλιμάκια μεγάλων 
καταναλώσεων. 

  (5) Οι ποσότητες κατανάλωσης του νερού ύδρευσης που εντάσσονται στα επιμέρους 
κλιμάκια τιμών προτείνονται από κάθε πάροχο. 

  (6) Κάθε πάροχος προτείνει τέτοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης για τους 
τελικούς καταναλωτές για άλλες χρήσεις πλην της οικιακής, ώστε τα κλιμάκια τιμών που 
εφαρμόζονται να μην τιμωρούν την μεγάλη κατανάλωση από παραγωγικές μονάδες για 
τις οποίες το νερό είναι πρώτη ύλη παραγωγής. 

  (7) Παρόμοιες ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης με αυτές που καθορίζονται στην 
παράγραφο (6) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της χρήσης ύδατος για ύδρευση από 
ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και από κτηνοτροφικές μονάδες. 

  (8) Οι ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης που προτείνονται δυνάμει των παραγράφων 
(6) και (7), δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της κάλυψης του 
συνολικού κόστους κάθε παρόχου, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και 
του κόστους πόρου. 

  (9) Το σταθερό τέλος, καθώς και η κύρια τιμή (p1) μονάδας νερού καθορίζονται έτσι 
ώστε να εφαρμόζονται στη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών για άλλες χρήσεις 
πλην της οικιακής και να δημιουργούν την καθοριστική μάζα των αντίστοιχων εσόδων. 

Συχνότητα τιμολογήσεων 
για κατανάλωση νερού 
ύδρευσης για χρήσεις 
άλλες από οικιακές. 

28.  Κάθε πάροχος εκδίδει τιμολόγια για όλες τις χρήσεις κάθε δύο (2), τρεις (3) ή 
τέσσερις (4) μήνες:  

  Νοείται ότι, η μέτρηση των καταναλώσεων μπορεί να γίνεται ανά τετραμηνία, αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από τον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, το μεν πρώτο δίμηνο της 
τετραμηνίας η χρέωση είναι έναντι εκτιμώμενου λογαριασμού, ενώ στο δεύτερο  είναι 
εκκαθαριστική βάσει μέτρησης της κατανάλωσης.   

Επιβολή τελών η ειδικών 
κλιμακίων χρέωσης σε 
περιπτώσεις ανάγκης 
λήψης έκτακτων μέτρων. 

29.  Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μεγάλες καταναλώσεις ή υπάρχει η ανάγκη 
λήψης έκτακτων μέτρων, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει σε κάθε πάροχο εκτός 
Κυβερνητικών Υδατικών Έργων το ύψος των τελών ή των κλιμάκων χρέωσης 
καταναλώσεων βάσει ειδικού τέλους υπερκατανάλωσης νερού ύδρευσης, το οποίο 
καθορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα υδατική κατάσταση. 

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
προς το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων. 

30.  Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων 
υποβάλλει προς το Διευθυντή ετήσια έκθεση στην οποία δηλώνει τις ποσότητες 
κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος, τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση νερού για κάθε 
χρήση ύδατος. 

Προϋπολογισμός παρόχου 
υπηρεσιών νερού εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

31. (1) Κάθε πάροχος που παρέχει υπηρεσίες νερού εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων διατηρεί στον προϋπολογισμό του -   

 (α) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδά του από την ανάπτυξη γης και 
οικοδομών, τα οποία δαπανώνται κατά προτεραιότητα για την επέκταση και/ ή 
βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης. και 
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 (β) ειδικό άρθρο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα από τα τέλη νερού, τα οποία 
δαπανώνται κατά προτεραιότητα για σκοπούς προμήθειας και διαχείρισης του 
νερού και  των  εγκαταστάσεων  ύδρευσης,  προς  ικανοποίηση του 
Κανονισμού 23. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Υπηρεσία νερού άρδευσης, 
χρήσεις νερού άρδευσης 
και παρόχοι υπηρεσιών 
νερού άρδευσης. 

32. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-   
(α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή νερού άρδευσης εξυπηρετεί τη 

χρήση για τη γεωργία, τη χρήση για τη κτηνοτροφία, τη χρήση για τη 
βιομηχανία και άλλες χρήσεις. και 

(β) Ο όρος «πάροχος υπηρεσιών νερού άρδευσης» περιλαμβάνει μόνο το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,  αν η διαχείριση του Κυβερνητικού Υδατικού 
Έργου αναλαμβάνεται από Επιτροπή, τις Επιτροπές των Κυβερνητικών 
Υδατικών Έργων, τα Αρδευτικά Τμήματα και τους  Αρδευτικούς Συνδέσμους. 

