
Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52
του Συντάγματος. 

 Αριθμός 84(I) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2000 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
1 του 1971 

 24 του 1972  
15 του 1978  
88 του 1987 

 194 του 1991  
16(I) του 1995 

 94(I) του 1995 
 100(I) του 1995  

5(I) του 1997  
139(I) του 1999 
 10(I) του 2000. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 2001. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'Γενικός Διευθυντής' σημαίνει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ή με απόφαση του Συμβουλίου, εκτελεί τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 
του Συμβουλίου· 

 'Μείζων Λευκωσία' περιλαμβάνει τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, 
Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λατσιών και Λακατάμειας·». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, ευθύς πριν από τις λέξεις «Το 
Συμβούλιον» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «Εξαιρουμένης της περιοχής 
Μείζονος Λευκωσίας,». 

 (β) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) 
και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3): 

 «(2) Αναφορικά με την περιοχή Μείζονος Λευκωσίας, το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας αποτελείται— 

 (α) Για την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος εδαφίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001, από τους 
δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Λευκωσίας, από έξι δημοτικούς 
συμβούλους τους οποίους θα υποδεικνύουν ανά ένα τα Δημοτικά 
Συμβούλια των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, 
Έγκωμης, Λατσιών και Λακατάμειας και επιπρόσθετα από τον 
εκάστοτε Δήμαρχο Λευκωσίας, που θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου. 

 (β) Από την 1η Ιανουαρίου 2002, από έξι δημοτικούς συμβούλους του 
Δήμου Λευκωσίας, πέντε δημοτικούς συμβούλους του Δήμου 
Στροβόλου, ανά δύο δημοτικούς συμβούλους των Δήμων Αγλαντζιάς 
και Λακατάμειας και ανά ένα δημοτικό σύμβουλο των Δήμων Αγίου 
Δομετίου, 
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Έγκωμης και Λατσιών και επιπρόσθετα από τον εκάστοτε Δήμαρχο 
Λευκωσίας, που θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου. Οι δημοτικοί 
σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας θα υποδεικνύονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των 
οικείων Δήμων.». 

 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, μετά την τελεία (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «Στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, η αίτηση πρέπει 
να γίνεται από έξι τουλάχιστο μέλη.». 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«(4) Εκτός αν διαφορετικά προνοείται στον παρόντα Νόμο, το Συμβούλιο δε δύναται 
να επιληφθεί οποιασδήποτε υπόθεσης, εκτός αν παρίστανται τρία τουλάχιστον από τα 
μέλη του ή, στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, έξι τουλάχιστον 
από τα μέλη του. Σε περίπτωση δε που, έπειτα από δεύτερη διαδοχική πρόσκληση για 
συνεδρία, δεν είναι παρόντα τρία ή έξι από τα μέλη του Συμβουλίου ή του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα με την περίπτωση, στον καθορισμένο για τη 
συνεδρία τόπο και χρόνο, τότε το Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, 
ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιληφθεί των υπό εξέταση θεμάτων, εφόσον 
παρίστανται δύο από τα μέλη του Συμβουλίου ή τέσσερα από τα μέλη του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα με την περίπτωση.». 

 

  (γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

«(8) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων, ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το Γενικό Διευθυντή 
του Συμβουλίου ή τον πρακτικογράφο να αποχωρήσει από τη συνεδρία κατά τη συζήτηση 
οποιουδήποτε συγκεκριμένου θέματος.». 

 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Το Συμβούλιο διατηρεί γραφεία, αποθήκες και εργαστήρια για τη στέγαση 
υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από αυτό στα πλαίσια της άσκησής των, δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και δύναται για το σκοπό 
αυτό να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να συνάπτει, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε συμφωνία σε σχέση με την 
απόκτηση, χρησιμοποίηση και διάθεση της ιδιοκτησίας για τον ίδιο πιο πάνω σκοπό.». 

6. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 14Α του 
βασικού νόμου.  (α)    Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με διπλή 

τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της πιο κάτω επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να 
συστήνει μαζί με οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο ή 
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 Συμβούλια ή αρχή ή αρχές τοπικής διοίκησης οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο για 
τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.». 

 (β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(4) Το Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε από τα μέλη 
του, ενεργούντα ως επιτροπή ή επιτροπές του Συμβουλίου, να το συμβουλεύουν για 
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή για μέρος των εξουσιών που έχουν χορηγηθεί σε αυτό με 
βάση τον παρόντα Νόμο.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της λέξης 
«Διοικητικού» (δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 30  του 
βασικού νόμου. 

     8. Το άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
αυτού των λέξεων «των 250 μιλς» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «της μιας 
λίρας». 

 (β) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «μιλς» (τρίτη και πέμπτη 
γραμμή) με τη λέξη «σεντ». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 45 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(6) Το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία η οποία προσήφθη εναντίον 
προσώπου για αδίκημα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή 
οποιωνδήποτε κανονισμών έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν μπορεί με μονομερή (ex 
parte) αίτηση να διατάξει το πρόσωπο αυτό να τελέσει ή να αποφύγει την τέλεση 
οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας μέσα στο χρονικό διάστημα που το Δικαστήριο θα 
κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαίο, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η 
συντήρηση κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και συστημάτων 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία 
προσήφθη η κατηγορία: 

 Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος διέπεται από τις διατάξεις του περί 
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των Διαδικαστικών 
Κανονισμών που εκάστοτε ισχύουν.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού 
του πιο κάτω νέου άρθρου: 

«Απόφαση 
Δικαστηρίου 
για καταβολή 
δικαιωμάτων 
και τελών. 

47Α.—(1) Αν το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται 
οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση του 
παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού 
βρει το πρόσωπο αυτό ένοχο, μπορεί, επιπρόσθετα με την ποινή την οποία 
κρίνει ότι αρμόζει να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό και επιπρόσθετα με τα 
δικαστικά έξοδα, να το διατάξει να καταβάλει όλα τα δικαιώματα και τέλη 
τα οποία έχουν σχέση με την κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο όφειλε να 
καταβάλει, αλλά παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει. 

  (2) Όλα τα δικαιώματα και τέλη τα οποία το Δικαστήριο διατάζει να 
καταβάλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1), μπορούν να εισπράττονται ως 
χρηματικές ποινές.». 
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11.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος 
τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει στις 14 
Φεβρουαρίου 1984. 
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