
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο – 

 

     «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1991 για την 

επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (EEL 135 της 30.5.1991, σ. 40),  

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός τίτλος. 

1 του 1971 

24 του 1972 

15 του 1978 

88 του 1987 

194 του 1991 

16(Ι) του 1995 

94(Ι) του 1995 

100(Ι) του 1995 

5(Ι) του 1997 

139(Ι) του 1999 

10(1) του 2000 

84(Ι) του 2001. 

  1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 2001 

(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 2003. 

  
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: 

  

 
Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο 

(Ι)  ....... 2003. 

       «<δευτεροβάθμια επεξεργασία> έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο από τους περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) 

Κανονισμούς του 2003. 

  

         <μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού> σημαίνει το 

αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει 
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βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD5) 

ίσες προς 60 g/ημέρα· 

  

         <οικισμός> σημαίνει περιοχή στην οποία ο 

πληθυσμός ή και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι 

επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να 

μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε 

σταθμό επεξεργασίας λυμάτων ή σε τελικό σημείο 

απόρριψης·». 

  
Αντικατάσταση του 

άρθρου 3 του βασικού 

νόμου. 

  3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 3: 

 

 «Υποχρέωση 

κατασκευής 

αποχετευτικών 

δικτύων. 

  3.(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ώστε - 

   

    (α) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 

2012, σε κάθε οικισμό στη 

Δημοκρατία με μονάδες 

ισοδύναμου πληθυσμού άνω 

των 2000· και 

   

  

 

 

 

 

 

 

106(Ι) του 2002. 

  (β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 

2012, σε κάθε οικισμό στη 

Δημοκρατία με μονάδες 

ισοδύναμου πληθυσμού κάτω 

των 2000, ο οποίος εμπίπτει 

σε ζώνη που έχει κηρυχθεί ως 

ευαίσθητη ζώνη με βάση τις 

διατάξεις του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου 

του 2002 ή των δυνάμει τούτου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004 108(I)/2004



 3 

εκδιδόμενων κανονισμών, 

   

  να υφίστανται και να λειτουργούν 

   

  

 

 

Παράρτημα 

(i) συστήματα αποχετεύσεως 

λυμάτων που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται 

στο Παράρτημα ·και 

   

  (ii) εγκαταστάσεις τουλάχιστο 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας 

των λυμάτων αυτών, όπως 

προβλέπεται στον παρόντα 

Νόμο και στους δυνάμει τούτου 

εκδιδόμενους κανονισμούς. 

   

 

   (2)  Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει, αφού λάβει 

υπόψη σχετική έκθεση του Υπουργού Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  ότι η εγκατάσταση 

και λειτουργία σε οποιοδήποτε οικισμό δικτύου 

αποχέτευσης λυμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 

(1), δε δικαιολογείται λόγω υπερβολικού κόστους ή λόγω 

του ότι δεν θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος, 

τότε μεριμνά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για 

χρησιμοποίηση στον εν λόγω οικισμό μεμονωμένων ή 

άλλων κατάλληλων συστημάτων, μέσω των οποίων να 

επιτυγχάνεται επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 

όμοιο με το επίπεδο που θα παρείχε κατάλληλο 

σύστημα αποχέτευσης. 

  

   (3)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, εκδίδει 

διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας, με το οποίο - 

  

   (α) Κηρύσσει οποιοδήποτε οικισμό που εμπίπτει στις 

διατάξεις της παραγράφου (α) ή της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (1) ως περιοχή που εμπίπτει στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου καθόσον αφορά 

την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία 

συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την 

επεξεργασία και διάθεσή τους· και 

  

   (β) ιδρύει για την περιοχή αυτή Συμβούλιο το οποίο 

θα ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο σχετικά με την 

εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία των 

συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την 

επεξεργασία και διάθεσή τους. 

  

   (4)  Κατά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με 

βάση το εδάφιο (3), το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει 

υπόψη -  

  

 (α) Σχετική τεχνοοικονομική μελέτη του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· και 

  

 (β) τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών επί του 

θέματος, όπως διαμορφώθηκαν μετά από 

σχετικές διαβουλεύσεις που είχε με τους δήμους 

και τα κοινοτικά συμβούλια των οποίων οι 

περιοχές επηρεάζονται από το διάταγμα. 

  

 (γ) σε περίπτωση που το διάταγμα αφορά ή 

επηρεάζει υφιστάμενο Συμβούλιο, τις απόψεις 

του Συμβουλίου αυτού,  
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   (5)  Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (2), το 

Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει διατάγματα που 

δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, με τα οποία -  

  

   (α) Κηρύσσει οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις 

του εδαφίου (2) ως περιοχές εφαρμογής ειδικών 

μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τα 

λύματα· 

  

   (β) καθορίζει τα εν λόγω ειδικά μέτρα· και 

  

   (γ)   καθορίζει τους φορείς οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών 

και καθορίζει τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους 

σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται με 

βάση το άρθρο 49. 