Παροχή νερού άρδευσης 
μέσω κυβερνητικών 
υδατικών έργων και εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων 

33.  Η υπηρεσία παροχής νερού άρδευσης διαχωρίζεται ως ακολούθως:  
 

(α) Στην παροχή νερού άρδευσης μέσω κυβερνητικών υδατικών έργων όπου 
οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η 
Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου και τα Αρδευτικά Τμήματα και 
οι Αρδευτικοί Σύνδεσμοι που εντάσσονται εντός κυβερνητικών υδατικών 
έργων. και 

(β) στην παροχή νερού άρδευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, όπου 
οι εμπλεκόμενοι πάροχοι είναι τα Αρδευτικά Τμήματα και οι Αρδευτικοί 
Σύνδεσμοι που δεν εντάσσονται εντός κυβερνητικών υδατικών έργων. 

Ισχύς του παρόντος 
Μέρους σε σχέση με 
προηγούμενους 
Κανονισμούς. 
Κεφ. 341. 

129 του 1968 
51 του 1972 

1 του 1977 
50(Ι) του 1994 
1(Ι) του 1996 

57(Ι) του 1999 
89(Ι) του 1999 
71(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2010. 

34. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους υπερισχύουν οποιωνδήποτε διατάξεων 
σχετικών με τα τέλη νερού οι οποίες περιλαμβάνονται σε Κανονισμούς που ψηφίστηκαν 
και εφαρμόζονται δυνάμει των καταργηθέντων περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων 
Νόμων του 1968 έως 2010. 

  (2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους υπερισχύουν οποιωνδήποτε διατάξεων 
σχετικών με τα τέλη νερού οι οποίες περιλαμβάνονται σε Κανονισμούς που ψηφίστηκαν 
και εφαρμόζονται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου. 

Προσδιορισμός τελών για 
παροχή νερού άρδευσης 
από  κυβερνητικά υδατικά 
έργα. 

35. (1) Για την παροχή νερού άρδευσης από κυβερνητικά υδατικά έργα, εφαρμόζεται μία 
ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς, με ενιαία 
τέλη νερού για όλους τους καταναλωτές νερού άρδευσης. 
 (2) Το ύψος των τελών του νερού άρδευσης που παρέχεται από τα κυβερνητικά 
υδατικά έργ καθορίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνεται εύλογη ανάκτηση του 
χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του νερού άρδευσης από τα κυβερνητικά 
υδατικά έργα, καθώς και εύλογη ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
πόρου της υπηρεσίας παροχής νερού άρδευσης εντός κυβερνητικών υδατικών έργων. 

 

  (3) Ο τρόπος τιμολόγησης των παρόχων του νερού άρδευσης στους τελικούς 
καταναλωτές γίνεται βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης το οποίο αποτελείται από 
ένα σταθερό ετήσιο τέλος, και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική 
χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού). 

  (4) Το σταθερό ετήσιο τέλος (x) εφαρμόζεται ανά δεκάριο γης η οποία είναι ενταγμένη 
σε  κυβερνητικό υδατικό έργο.  

  (5) Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους καταναλωτές, ανάλογα 
με τη μετρηθείσα ποσότητα του αρδευτικού νερού που καταναλώθηκε.  

Τέλη παροχής νερού 
άρδευσης από κυβερνητικά 
υδατικά έργα. 

36.(1) Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 25, κάθε καταναλωτής 
νερού άρδευσης που προμηθεύεται νερό άρδευσης για οποιοδήποτε σκοπό από 
κυβερνητικό υδατικό έργο καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του Κυβερνητικού 
Υδατικού Έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τα τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με το 
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Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (2) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του νερού άρδευσης ώστε 
να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο 
υπολογισμός της ποσότητας του νερού άρδευσης που καταναλώθηκε είτε κατά έκταση 
γης, είτε κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης του νερού αυτού.  

Συχνότητα τιμολογίων του 
Τμήματος Αναπτύξεων 
Υδάτων ή της Επιτροπής 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

37.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει τιμολόγια παροχής νερού άρδευσης   προς τους 
καταναλωτές κάθε δύο (2) μήνες. 

Σύνδεση τεμαχίου με 
κυβερνητικό υδατικό έργο. 

38.  Κάθε ιδιοκτήτης τεμαχίου που είναι ενταγμένο σε κυβερνητικό υδατικό έργο 
καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τα 
δικαιώματα σύνδεσης με το αρδευτικό δίκτυο του έργου, τα οποία αφορούν το κόστος για 
αγορά και εγκατάσταση ατομικού υδρομετρητή, και φίλτρου (όπου εφαρμόζεται φίλτρο) 
στο τεμάχιό του. 

