Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Δημόσια Διαβούλευση για τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Κυρία/ε,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την
τροποποίηση Άρθρων του πιο πάνω Νόμου.
Η πρώτη Δημόσια Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 5
Απριλίου 2022 η ώρα 11:00 μέχρι 12:30 κατά την οποία θα γίνει ενημέρωση σχετικά
με τις εν λόγω πρόνοιες αλλά και για να δοθεί ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν τις απόψεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους
γραπτώς, πριν από την συνάντηση, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
cdemetriou@wdd.moa.gov.cy ή κατά την διάρκεια της συνάντησης.
Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας το Προσχέδιο Τροποποιητικού Νόμου και ο συγκριτικός
πίνακας όπου φαίνονται οι προτεινόμενες αλλαγές καθώς και σχόλια για το πώς
προέκυψαν.
Για να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη παρακαλώ πατήστε εδώ.
Τα στοιχεία για την τηλεδιάσκεψη:
Access Information:
Meeting Number: 997 115 869
Password: wdd1234
Audio Connection: +35722800595 (Call In Service)
Access Code: 997 115 869
Numeric Meeting Password: 69410307
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
ΤΟΥ 2010

.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους του 2010 έως 2022 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι
του 2010 ως του 2022.

79(Ι) του 2010
147(Ι) του 2011
121 (Ι) του 2012
37 (Ι) του 2013
186 (Ι) του 2013
2(I) του 2016
122(I) του 2016
10(I) του 2022
Τροποποίηση
του Άρθρου 23
του βασικού νόμου

Το Άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«23. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Υπουργού, ο Διευθυντής
μεριμνά για την εφαρμογή οποιωνδήποτε προγραμμάτων παρακολούθησης
της κατάστασης των υδατικών συστημάτων που προβλέπονται στα άρθρα
23 και 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται στους σταθμούς
επεξεργασίας ή παραγωγής νερού, στην ίδια την πηγή του νερού, σε
οποιαδήποτε σημεία του δικτύου παροχής, εντός των υδατοδεξαμενών
εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού, ή σε οποιαδήποτε άλλα σημεία
που δυνατόν να αποφασίσει ο Διευθυντής.»

Τροποποίηση
του Άρθρου 55
του βασικού νόμου

Στο Άρθρο 55 του βασικού νόμου προστίθεται νέο εδάφιο (1) και
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«55.-(1) Πρόσωπο το οποίο χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση
του Διευθυντή εισέρχεται:
(α) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
(β) στο νερό των ταμιευτήρων
(γ) στο χώρο γύρω από τον ταμιευτήρα ο οποίος βρίσκεται στη δικαιοδοσία
του Διευθυντή
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή
και στις δύο αυτές ποινές.
Νοείται ότι από το (γ) εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας ψαρέματος από τον
συγκεκριμένο ταμιευτήρα που εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος

Αλιείας και θαλάσσιων ερευνών.
Για οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα με βάση τις
διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής, δύναται να προβεί
αυτόβουλα σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αποδεχόμενος την
καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού ποσού που θα καθορίσει ο
Διευθυντής ανάλογα με το αδίκημα αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 500 Ευρώ:
Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται μόνο σε περίπτωση που
το αδίκημα διαπράττεται για πρώτη φορά.
(2) Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προκαλεί ζημιές ή καταστρέφει
κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, ή εσκεμμένα επεμβαίνει στη ροή ή
στη διανομή νερού που συνδέεται με κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις
δύο αυτές ποινές.
(3) Πρόσωπο το οποίο, με αμελή πράξη ή παράλειψη, προκαλεί ζημιά ή
καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, ή επεμβαίνει, ή
προκαλεί επέμβαση στη ροή ή στη διανομή νερού που συνδέεται με
κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή
και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Πρόσωπο το οποίο παράνομα αφαιρεί, ή λαμβάνει, ή μεταφέρει, ή
αποσύρει, ή εκτρέπει για δική του χρήση νερό από κυβερνητικά υδατικά
έργα ή τμήμα τους, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(5) Το Δικαστήριο που εκδικάζει αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση
του παρόντος άρθρου μπορεί, σε περίπτωση καταδίκης, επιπρόσθετα από
οποιαδήποτε ποινή την οποία δικαιούται να επιβάλει δυνάμει του παρόντος
Νόμου, να διατάξει(α) τη μετακίνηση, την εξαφάνιση ή την καταστροφή, οποιωνδήποτε
κατασκευών που έγιναν ή υλικών που τοποθετήθηκαν για απόκτηση ή
χρήση νερού κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με
έξοδα του καταδικασθέντα, εντός του χρόνου που καθορίζεται στο διάταγμα
του Δικαστηρίου, αλλά σε καμιά περίπτωση εντός χρόνου που υπερβαίνει
τους τρεις (3) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ η γραπτή συγκατάθεση του
Διευθυντή ήθελε χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε
κρίνει αναγκαίο ή επιθυμητό˙
(β) την κατάσχεση οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων ή άλλων
αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ή σε σχέση με το αδίκημα
που διαπράχθηκε˙
(γ) την καταβολή στο Διευθυντή της αξίας του νερού που αποδεικνύεται ή
εύλογα εκτιμάται ότι λήφθηκε ή χρησιμοποιήθηκε παράνομα˙ και
(δ) οτιδήποτε ήθελε ορίσει το Δικαστήριο ως αναγκαίο ή χρήσιμο υπό τις

