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Ό περί Ύδατοπρομηθείας (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εΐς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ'θρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 17 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 1965 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ύδατοπρομη θείας Συνοπτικός 

(Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 και θά άναγινώ- τίτλος, 
σκηται δμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομη θείας (Ειδικά Μέτρα) 
Νόμων του 1964 και 1965 (Ιέν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βα 32τοΰΐ964 
σικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέ 35τοΰΐ965. 
ρωνται όμου ώς οι περί Ύδατοπρομη θείας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι 
του 1964 εως 1975. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 4 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως : τοΰ δΡθΡου_4 

του βασικού 
(α) Διά της έναύτω ένθέσεως ευθύς «μετά την παράγραφον (α) νόμου, 

της ακολούθου νέας παραγράφου : 
«(αϊ) νά άντληση, λάβη, χρησιμοποίηση ή έκμεταλλευθή 

ύπόγειον ύδωρ, ειμή δυνάμει των διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Νόμου»* 

(β) διά της εν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου δια
τάξεως : 

«Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου θά τεκμαίρεται 
δτι πράξις ή ενέργεια διά την οποίαν απαιτείται άδεια δυ
νάμει των 'διατάξεων του παρόντος εδαφίου έγένετο ύπό 
του ιδιοκτήτου του τεμαχίου γης επί της όποιας έγένετο 
ή τοιαύτη πραξις ή ενέργεια, έκτος έάν ήθελεν άποδειχθή 
δτι ή εν λόγω πράξις ή ενέργεια έγένετο τη άγνοια του.». 

3. Το εδάφιον (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροττοΐΐοίησις 
διά της αντικαταστάσεως των λέξεων «εικοσιπέντε λίρας» (γραμ το° έδ°Φίου 

μή 4) διά των λέξεων «εκατόν λίρας». &ρθροο4 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

4. Τό εδάφιον (6) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά της αντικαταστάσεως των λέξεων «εικοσιπέντε λίρας» (γραμ τοϋ εδαφίου 
μαί 5 και 6) διά των λέξεων «εκατόν λίρας». &*Ιτ°°5 

τοΰ βασικού 
νόμου. 

5. Τό εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 9 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων «εικοσιπέντε λίρας» (γραμ τοϋέδ«Φίου 

μαί 4 και 5) διά τών λέξεων «έικατόν λίρας». δ^ουθ 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Έτι/ττώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