Επανασύνδεση τεμαχίου 
με κυβερνητικό υδατικό 
έργο. 

39.  Επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο 
καταναλωτής, γίνεται μετά την καταβολή τυχόν οφειλόμενων ποσών του καταναλωτή 
προς το Διευθυντή  ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, και επιπλέον τα δικαιώματα για επανασύνδεση, τα οποία αφορούν το κόστος 
για την επανασύνδεση. 

Έλεγχος του υδρομετρητή. 40.  Έλεγχος του υδρομετρητή κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή γίνεται με την 
καταβολή στο Διευθυντή των δικαιωμάτων τα οποία αφορούν το κόστος για έλεγχο του 
υδρομετρητή, εκτός αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής είναι χαλασμένος για λόγους 
πέραν του ελέγχου του καταναλωτή. 

Τέλη υπερκατανάλωσης. 41. (1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2), σε περίπτωση 
υπερκατανάλωσης ισχύει για την επιπλέον αυτή ποσότητα το ειδικό τέλος που 
καθορίζεται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.   

  (2) Κατά την κρίση του Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, η ποσότητα υπερκατανάλωσης δύναται να θεωρηθεί ότι 
καταναλώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες επιφέρουν επιπρόσθετες υδατικές 
ανάγκες στη μεγάλη μάζα των καταναλωτών νερού άρδευσης, όπως ανομβρία ή παγετοί, 
ή για άλλους λόγους που είναι πέραν του ελέγχου του καταναλωτή και, στην περίπτωση 
αυτή, ο καταναλωτής δεν χρεώνεται με το τέλος υπερκατανάλωσης όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο (1). 

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «ποσότητα υπερκατανάλωσης» 
σημαίνει ποσότητα αρδευτικού νερού πέραν της ετήσιας ποσότητας που εγκρίνεται από 
το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου. 

Λήψη νερού άρδευσης από 
κυβερνητικό υδατικό έργο 
χωρίς έγκριση. 

42. (1) Σε περίπτωση λήψης νερού άρδευσης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο  καταναλωτής καταβάλλει στο Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τέλη τα οποία είναι ίσα με τα αντίστοιχα 
ισχύοντα τέλη υπερκατανάλωσης, για την ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς έγκριση.  

  (2) Επιπρόσθετα από τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1), ο 
Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου μπορεί να προβαίνει στην 
αποσύνδεση και τη διακοπή της παροχής του νερού ή/και να λαμβάνει μέτρα,  σύμφωνα 
με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

 (3) Ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, δύναται να υπολογίζει την ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση 
σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 34. 

Καταγραφή καταναλωτών 
από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή Επιτροπή 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

43. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, καταγράφει τους καταναλωτές του, τις ποσότητες νερού 
άρδευσης που διαθέτει σε κάθε καταναλωτή και σε ποια χρήση ύδατος εντάσσεται ο κάθε 
καταναλωτής.  

Προσδιορισμός τελών 
Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων εκτός 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

44. (1) Οι πάροχοι νερού άρδευσης που προμηθεύονται νερό εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων, όπως επίσης και τα πρόσωπα που λαμβάνουν νερό από επιφανειακές 
ή υπόγειες πηγές νερού για σκοπούς άρδευσης, καταβάλλουν στο Διευθυντή το τέλος για 
την εύλογη κάλυψη του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου που αντιστοιχεί 
στην παροχή νερού άρδευσης εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων, όπως προβλέπεται 
στον Κανονισμό 4. 
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  (2)  Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) τέλος είναι αναλογικό με την ποσότητα 
κατανάλωσης του νερού άρδευσης που λαμβάνεται (χρέωση ανά κυβικό μέτρο) και  
καθορίζεται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς και εφαρμόζεται 
δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (3) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του νερού άρδευσης ώστε 
να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο Διευθυντής  
ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού άρδευσης 
που καταναλώθηκε είτε κατά έκταση γης, είτε κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης 
του νερού αυτού.  

  (4) Ο Διευθυντής δύναται να υπολογίσει τη χρέωση ανά κυβικό μέτρο με βάση την 
ποσότητα νερού για την οποία έχει εκδοθεί άδεια υδροληψίας δυνάμει του περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (5) Η συχνότητα των τιμολογίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς τους 
καταναλωτές για νερό που παρέχεται εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων είναι 
εξαμηνιαία, εκτός αν οριστεί διαφορετικά κατά την εφαρμογή των τελών δυνάμει του περί 
Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
από πάροχο νερού 
άρδευσης που παρέχει 
νερό εκτός κυβερνητικών 
υδατικών έργων προς το 
Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

45.  Κάθε πάροχος νερού άρδευσης που παρέχει νερό εκτός κυβερνητικών υδατικών 
έργων υποβάλλει προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Ετήσια Έκθεση στην οποία 
δηλώνονται οι ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ύδατος και, όπου αυτό εφαρμόζεται, 
τα τέλη και τα έσοδα από την πώληση νερού κατά κάθε χρήση ύδατος.  