περιστάσεις.
(6) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα
δυνάμει του εδαφίου (5), παραλείψει να συμμορφωθεί πλήρως με το
διάταγμα αυτό εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, το Δικαστήριο,
χωρίς να επηρεάζεται η εξουσία του για επιβολή οποιασδήποτε ποινής για
καταφρόνηση του Δικαστηρίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει τη λήψη των
αναγκαίων για την εκτέλεση του διατάγματος μέτρων και σε τέτοια
περίπτωση οι δαπάνες που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό δύνανται να
εισπραχθούν ως χρηματική ποινή από το πρόσωπο που καταδικάστηκε.»
Τροποποίηση
του άρθρου 83
του βασικού νόμου

Το Άρθρο 83, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροποποίηση
του άρθρου 85
του βασικού νόμου

Το Άρθρο 85, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή επιπλέον πληροφορίες,
μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια που αφορούν την κατασκευή και τη
λειτουργία του έργου.»

«(3) Κατά την εξέταση αίτησης για τροποποίηση της Άδειας υδροληψίας, ο
Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή έκθεση δοκιμής οκτάωρης ή
12ωρης αντλητικής καταπόνησης σύμφωνα με την κρίση του.»
Παράλληλα, το υφιστάμενο εδάφιο 3 μετονομάζεται σε (4).

Τροποποίηση
του άρθρου 86
του βασικού νόμου

Το Άρθρο 86, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε
δυνάμει του εδαφίου (2) και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον
προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η
προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή του στον
προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από
λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που
περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το πόρισμα της
εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή.
Νοείται επίσης ότι, το πόρισμα προς τον Υπουργό καθώς και η απόφαση
του Υπουργού είναι σε γραπτή μορφή και πλήρως αιτιολογημένη»

Τροποποίηση του

Το Άρθρο 92 σημείο (γ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρου 92

«(γ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να προβεί σε μονώσεις και
σε τοποθετήσεις φιλτροσωλήνων όπως θα υποδείξει ο Διευθυντής με
σκοπό την προστασία του έργου, του υδροφόρου του κοινού και
γειτνιαζόντων τεμαχίων.»

Τροποποίηση του

Το Άρθρο 94 τροποποιείται με την προσθήκη νέου εδαφίου (η) ως εξής:

Άρθρου 94

«(η) στην υποχρέωση του κατόχου άδειας υδροληψίας (ι) για καλύτερη
διαχείριση της εγκεκριμένης ετήσιας ποσότητας νερού να ελέγχει τις
ενδείξεις του υδρομετρητή κατά συγκεκριμένα διαστήματα (όχι μικρότερα
των 2 μηνών) τα οποία θα καθορίζονται στην άδεια υδροληψίας και

ακολούθως να ενημερώνει ανάλογα τον Διευθυντή συμπληρώνοντας και
αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο ή άλλως πως αυτός ορίσει ή (ιι) να
εγκαταστήσει ηλεκτρονικό υδρομετρητή μέσω του οποίου να παρακολουθεί
την κατανάλωση και παράλληλα να μεταδίδονται οι μετρήσεις στο Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων.»
Παράλληλα, το Άρθρο 94 (η) μετονομάζεται σε 94 (θ).
Τροποποίηση του

Το Άρθρο 95 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Άρθρου 95

«(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που
εντός (21) ημερών από την ημέρα ανόρυξης ή κατασκευής του φρέατος ή
άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, έχει υποβληθεί αίτηση για
άδεια υδροληψίας.»