  

   (6)  Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι 

οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας, η οποία 

κηρύχθηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ως περιοχή που 

εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στερείται 

συστημάτων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ή ότι τα 

υφιστάμενα σε αυτή συστήματα δε λειτουργούν 

ικανοποιητικά, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με 

διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να κηρύξει επίσης την περιοχή αυτή ως 

περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου καθόσον αφορά στην εγκατάσταση, συντήρηση 

και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων και να αναθέσει στο Συμβούλιο που ιδρύεται με 

βάση το εδάφιο (3), όπως ασκεί τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο 

αναφορικά με την εγκαθίδρυση, συντήρηση και 
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λειτουργία των συστημάτων αυτών: 

  

      Νοείται ότι προτού εκδοθεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο το ανωτέρω διάταγμα, ο Υπουργός 

Εσωτερικών διαβουλεύεται με τους δήμους, τα κοινοτικά 

συμβούλια και τα τυχόν υφιστάμενα Συμβούλια, οι 

περιοχές των οποίων πρόκειται να επηρεαστούν από το 

διάταγμα. 

  

   (7)  Οποιοδήποτε διάταγμα εκδίδεται με βάση το παρόν 

άρθρο, μπορεί να περιέχει οποιεσδήποτε συμφυείς, 

δευτερεύουσες και συμπληρωματικές διατάξεις τις 

οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμες ή 

αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

διατάγματος.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του  

βασικού νόμου. 

  4.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω και 

κάτω τελεία και την προσθήκη στη συνέχεια της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

 

 
 

Παράρτημα. 

  «Νοείται ότι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 

συντήρηση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, το 

Συμβούλιο τηρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 49 του 

βασικού νόμου. 

  5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 49 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως εξής: 

  

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(ιβ), της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιγ): 

  

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004 108(I)/2004



 7 

 «(ιγ) καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα 

οποιουδήποτε φορέα που ιδρύεται με 

βάση το εδάφιο (5) (γ) του άρθρου 3·» και  

  

 (β) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ιγ), (ιδ) και 

(ιε) σε παραγράφους (ιδ), (ιε) και (στ) αντίστοιχα. 

  
Προσθήκη 

Παραρτήματος  

στο βασικό νόμο. 

  6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος του ακόλουθου Παραρτήματος: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Άρθρα 3 και 12 
 

Απαιτήσεις για συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων 
 

1. Τα συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις απαιτήσεις της επεξεργασίας των λυμάτων, όπως αυτές 

καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή οποιαδήποτε άλλου 

νόμου ή κανονισμού. 

 

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων 

αποχετεύσεως λυμάτων, πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις 

καλύτερες τεχνικές γνώσεις, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό 

κόστος, ιδίως όσον αφορά - 

 

 (α) Τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των λυμάτων· 

 

 (β) την πρόληψη διαρροών· και 

 

(γ) τον περιορισμό της ρύπανσης των νερών υποδοχής λόγω 

υπερχειλίσεων από νεροποντές.» 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μερική εναρμόνιση με 

δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και, συγκεκριμένα, με την Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων. 

 

 Με το νομοσχέδιο προτείνεται αντικατάσταση του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου με νέο άρθρο, το οποίο να συνάδει με τις διατάξεις της 

Οδηγίας, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν –  

 

(α) να κατασκευάσουν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αποχετευτικά 

δίκτυα για τη συλλογή και σταθμούς για την επεξεργασία των λυμάτων 

στις κατοικημένες περιοχές, και  

 

(β) κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των 

αποχετευτικών δικτύων, να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες απαιτήσεις 

που αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων. 

 

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων 

και των σταθμών επεξεργασίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου, 2012, δηλαδή την ημερομηνία που έχει καθοριστεί μετά από 

σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 Για εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας που 

διέπουν την επεξεργασία και απόρριψη των λυμάτων, έχουν ήδη ετοιμαστεί 

και  θα εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικοί κανονισμοί με βάση 

τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002. 

 

 

             Σόλων Νικήτας, 

     Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 
 

Λευκωαία, 4 Ιουλίου, 2003. 
/ΒΝΕ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ
 

 

Γ.Ε.Αρ. 35/1969/5 NOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                 1403 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 
  
Aρ. Τηλ.: 22-889100  
Αρ. Φαξ.: 22-665080                               4 Ιουλίου, 2003. 
   

  

Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Εσωτερικών 
 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

--------------------  
 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη σχετική αλληλογραφία που 

λήγει με επιστολή σας με Αρ. Φακ. 2.12.2 και ημερομηνία 8.11.2002. 

 

 Το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Αποχετευτικών Συστημάτων 

Νόμου σκοπός του οποίου είναι η μερική εναρμόνιση με την πιο πάνω 

Οδηγία, έχει ολοκληρωθεί και αντίγραφο του επισυνάπτεται (σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή) για προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση. 
 

 Σημειώνω ότι για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την Οδηγία, έχουν 

ετοιμαστεί και κανονισμοί με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών Νόμο. 
 

 Υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργείο σας θα πρέπει να υποβάλει προς τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, Επεξηγηματικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που έχει υποδείξει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αντίγραφο των οποίων σας έχει διαβιβαστεί με 

επιστολή του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την 

Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2001. 

 

         Μιχαλάκης Ραφτόπουλος, 
     Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, 

     για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
 
Κοιν.:  - Επικεφαλής Δ.Α.Ε.Κ.Ε.Ε. 

- Γενικό Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού 
(υπόψη κας Μαρίνας Jensen) 

- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

/ΒΝΕ    
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