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Αριθμός 121 
Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι 

Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Διοικη
τικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, με την έγκριση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 15Α και 49 των περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμων του 1971 μέχρι 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώ
πων και εγκρίθηκαν από αυτιι, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των άρθρων 15Α και 49 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθοίιντας, ασκ(ίJντας τις εξουσίες 

που του παρέχονται από τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικιον Συστημά
των Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω 

Κανονισμούς. 

1 του 1971 
24 του 1972 
15 του 1978 
88 του 1987 

194 του 1991 
16(1) του 1995 
94(1) του 1995 
1Ο0(Ι) του 1995 

5(1) του 1997 
139(1) του 1999 
. 10(1) του 2000 
84(Ι) του 2001 

108(1) του 2004 
253(Ι) του 2004 
4(1) του 2005. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί του Συμβουλίου Απο- Συνο;ττικός 
χετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιη- τίτλος. 
τικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί του Συμβου- Ε;τίσημη 
λίου Αποχετεύσεων Λεμεσσύ-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Eφη~~ερίδα. 

Κ ' 1999 ( 1::' θ' β' Παοαοτημα ανονισμους του που στο ε<:,ης α αναφερονται ως «οι ασικοι κανονι- Tρί~o (Ι): 

σμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται 2.7.1999. 

μαζί ως οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσσύ-Αμαθούντας (Διά.ρ-

θρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1999 και 2005 . 
. 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικcίJν κανονισμcον τροποποιείται με την προσθήκη Τρω:ο;τοίηση 

σ' αυτόν στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: ~~~~I~~~O~ων 
«'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπα'ίκής Ένωσης.». [3ασικιίJV 

κανονισμιίJV. 

3. Ο Κανονισμός 19 των βασικcίJν κανονισμcίJν τροποποιείται ως ακολού
θως-

Τρο;το;τοίηση 

του Κανο

νισμού 19 των 

(α) με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (α) αυτοί' του σημείου του [3ασικιίJν 
κόμματος και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «ή νοουμένου ότι καvονισμιίJV. 
δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή 
στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικcίJν συμ

φερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,»' 

(β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, μετά τη λέξη «και» 

(πριίπη γραμμή) του σημείου του κόμματος και της φράσης «νοουμέ

νου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας»' 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο: 



Τρο;το;τοίηση 

του Κανο

νισμού 22 των 
βασικιί)ν 

κανονισμι;)" . 

Τρο;το;τοίηση 

των βασικι;)ν 

κανονισμι;)ν 

με την 

;τροσθήκη νέου 

κανονισμού. 
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«(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο 
παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπη

ρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου 
της Δημοκρατίας ή της Ευρωπα'ίκής Ένωσης ή οποιουδήποτε 

κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,»' και 

(δ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά. τη λέξη «Δημο
κρατίας» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή κρά.τους μέλους». 

4. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικα
τάσταση, στο τέλος της υποπαραγρά.φου (δ) της παραγράφου (2) αυτοί" της 
τελείας με άνω και κάτι!) τελεία και την προσθήκη στο τέλος αυτού, της ακόλου

θης επιφύλαξης 

«Νοείται ότι κανένας υπάλληλος δεν προάγεται σε θέση που συνεπάγεται 
άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη 

των γενικιον συμφερόντων του Συμβουλίου, εκτός αν εί ναι πολίτης της Δημο
κρατίας.». 

5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη μετά τον Κανο
νισμό 64 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 
«Υ;τοχρέωση 64Α. Υπάλληλος, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

ανα([ορά; στο του, διαπιστιί)νειή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί 
Συμβούλιο 
;τράξεω" πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο, κατά την εκτέ-
διαcrθορά; 1i λεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο 
δωροδοκία;. Συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη 

του ισχυρισμού του.». 


