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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ* 'Αρ. 1326 της 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυβερνητικών Υδατικών " Εργων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρου 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 1 τοϋ 1977 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί Κυβερνητικών Ύδα- Συνοπτικός 

τικών "Εργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 και θά άναγινώσκη- τίτλος 
ται όμοΟ μετά τοΟ περί Κυβερνητικών Υδατικών "Εργων Νόμου (έν κεφ. 341 
τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «δ βασικός νόμος»). ΐ29τοΰΐ968 

51 του 1972. 
2. Τό άρθρον 2 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται διά της εις αυτό Τροποποίησις 

προσθήκης και εις τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν των ακολούθων τοθ<Χρθου2 
νέων ορισμών: τούβαοικοΟ 

Γ τ~ νόμου. 
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος 'Αναπτύ

ξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας καΐ Φυσικών Πόρων καΐ 
περιλαμβάνει οιονδήποτε ύπάλληλον του Τμήματος 'Αναπτύξεως 
'Υδάτων δεόντως έξουσιοδοτημένον ύπό του Διευθυντού προς τόν 
σκοπόν τοΟτον. 

«περιοχή ύδροδοτήσεως» σημαίνει τήν περιοχήν ή οποία περιέχει 
όπταντας τους υδατίνους πόρους οι όποιοι τροφοδοτούν τήν ώφε
λουμένην περιοχήν. 

«ωφελούμενη περιοχή» σημαίνει τήν περιοχήν ήτις ωφελείται έκ 
της κατασκευής υδατικού τίνος ε*ργου. 

3. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθήκης Τροποποίσις 
της ακολούθου παραγράφου (β), της νυν παραγράφου (β) άναρι τ°ϋ<*ρθου5 
θμουμένης ώς παραγράφου (γ) : νομοί™00 

«(β) καθορίζει τήν περιοχήν ύδροδοτήσεως ώς και τήν ώδελου
μένην περιοχήν καΐ δύναται δπως άναθέτη είς τόν Διευθυντήν τήν 
εύθύνην διά τήν έκτέλεσιν των αναγκαίων Ιργων προς καλυτέραν 
άνάπτυξιν, συντήρησα/, ρύθμισιν, διανομήν και διαχείρισιν απάν
των των υδατίνων πόρων οΐτινες τροφοδοτούν ή ευρίσκονται εντός 
της περιοχής ύδροδοτήσεως ή και της ωφελούμενης περιοχής». 
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4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της έν αύτώ προσθήκης, 
ευθύς μετά τό άρθρον 5, των ακολούθων νέων άρθρων : 

5Α. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε έτερου 
νόμου ουδεμία άδεια θά έκδίδηται υπό του Έπαρχου εις 
ώφελουμένας περιοχάς ή εις περιοχάς ύδροδοτήσεως δι* 
άνόρυξιν ή κατασκευήν φρέατος ή δι* άντλησιν ή χρήοιν 
υπογείου ή επιφανειακού ύδατος, ή ύφ* οιασδήποτε ετέ
ρας αρχής δι* οιονδήποτε έτερον σκοπόν δστις είναι δυνα
τόν νά θεωρηθή στι καθ1 οιονδήποτε τρόπον θα έπηρεάση, 
παραβλάψη ή ρυπάνη τους υπογείους υδατίνους πόρους 
ή τάς επιφανειακός ύδροροάς, άνευ της προηγουμένης 
συμφώνου γνώμης του Διευθυντού. 

5Β.— (1) Πας δστις δέν Ικανοποιείται εξ αποφάσεως του 
Έπαρχου ή ετέρας αρμοδίας αρχής εκδιδομένης δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 5Α, και ανεξαρτήτως τών δια
τάξεων οιουδήποτε έτερου νόμου, δύναται, εντός είκοσι 
ήμερων άπό της είς αυτόν κοινοποιήσεως της ώς προεί
ρηται αποφάσεως, δι* έγγραφου προσφυγής, έν ή εκτί
θενται ol προς ύποστήριξιν ταύτης λόγοι, εις τόν Ύπουρ
γόν Γεωργίας καΐ Φυσικών Πόρων νά προσ(§άλη την 
τοιαύτην άπόφασιν. 

(2) Ό 'Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξε
τάζει πασαν εις αυτόν γενομένην προσφυγήν αμελλητί, 
έάν δέ, είς οιανδήποτε συγκεκριμένην περίπτωσιν, ήθελε 
θεωρήσει τούτο αναγκαΐον ή σκόπιμον, ακούει ή άλλως 
δίδει τήν εύκαιρίαν είς τόν προσφεύγοντα δπως υποστή
ριξη τους λόγους έφ' ών στηρίζεται ή προσφυγή. Ό 
Υπουργός αποφασίζει επί πάσης προσφυγής τό ταχύ
τερον και κοινοποιεί αμελλητί τήν άπόφασιν αύτου εις τόν 
προσφεύγοντα : 

Νοείται ότι ό Υπουργός δύναται νά ανάθεση είς λει
τουργόν ή έπιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του 
δπως έξετάση ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έν τη προσ
φυγή και ύποβάλη εις αυτόν τό πόρισμα της τοιαύτης 
εξετάσεως προ της ύπό του 'Υπουργού εκδόσεως της απο
φάσεως αύτου επί της προσφυγής. 

(3) Ό μή 'ικανοποιηθείς έκ της αποφάσεως του Ύπουρ
γοΟ δύναται νά προσφυγή είς τό Δικαστήριον, άλλα μέχρι 
της ύπό τοΟ ΎπουργοΟ εκδόσεως της αποφάσεως αύτου, 
έν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν, ή, έν περιπτώσει μή 
προσφυγής είς αυτόν, μέχρι τής παρελεύσεως τής προ
θεσμίας τής προβλεπομένης είς τό εδάφιον (1) διά τήν 
καταχώρησιν Ιεραρχικής προσφυγής, ή άπόφασις **»· 
καθίσταται εκτελεστή.». 
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