Τροποποίηση του

Το Άρθρο 97, εδάφιο (3) στην τέταρτη γραμμή στο σημείο … «ή της
παραγράφου (α) του άρθρου 147», αντικαθίσταται με την πρόταση… «ή της
παραγράφου (γ) του άρθρου 147».

Άρθρου 97

Τροποποίηση
του Άρθρου 99
του βασικού νόμου

Το Άρθρο 99 εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«99-1 Η Άδεια υδροληψίας δεν δύναται να εκχωρηθεί από τον κάτοχο της
σε άλλο πρόσωπο έκτος εάν το άλλο πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης της γης ή
του φρέατος ή του έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης το οποίο
αφορά η άδεια με την προϋπόθεση ότι τα ισχύοντα κριτήρια για χρήση του
νερού από τον νέο κάτοχο της άδειας υδροληψίας εξακολουθούν να
ισχύουν και επίσης η εκχώρηση γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που
θα καθοριστούν από τον Διευθυντή.
Νοείται ότι κάθε κάτοχος ο οποίος προτίθεται να εκχωρήσει την άδεια
υδροληψίας σε άλλο πρόσωπο με βάση το παρόν Άρθρο, ενημερώνει
γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την
προτιθέμενη εκχώρηση για γραπτή έγκριση με όρους.»

Το Άρθρο 107 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροποποίηση
του άρθρου 107
του βασικού νόμου

«107-1 - Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Μέρους
καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.
(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) για κάθε αίτηση για
άδειες υδροληψίας ή άδειες έργου υδροληψίας ή άδειες έργου
συγκράτησης η οποία υποβάλλεται την ίδια μέρα από τον ίδιο κάτοχο για:
(α) ένα ή περισσότερα τεμάχια ή
(β) για διάφορες γεωτρήσεις σε ένα τεμάχιο,
που βρίσκονται εντός των
καταβάλλεται τέλος 100 Ευρώ.»

Τροποποίηση
άρθρου
112

του
του

διοικητικών

ορίων

Το άρθρο 112-(3), αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

μιας

Κοινότητας

βασικού νόμου

«(3) Με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 80 του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο διατάσσει
την πλήρωση (μόλωμα) ή το σφράγισμα ή το κλείσιμο οποιουδήποτε
φρέατος, ή την κατεδάφιση ή την καταστροφή άλλου έργου υδροληψίας ή
έργου συγκράτησης, που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε χωρίς άδεια ή
κατά παρέκκλιση από τους όρους και περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην
άδεια, με έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε (στην περίπτωση
γεώτρησης ή φρέατος, με βάση τις υποδείξεις του Διευθυντή του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης), εντός τέτοιας προθεσμίας όπως καθορίζεται
στη διαταγή του Δικαστηρίου, που να μην υπερβαίνει όμως σε καμιά
περίπτωση τους δύο (2) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ χορηγηθεί ή ληφθεί η
άδεια ή η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή:
Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται, κατά τη χορήγηση τέτοιας άδειας, ή κατά
την παροχή τέτοιας συγκατάθεσης, να επιβάλει τέτοιους όρους ή
προϋποθέσεις όπως ήθελαν φανεί σε αυτόν αναγκαίοι ή επιθυμητοί.»
To άρθρο 112 τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο 7 της
ακόλουθης παραγράφου:
«112-(8) Για οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα με
βάση τις διατάξεις του Άρθρου 112 ο Διευθυντής, δύναται να προβεί
αυτόβουλα σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αποδεχόμενος την
καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού ποσού που θα καθορίσει ο
Διευθυντής ανάλογα με το αδίκημα αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 500 Ευρώ:
Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται μόνο σε περίπτωση που
το αδίκημα διαπράττεται για πρώτη φορά.