ΜΕΡΟΣ ΙV  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Υπηρεσία παροχής 
ανακυκλωμένου νερού, 
χρήσεις ανακυκλωμένου 
νερού και πάροχοι 
ανακυκλωμένου νερού. 

46.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-   

 (α) η υπηρεσία ύδατος που αφορά την παροχή ανακυκλωμένου νερού 
εξυπηρετεί για τη χρήση για τη γεωργία, τη χρήση για τον τουρισμό και 
άλλες χρήσεις. 

 (β)  ο όρος «πάροχος υπηρεσιών ανακυκλωμένου νερού» περιλαμβάνει μόνο 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,  τις Επιτροπές των κυβερνητικών υδατικών 
έργων, αν η διαχείριση κυβερνητικού υδατικού έργου αναλαμβάνεται από 
Επιτροπή, και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων που έχουν την αρμοδιότητα 
παροχής ανακυκλωμένου νερού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Προσδιορισμός τελών 
Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων ή Επιτροπών 
κυβερνητικών υδατικών 
έργων. 

47. (1) Το ύψος των τελών του ανακυκλωμένου νερού που παρέχεται από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, στον τελικό καταναλωτή τους καθορίζεται με τρόπο που  να επιτυγχάνεται 
εύλογη ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του ανακυκλωμένου 
νερού, καθώς και εύλογη ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους της υπηρεσίας 
παροχής ανακυκλωμένου νερού. 

  (2) Ο τρόπος τιμολόγησης της παροχής ανακυκλωμένου νερού από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου προς τον τελικό 
καταναλωτή τους γίνεται βάσει ενός μικτού συστήματος χρέωσης, το οποίο αποτελείται 
από ένα σταθερό ετήσιο τέλος, και ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκομετρική 
χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού). 

  (3) Το σταθερό τέλος (x) εφαρμόζεται ανά δεκάριο γης, η οποία ωφελείται από το 
δίκτυο παροχής του ανακυκλωμένου νερού. 

  (4) Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους καταναλωτές, ανάλογα 
με την μετρηθείσα ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού που καταναλώθηκε.  
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Τέλη ανακυκλωμένου 
νερού. 

48. (1) Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (2), (3) και (4) του Κανονισμού 47, κάθε 
καταναλωτής ανακυκλωμένου νερού που προμηθεύεται ανακυκλωμένο νερό  για 
οποιοδήποτε σκοπό από κυβερνητικό δίκτυο παροχής ανακυκλωμένου νερού  
καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα 
με την περίπτωση, τα τέλη που καθορίζονται σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες 
Κανονισμούς και εφαρμόζονται δυνάμει του περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων 
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

  (2) Σε περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ανακυκλωμένου νερού 
ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, τότε ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του 
κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται ο υπολογισμός της ποσότητας του ανακυκλωμένου νερού  που καταναλώθηκε, 
κατά έκταση γης, ή κατά είδος φυτείας ή κατά χρόνο χρήσης του νερού αυτού. 

Συχνότητα τιμολογίων από 
το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή την Επιτροπή 
κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

49.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει τιμολόγια προς τους τελικούς καταναλωτές τους κάθε 
δύο (2) μήνες.  

Σύνδεση με δίκτυο 
παροχής ανακυκλωμένου 
νερού. 

50.  Κάθε ιδιοκτήτης τεμαχίου που ωφελείται από το δίκτυο παροχής ανακυκλωμένου 
νερού καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση,  δικαιώματα σύνδεσης, τα οποία αφορούν το κόστος για 
αγορά και εγκατάσταση ατομικού υδρομετρητή και φίλτρου, όπου εφαρμόζεται φίλτρο, 
στο τεμάχιό του. 

Επανασύνδεση με δίκτυο 
παροχής ανακυκλωμένου 
νερού. 

51.  Επανασύνδεση της παροχής που έχει διακοπεί για λόγους για τους οποίους 
ευθύνεται ο καταναλωτής, γίνεται μετά την καταβολή τυχόν οφειλόμενων ποσών του 
καταναλωτή προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή την Επιτροπή του κυβερνητικού 
υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, και επιπλέον των δικαιωμάτων για 
επανασύνδεση.  

