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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2555 της 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 209 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά 
Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με' 
τους περί Υδατοπρρμήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμους του 1964 έως 1975 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος» και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υδατο
προμήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1964 έως 1990. 

2.—(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (αϊ) αυτού με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(αϊ) να αντλήσει, πάρει, χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευθεί 
υπόγειο νερό, παρά μόνο με βάση άδεια που θα χορη
γείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου»

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(β) να προβεί στη διεύρυνση ή εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο 
στην επέκταση οποιουδήποτε υφιστάμενου φρέατος ή 
άλλου έργου με σκοπό τη λήψη υπόγειου νερού ή να 
προβεί στο καθάρισμα ή στην επισκευή οποιουδήποτε 
φρέατος ή άλλου έργου, χωρίς άδεια που θα χορηγείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου'»· και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
32 του 1964 
35 του 1965 
17 του 1975. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

(1907) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου S 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Αντικατά

σταση του 
άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

(γ) με την αντικατάσταση της διάταξης που υφίσταται στο τέλος 
αυτού με την ακόλουθη νέα διάταξη: 

«Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού θα αποτελεί 
τεκμήριο ότι πράξη ή ενέργεια για την οποία απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου έγινε 
από τον ιδιοκτήτη της γης πάνω στην οποία έγινε η πράξη ή 
ενέργεια αυτή. 

Ο όρος 'ιδιοκτήτης' περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
το οποίο κατέχει τη γη με οποιαδήποτε ιδιότητα.». 

(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις 
λέξεις «πεντακόσιες λίρες». 

3. Το εδάφιο (6) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν λίρες» (πέμπτη και 
έκτη γραμμές) με τις λέξεις «πεντακόσιες λίρες», και 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης παραγράφου: 
«Επιπλέον το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση 

δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή 10 σεντ για κάθε 
κυβικό μέτρο νερό που υπεραντλείται.». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς μετά το 
άρθρο 5, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

5Α—(1) Ο κάτοχος άδειας ανορύξεως ή κατασκευής 
φρέατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία που ανόρυξε 
ή κατασκεύασε το φρέαρ, να ειδοποιήσει γραπτώς τον 
Έπαρχο για την ανόρυξη ή κατασκευή του. Εάν ο Έπαρχος 
ικανοποιηθεί ότι το φρέαρ ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας, εκδίδει πιστοποιητικό 
καταλλη λότητας. 

(2) Οποιοσδήποτε λαμβάνει νερό από φρέαρ για το οποίο 
δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή 
και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής 
ποινής.». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 
6 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Υφιστάμενες 6.—(1) Άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων 

οποιουδήποτε νόμου σχετικά με υφιστάμενο φρέαρ ή άλλο 
έργο, υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών που δυνατόν να εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων 
του, μπορεί δε να επιβληθούν όροι και περιορισμοί που 
προνοούνται από τον παρόντα Νόμο από τον Έπαρχο με τη 
σύμπραξη του Διευθυντή. Ο ιδιοκτήτης της γης στην οποία 
βρίσκεται το φρέαρ ή άλλο έργο υποχρεούται όταν κληθεί 
από τον Έπαρχο να παρουσιάσει τη σχετική άδεια για την 
επιβολή όρων και περιορισμών. 

«Έκδοση 
πιστο

ποιητικού 
καταλληλό

τητας για 
το φρέαρ 
που ανο

ρύχθηκε ή 
κατα

σκευάστηκε. 

άδειες. 
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Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος 'ιδιοκτήτης' 

περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιο
κτήτη και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει τη 
γη υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. 

(2) Σε περίπτωση που για εύλογη αιτία δεν είναι δυνατόν 
να παρουσιασθεί η άδεια για οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο 
που έχει νόμιμα ανορυχθεί ή κατασκευασθεί, ο Έπαρχος 
εκδίδει νέα άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
πάνω σε έντυπο που θα καθορισθεί και μπορεί να επιβάλει 
στην άδεια αυτή όρους και περιορισμούς. 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται ή παραβαίνει 
οποιαδήποτε διάταξη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι 
ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 
λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της 
χρηματικής ποινής.». 

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν λίρες» (τέταρτη και πέμπτη 
γραμμές) με τις λέξεις «πεντακόσιες λίρες». 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο. 

«(α) Να διατάξει όπως το φρέαρ ή άλλο έργο που έχει σχέση με το 
αδίκημα γεμίσει ή κλείσει μέσα σε τακτή προθεσμία που να μην 
υπερβαίνει τους δύο μήνες, με έξοδα του κατηγορουμένου, εκτός 
αν στο μεταξύ εκδοθεί. από\ τον Έπαρχο άδεια ύστερα από 
αίτηση του κατηγορουμένου.». 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού 
των ακόλουθων νέων άρθρων: 

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο 
Έπαρχος έχει εξουσία να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε 
πρόσωπο να γεμίσει ή να κλείσει οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο 
έργο που ανορύχθηκε ή κατασκευάσθηκε χωρίς άδεια ή 
σχετικά με το οποίο έγινε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια για 
την οποία απαιτείται άδεια και για το σκοπό αυτό ο 
Έπαρχος ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν 
έχει εξουσία να εισέρχεται στη γη στην οποία υπάρχει το 
φρέαρ ή άλλο έργο. Οι δαπάνες που θα διενεργηθούν για το 
γέμισμα ή κλείσιμο του φρέατος ή άλλου έργου θα 
εισπράττονται από τον ιδιοκτήτη της γης στην οποία 
βρίσκεται το φρέαρ ή άλλο έργο ως αστικό χρέος. 

13.—(1) Με εξαίρεση τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
εδάφιο (2), του άρθρου 4, ο Έπαρχος μπορεί να συμβιβάζει 
οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη που διαπράχθηκε ή που 
υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε 
πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, με όρους που θα καθορίζονται από αυτόν, και έχει 
πλήρη εξουσία να αποδέχεται από τα πρόσωπα αυτά χρη
ματική πληρωμή που να μην υπερβαίνει την ανώτατη 
χρηματική ποινή που προβλέπεται από τη διάταξη που 
αναφέρεται στο εν λόγω αδίκημα ή πράξη. 

«Εξουσία 
για γέμισμα 
ή κλείσιμο 
Φρέατος ή 
άλλου έργου. 

Εξουσία για 
συμβιβασμό 
αδικημάτων. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με 
την προσθήκη 
νέων 
άρθρων. 
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(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στον Έπαρχο ή 

στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του απαγορεύεται η 
λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το εν λόγω αδίκημα 
ή πράξη εναντίον του συμβιβασθέντος και, αν αυτός τελεί 
υπό κράτηση, αφήνεται ελεύθερος.». 


