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/ΦΜ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
13(Ι) του 2004. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των 
Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβιβάζεται μαζί με τον περί 
Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2004 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι του 
2004 και 2009. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου 30Α 
σ’ αυτόν. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 30 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: 

 «Εκχώρηση 
εξουσιών. 

30Α.–(1) Η αρμόδια αρχή, δύναται με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
εκχωρήσει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές της 
που είναι σχετικές με τον έλεγχο της εφαρμογής  του παρόντος 
Νόμου ή των εκδιδομένων δυνάμει αυτού κανονισμών ή 
διαταγμάτων - 

   (α)  σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της 
Δημοκρατίας, ή 

 
(β)  σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα 

προσόντα, ή 
 
(γ)  σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που 

ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπούς δημοσίου 
συμφέροντος. 

 
       (2) Η αρμόδια αρχή δύναται, όποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις 

περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της 
για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η 
οποία λήφθηκε με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 
 
     (3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή εκχωρεί 
οποιεσδήποτε εξουσίες, σύμφωνα με  την παράγραφο (1), η εν 
λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκεί 
η ίδια οποτεδήποτε τις εκχωρηθείσες εξουσίες.».  

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  «(3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) μπορούν να 
εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία 
να τροποποιούνται τα Παραρτήματα των εν λόγω κανονισμών, για 
σκοπούς προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.». 
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