Έλεγχος του υδρομετρητή. 52.  Ο έλεγχος του υδρομετρητή κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή γίνεται με την 
καταβολή στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου των 
δικαιωμάτων τα οποία αφορούν το κόστος για έλεγχο του υδρομετρητή, εκτός αν 
διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής είναι χαλασμένος για λόγους πέραν του ελέγχου του 
καταναλωτή. 

Τέλη υπερκατανάλωσης. 53. 1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), σε περίπτωση υπερκατανάλωσης, 
ισχύει για την ποσότητα υπερκατανάλωσης το ειδικό τέλος που εφαρμόζεται δυνάμει του 
περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

  (2) Κατά την κρίση του Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, η ποσότητα υπερκατανάλωσης δύναται να θεωρηθεί ότι 
καταναλώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες επιφέρουν επιπρόσθετες υδατικές 
ανάγκες στη μεγάλη μάζα των καταναλωτών ανακυκλωμένου νερού, όπως ανομβρία ή 
παγετοί, ή για λόγους πέραν του ελέγχου του καταναλωτή και, στην περίπτωση αυτή, ο 
καταναλωτής δεν χρεώνεται με το τέλος υπερκατανάλωσης. 

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ποσότητα υπερκατανάλωσης» 
σημαίνει ποσότητα ανακυκλωμένου  νερού πέραν της ετήσιας ποσότητας που εγκρίνεται 
από το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Λήψη ανακυκλωμένου 
νερού χωρίς έγκριση. 

54. (1) Σε περίπτωση  λήψης ανακυκλωμένου νερού χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
Διευθυντή ή της Επιτροπής του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο  καταναλωτής καταβάλλει στο Διευθυντή ή στην Επιτροπή του 
κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, τέλη τα οποία είναι ίσα με τα 
αντίστοιχα ισχύοντα τέλη υπερκατανάλωσης, για την ποσότητα που έχει ληφθεί χωρίς 
έγκριση.  

  (2) Επιπρόσθετα από τα τέλη που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1), ο 
Διευθυντής ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, ανάλογα με την περίπτωση, 
μπορεί να προβαίνει στην αποσύνδεση και στη διακοπή της παροχής του νερού ή/και να 
λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  (3) Η ποσότητα του νερού που λήφθηκε χωρίς έγκριση είναι δυνατό να υπολογίζεται 
από το Διευθυντή ή την Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 48. 
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Καταγραφή καταναλωτών 
από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων ή την Επιτροπή 
του κυβερνητικού υδατικού 
έργου. 

55.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή η Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, 
ανάλογα με την περίπτωση, καταγράφει τους καταναλωτές του, την ποσότητα 
ανακυκλωμένου νερού που διατίθεται σε κάθε καταναλωτή και σε ποια χρήση ύδατος 
εντάσσεται κάθε καταναλωτής.  

Μέθοδος προσδιορισμού 
τελών άλλων παρόχων 
ανακυκλωμένου νερού. 

56. (1) Το ύψος των τελών του ανακυκλωμένου νερού από παρόχους άλλους από το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και  των Επιτροπών των κυβερνητικών υδατικών έργων 
στους καταναλωτές τους καθορίζεται με τρόπο που να επιτυγχάνεται εύλογη ανάκτηση 
του χρηματοοικονομικού κόστους της παροχής του ανακυκλωμένου νερού, καθώς και 
του περιβαλλοντικού κόστους της υπηρεσίας παροχής ανακυκλωμένου νερού.  

  (2) Οι αρχές τιμολόγησης ανακυκλωμένου νερού που παρέχεται από πάροχους 
άλλους από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και  των Επιτροπών των κυβερνητικών 
υδατικών έργων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές τιμολόγησης ανακυκλωμένου 
νερού που παρέχεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  

  (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), κάθε πάροχος 
ανακυκλωμένου νερού, εκτός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή των Επιτροπών 
κυβερνητικών υδατικών έργων, μπορεί να διαθέσει το ανακυκλωμένο νερό που 
διαχειρίζεται σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση την παράγραφο (2), 
όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς διάθεσης του ανακυκλωμένου νερού και όταν 
αυτό τεκμηριώνεται ικανοποιητικά: 

  Νοείται ότι, η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή και σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου. 

Υποβολή ετήσιας έκθεσης 
προς το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων από 
πάροχο ανακυκλωμένου 
νερού. 

57.  Κάθε πάροχος υποβάλλει προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετήσια έκθεση στην 
οποία δηλώνει τις ποσότητες κατανάλωσης ανά χρήση ανακυκλωμένου νερού, τα τέλη 
και τα έσοδα από την πώληση ανακυκλωμένου νερού για κάθε χρήση ύδατος.  
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