
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 47(Ι)/2018 
Αρ. 4654, 1.6.2018                               

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 47(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2015 

Προοίμιο. Για να εξουσιοδοτείται η αρμόδια αρχή να καθορίζει απαγορευτικά ή/και επιτακτικά μέτρα μέσα 
στις ζώνες προστασίας των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των 
έργων υδροληψίας, το νερό των οποίων προορίζεται ή θα προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, µε σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς του και έτσι να μειωθεί το 
επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού, 

  
 Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

13(Ι) του 2004 
67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010 
122(Ι) του 2012 

159(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και 
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμους του 2004 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2018. 

  
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 όρων και των ορισμών τους:  

 “«έργο υδροληψίας» σημαίνει ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος ή άλλου έργου, με το οποίο 
καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, 
εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής· 

  
 «πηγή νερού» σημαίνει οποιαδήποτε επιφανειακά και υπόγεια  νερά, περιλαμβανομένου του 

νερού από φυσικές πηγές·  
  
 «φυσική πηγή» σημαίνει τη φυσική ανάδυση του υπόγειου νερού προς την επιφάνεια του 

εδάφους και τη λήψη του νερού αυτού για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης και περιλαμβάνει 
τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίησή της˙”. 

  
Τροποποίηση 
 του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, 

με το νέο ακόλουθο εδάφιο:   

 «(4)(α) Η αρµόδια αρχή μεριµνά ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία προστασία των υδατικών 
συστημάτων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) µε σκοπό να αποφευχθεί η 
υποβάθμιση της ποιότητάς τους και έτσι να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που 
απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού. 

   
 
 
 

 

 (β) Για την προστασία αυτή η αρµόδια αρχή, μετά από γραπτή πρόταση του Διευθυντή του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και αφού λάβει υπόψη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τις θέσεις 
άλλων αρμόδιων αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, µε τα οποία καθορίζει ζώνες προστασίας για τα συστήματα 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των έργων υδροληψίας, το νερό των οποίων 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

  
       (γ) Με τα πιο πάνω διατάγματα, η αρµόδια αρχή μπορεί, εντός των ζωνών προστασίας, να – 

 
 (i) Aπαγορεύει συγκεκριμένες δραστηριότητες ή λειτουργίες, 

 
 (ii) καθορίζει απαγορευτικά ή/και επιτακτικά μέτρα, και 

 
 (iii) καθορίζει οποιαδήποτε άλλα μέτρα προστασίας κρίνει αναγκαία.». 
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Τροποποίηση 
 του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:- 

 

              (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό «21» 
(τέταρτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και του αριθμού «,23(4)»˙και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου: 

   
  «(στ) τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά με το σχεδιασμό των ζωνών 

προστασίας που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 23(4).». 
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