Τροποποίηση
άρθρου
116
βασικού νόμου

Η εξώδικη ρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα αδικήματα:
(α) Παράληψη εγκατάστασης υδρομετρητή σύμφωνα με το σχετικό όρο
στην άδεια υδροληψίας.
(β) Άντληση νερού με υδρομετρητή έκτος λειτουργίας.
(γ) Παραβίαση του επιτρεπομένου ορίου άντλησης νερού.»
του Το Άρθρο 116, εδάφιο 7, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
του

«(7) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε
δυνάμει του εδαφίου (6) και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον
προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η
προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή του στον
προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από
λειτουργούς του Υπουργείου του να εξετάζει ορισμένα θέματα που
περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το πόρισμα της
εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή.

Τροποποίηση
άρθρου
117
βασικού νόμου

Νοείται επίσης, ότι, το πόρισμα προς τον Υπουργό καθώς και η απόφαση
του Υπουργού είναι σε γραπτή μορφή και πλήρως αιτιολογημένη»
του To άρθρο 117 τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (6), το
του ακόλουθο εδάφιο:
«(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα με βάση
τις διατάξεις του Άρθρου 116 ο Διευθυντής, αν κρίνει, δύναται να προβεί
αυτόβουλα σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αποδεχόμενος την

καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού ποσού που θα καθορίσει ο
Διευθυντής ανάλογα με το αδίκημα αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 500 Ευρώ.
Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται μόνο σε περίπτωση που
το αδίκημα διαπράττεται για πρώτη φορά»
Τροποποίηση
άρθρου
148
βασικού νόμου

του
του

Το άρθρο 148 (2) του βασικού Νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο
κείμενο:
«148 (2) Κάτοχοι φρεάτων οι οποίοι έχουν ανορύξει ή κατασκευάσει φρέαρ
πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου χωρίς να έχουν
εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τον καταργηθέντα περί Φρεάτων Νόμο
άδεια ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος και εξακολουθούν να αντλούν νερό
από αυτό πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή για αδειοδότηση των
εν λόγω φρεάτων καταβάλλοντας παράλληλα και επιπρόσθετο τέλος 300
Ευρώ για το κάθε ένα. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί,, το
φρέαρ πρέπει να τεθεί σε αχρησία ή να καταστραφεί με έξοδα του
ιδιοκτήτη.»
Τα εδάφια 3 μέχρι 18 καταργούνται.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΑ

Τι υπάρχει στον Νόμο τώρα

1

23. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του
Υπουργού, ο Διευθυντής μεριμνά για την
εφαρμογή
οποιωνδήποτε
προγραμμάτων
παρακολούθησης
της
κατάστασης
των
υδατικών συστημάτων που προβλέπονται στα
άρθρα 23 και 24 του περί Προστασίας και
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου:
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Πως τροποποιείται

Σχόλια

Το Άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται ως Διαγράφεται η 2η παράγραφος.
ακολούθως:
Τα προγράμματα παρακολούθησης
της κατάστασης των υδατικών
«23. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του σωμάτων έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και
Υπουργού, ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή επομένως η 2η παράγραφος δεν
οποιωνδήποτε προγραμμάτων παρακολούθησης της ισχύει πια.
κατάστασης των υδατικών συστημάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 του περί
Νοείται ότι, μέχρις ότου τα ανωτέρω Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου:
προγράμματα τεθούν σε εφαρμογή, ο
Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας Νοείται περαιτέρω ότι, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται
του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση που στους σταθμούς επεξεργασίας ή παραγωγής νερού,
παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές στην ίδια την πηγή του νερού, σε οποιαδήποτε
νερού και σε εγκεκριμένους καταναλωτές σημεία του δικτύου παροχής, εντός των
δυνάμει του παρόντος Νόμου, για να υδατοδεξαμενών εξουσιοδοτημένων προμηθευτών
εξακριβώνει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις νερού, ή σε οποιαδήποτε άλλα σημεία που δυνατόν
υποχρεώσεις του δυνάμει του περί της να αποφασίσει ο Διευθυντής.»
Ποιότητας
του
Νερού
Ανθρώπινης
Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος)
Νόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο έλεγχος μπορεί να
γίνεται στους σταθμούς επεξεργασίας ή
παραγωγής νερού, στην ίδια την πηγή του
νερού, σε οποιαδήποτε σημεία του δικτύου
παροχής,
εντός
των
υδατοδεξαμενών
εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού, ή σε
οποιαδήποτε άλλα σημεία που δυνατόν να
αποφασίσει ο Διευθυντής.
55.-(1) Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προκαλεί Στο Άρθρο 55 του βασικού νόμου προστίθεται νέο Προστίθενται νέα αδικήματα τα οποία
ζημιές ή καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά έργα εδάφιο (1) και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
δεν καλύπτονται από το Νόμο.
ή τμήμα τους, ή εσκεμμένα επεμβαίνει στη ροή
Επίσης για γρηγορότερη απονομή
ή στη διανομή νερού που συνδέεται με
της
δικαιοσύνης
και
για
1

κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει αδίκημα
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

αποσυμφόρηση των δικαστηρίων
«55.-(1) Πρόσωπο το οποίο χωρίς την εκ των
από
εκδίκαση
αυτών
των
προτέρων γραπτή έγκριση του Διευθυντή εισέρχεται:
αδικημάτων, προστίθεται πρόνοια
(α) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αναπτύξεως για εξώδικη ρύθμιση (μόνο σε
Υδάτων
περίπτωση
που
το
αδίκημα
διαπράττεται
για
πρώτη
φορά).
(β) στο νερό των ταμιευτήρων

(2) Πρόσωπο το οποίο, με αμελή πράξη ή
παράλειψη, προκαλεί ζημιά ή καταστρέφει
κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, ή
επεμβαίνει, ή προκαλεί επέμβαση στη ροή ή στη
διανομή νερού που συνδέεται με κυβερνητικά
υδατικά έργα, διαπράττει αδίκημα και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή και στις
δύο αυτές ποινές.

(γ) στο χώρο γύρω από τον ταμιευτήρα ο οποίος
βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Διευθυντή

(3) Πρόσωπο το οποίο παράνομα αφαιρεί, ή
λαμβάνει, ή μεταφέρει, ή αποσύρει, ή εκτρέπει
για δική του χρήση νερό από κυβερνητικά
υδατικά έργα ή τμήμα τους, διαπράττει αδίκημα
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Για οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει
διαπράξει αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος
εδαφίου, ο Διευθυντής, δύναται να προβεί αυτόβουλα
σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αποδεχόμενος
την καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού
ποσού που θα καθορίσει ο Διευθυντής ανάλογα με το
αδίκημα αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 500 Ευρώ:

(4) Το Δικαστήριο που εκδικάζει αδίκημα που
διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος
άρθρου μπορεί, σε περίπτωση καταδίκης,
επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή την
οποία δικαιούται να επιβάλει δυνάμει του
παρόντος Νόμου, να διατάξει-

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ
(€850) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Νοείται ότι από το (γ) εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας
ψαρέματος από τον συγκεκριμένο ταμιευτήρα που
εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και
θαλάσσιων ερευνών.

Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται
μόνο σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται για
πρώτη φορά.
(2) Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προκαλεί ζημιές ή
καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους,
ή εσκεμμένα επεμβαίνει στη ροή ή στη διανομή νερού
που συνδέεται με κυβερνητικά υδατικά έργα,
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική
2

(α) τη μετακίνηση, την εξαφάνιση ή την
καταστροφή, οποιωνδήποτε κατασκευών
που έγιναν ή υλικών που τοποθετήθηκαν
για απόκτηση ή χρήση νερού κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, με έξοδα του καταδικασθέντα,
εντός του χρόνου που καθορίζεται στο
διάταγμα του Δικαστηρίου, αλλά σε καμιά
περίπτωση εντός χρόνου που υπερβαίνει
τους τρεις (3) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ η
γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή ήθελε
χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους όπως ο
Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίο ή
επιθυμητό˙
(β)
την
κατάσχεση
οποιωνδήποτε
μηχανημάτων,
εργαλείων ή
άλλων
αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για ή σε σχέση με το αδίκημα που
διαπράχθηκε˙

ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές
ποινές.
(3) Πρόσωπο το οποίο, με αμελή πράξη ή παράλειψη,
προκαλεί ζημιά ή καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά
έργα ή τμήμα τους, ή επεμβαίνει, ή προκαλεί
επέμβαση στη ροή ή στη διανομή νερού που
συνδέεται με κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή και στις δύο αυτές
ποινές.

