
Κ.Δ.Π. 215/2005 

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3987 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 215 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τρο

ποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεμεσού - Αμαθούντας, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση τα άρθρα 

15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου 

(Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΙ1θηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 15Α και 49 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, ασκώντας τις 

εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 15Α και 49 του περί 
Αποχετευτικιον Συστημάτων Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

]. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειιον) Κανονισμούς του 
1999 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι 
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βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειιον) 
Κανονισμοί του 1999 και 2005. 

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α) Με την ένθεση σε αυτόν, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακό
λουθου νέου ορισμού: 

«'γονική άδεια' έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
69(1) του 2002. όρο αυτό από το άρθρο 4 του περί Γονικής Άδειας και 

Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμου'»' και 

(β) με την ένθεση στον ορισμό του όρου «υπηρεσία», αμέσως μετά τη λέξη 
και το σημείο στίξης «Νόμοι,» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «γονική 

άδεια χωρίς αποδοχές,». 

3. Η υποπαράγραφος (α)Ο) της παραγράφου (2) του Κανονισμοί, 3 των 
βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή του 
αριθμού «19» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «20». 

Τροπο;rοίηση 4. Ο τίτλος του Μέρους ιν των βασικών κανονισμιον τροποποιείται με την 
ΤMO~ ΤίΤλο1Υυ του προσθήκη, αμέσως μετά nc:; λέξεις «ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤ ΑΣ», των λέξεων 

ερους των -
βασικιίJν «ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ». 
κανονισμιΟν. 

Ένθεση νέo~ 5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτούς, αμέσως 
Κανονισμου 'Κ '7' , λ θ 'Κ ' στουςβασΙΚΟ1)ς μετα τον ανονισμο 1 αυτων, του ακο ου ου νεου ανονισμου: 

κανονισμοίις. «Γονική 17 Α. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Κανονισμού 17, 
άδεια. κάθε γονέας υπάλληλος, πατέρας και μητέρα, περιλαμβανομένων 

και θετών γονέων, δικαιούται να λάβει γονική άδεια, χωρίς 
αποδοχές, στο ύψος και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στον περί Γονικής Άδειας και 
Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο, για σκοπούς φροντίδας 
και ανατροφής του παιδιού.». 

Α.ντικα- 6. Ο Κανονισμός 20 των βασικών κανονισμιον αντικαθίσταται από τον 
τασταση του , , , 
Κανονισμού 20 ακολουθο νεο Κανονισμο: 
των βασικιον 

κανονισμιΟν. 
«Άδεια για 

λόγους 

ανωτέρας βίας. 

20.-( 1) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε διάταξης των 

παρόντων Κανονισμών, κάθε υπάλληλος δικαιούται να 
λαμβάνει, με αίτησή του, άδεια, χωρίς αποδοχές, επτά ημερών 

ετησίως, για λόγους ανωτέρας βίας, που συνδέονται με 
επείγοντες οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι αφορούν ασθένεια 

ή ατύχημα εξαρτωμένων μελιον της οικογένειάς του και 

καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στον περί 

Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο. 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (1), 'εξαρτώμενο 

μέλος' σημαίνει παιδί, σύζυγο, γονέα, αδελφό, αδελφή, παππού 
και γιαγιά.». 

Προσθήκη νέου 7. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη σε αυτούς, 
Κανονισμού. αμέσως μετά τον Κανονισμό 20, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 
στους βασικους 

κανονισμούς. «Άδεια 21. Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων 
απουσίας Κανονισμιον, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, μπορεί να 
χωρίς 
α;rοδοχές. παραχωρηθεί σε υπάλληλο, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις 

που καθορίζει το Συμβούλιο.». 


