
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2010 

 
                                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(Ι) του 1995 
94(Ι) του 1995 

100(Ι) του 1995 
5(Ι) του 1997 

139(Ι) του 1999 
10(Ι) του 2000 
84(Ι) του 2001 

108(Ι) του 2004 
253(Ι) του 2004 
14(Ι) του 2005 

   148(Ι) του 2007 
16(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί  με τους περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως του 2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9): 

  
  

 
12(Ι) του 2006 
91(Ι) του 2010. 

«(9)  Σε περίπτωση συνεδριάσεων, κατά τις οποίες το Συμβούλιο 
επιλαμβάνεται και χειρίζεται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στη 
σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 
Προμηθειών,  Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
Νόμων του 2006 και 2010 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων 
Κανονισμών, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός 
Λογιστής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωποί τους, δύνανται να 
παρακάθονται στις συνεδριάσεις αυτές ως ανεξάρτητοι 
παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ζητούν όπως 
αυτές καταγράφονται στα πρακτικά.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την 
παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δΑ): 

  «(δΑ) διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών του στοιχείων, των 
τεχνικών του δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών 
και της τεχνογνωσίας του·». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 14Α 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου 
(4) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

  (4)  Το Συμβούλιο δύναται όπως, με έγγραφη εξουσιοδότησή του 
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και κάτω από όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις που το ίδιο θέτει, 
να εκχωρεί την ενάσκηση οποιασδήποτε, δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, εκτελεστικής φύσεως εξουσίας του, στο Γενικό Διευθυντή, ή 
σε επιτροπές αποτελούμενες είτε από μέλος ή μέλη του 
Συμβουλίου, είτε από μέλη του Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή 
ή/και από άλλους υπαλλήλους του Συμβουλίου, για να ασκούν 
αυτές τις εξουσίες εκ μέρους του Συμβουλίου, από την ημερομηνία 
και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω 
εξουσιοδότηση: 

   
       Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης εξουσίας, ως ανωτέρω, 

δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, κατά την οποία η ενάσκηση τέτοιας 
εξουσίας δυνατό να φέρει το πρόσωπο, στο οποίο αυτή εκχωρείται, 
αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του 
Συμβουλίου: 

   
       Νοείται περαιτέρω ότι η εκχώρηση της ενάσκησης 

οποιασδήποτε εξουσίας ως ανωτέρω, δεν αποκλείει το Συμβούλιο 
από του να ενασκεί το ίδιο, οποτεδήποτε, την εν λόγω εξουσία.». 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Ετήσιοι 
προϋπολογισμοί 

22.(1)  Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των εσόδων και εξόδων του  
Συμβουλίου καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και πρέπει να  υποβάλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 
έτους, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο 
αναφέρονται, για έγκριση από το Συμβούλιο και το Υπουργικό 
Συμβούλιο.   
 
     (2)   Το οικονομικό έτος όλων των Συμβουλίων αρχίζει την 1ην 
ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

6.   Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (10) αυτού, του αριθμού και της λέξης «31η Μαΐου» 
(πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «30η Σεπτεμβρίου»· και 

  
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, του αριθμού και της λέξης «31η Μαΐου» 

(πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «30η Σεπτεμβρίου». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

7.      Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και 
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας φράσης: 
 
«ή για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που 
ευρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός των ορίων 
ορισμένου δήμου ή κοινότητας εντός της περιοχής του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των 
έργων εντός της συγκεκριμένης περιοχής:». και 
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(β) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας φράσης: 
 
«ή για μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται 
μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός των ορίων ορισμένου 
δήμου ή κοινότητας εντός της περιοχής του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων εντός 
της συγκεκριμένης περιοχής.». 
 

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

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

 Δυνατότητα 
Συμβουλίου να 
ζητά από το 
Τμήμα 
Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας 
πληροφορίες 
απαραίτητες για 
την άσκηση των 
εξουσιών του. 

30Α.    Το Συμβούλιο δύναται, με αίτησή του, να ζητεί από τον Διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες όσον 
αφορά το όνομα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα 
στα όρια της περιοχής στην οποία τούτο ασκεί τις αρμοδιότητές του, τη 
διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την αξία της ιδιοκτησίας αυτής, όπως αυτές 
είναι καταχωρημένες στα βιβλία ή άλλα Μητρώα του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.». 
 
 
 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

9.     Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
σ’ αυτό των λέξεων «εκατόν ποδών» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «πενήντα μέτρων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ:23.01.051.196-2010 
ΛΣΜ/ΤΚ/ΕΜΧ 
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