(4) Πρόσωπο το οποίο παράνομα αφαιρεί, ή
λαμβάνει, ή μεταφέρει, ή αποσύρει, ή εκτρέπει για δική
του χρήση νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα ή
τμήμα τους, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε
(γ) την καταβολή στο Διευθυντή της αξίας χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες
του νερού που αποδεικνύεται ή εύλογα πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές
εκτιμάται ότι λήφθηκε ή χρησιμοποιήθηκε ποινές.
παράνομα˙ και
(5) Το Δικαστήριο που εκδικάζει αδίκημα που
(δ) οτιδήποτε ήθελε ορίσει το Δικαστήριο διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου
ως αναγκαίο ή χρήσιμο υπό τις μπορεί, σε περίπτωση καταδίκης, επιπρόσθετα από
περιστάσεις.
οποιαδήποτε ποινή την οποία δικαιούται να επιβάλει
δυνάμει του παρόντος Νόμου, να διατάξει(5) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου
εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα δυνάμει του (α) τη μετακίνηση, την εξαφάνιση ή την καταστροφή,
εδαφίου (4), παραλείψει να συμμορφωθεί οποιωνδήποτε κατασκευών που έγιναν ή υλικών που
πλήρως με το διάταγμα αυτό εντός του χρόνου τοποθετήθηκαν για απόκτηση ή χρήση νερού κατά
που καθορίζεται σε αυτό, το Δικαστήριο, χωρίς παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με
να επηρεάζεται η εξουσία του για επιβολή έξοδα του καταδικασθέντα, εντός του χρόνου που
οποιασδήποτε ποινής για καταφρόνηση του καθορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου, αλλά σε
3

Δικαστηρίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει τη
λήψη των αναγκαίων για την εκτέλεση του
διατάγματος μέτρων και σε τέτοια περίπτωση οι
δαπάνες που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό
δύνανται να εισπραχθούν ως χρηματική ποινή
από το πρόσωπο που καταδικάστηκε.

καμιά περίπτωση εντός χρόνου που υπερβαίνει τους
τρεις (3) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ η γραπτή
συγκατάθεση του Διευθυντή ήθελε χορηγηθεί υπό
τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει
αναγκαίο ή επιθυμητό˙
(β) την κατάσχεση οποιωνδήποτε μηχανημάτων,
εργαλείων ή άλλων αντικειμένων τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για ή σε σχέση με το αδίκημα που
διαπράχθηκε˙
(γ) την καταβολή στο Διευθυντή της αξίας του νερού
που αποδεικνύεται ή εύλογα εκτιμάται ότι λήφθηκε ή
χρησιμοποιήθηκε παράνομα˙ και
(δ) οτιδήποτε ήθελε ορίσει το Δικαστήριο ως αναγκαίο
ή χρήσιμο υπό τις περιστάσεις.
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83.-(3) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από
τον αιτητή επιπλέον πληροφορίες, μελέτες και
κατασκευαστικά σχέδια που αφορούν τις
περιβαλλοντικές,
υδρολογικές
και
υδρογεωλογικές
επιπτώσεις
από
την
κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

(6) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε
δικαστικό διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (5),
παραλείψει να συμμορφωθεί πλήρως με το διάταγμα
αυτό εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, το
Δικαστήριο, χωρίς να επηρεάζεται η εξουσία του για
επιβολή οποιασδήποτε ποινής για καταφρόνηση του
Δικαστηρίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει τη λήψη των
αναγκαίων για την εκτέλεση του διατάγματος μέτρων
και σε τέτοια περίπτωση οι δαπάνες που
διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό δύνανται να
εισπραχθούν ως χρηματική ποινή από το πρόσωπο
που καταδικάστηκε.»
Το Άρθρο 83, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή
επιπλέον πληροφορίες, μελέτες και κατασκευαστικά
σχέδια που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία
του έργου.»
4

Η εκτίμηση για περιβαλλοντικές,
υδρολογικές και υδρογεωλογικές
επιπτώσεις από την κατασκευή και τη
λειτουργία του έργου καλύπτονται
από τον περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018. Οι

4

Το Άρθρο 85, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«(3) Κατά την εξέταση αίτησης για τροποποίηση της
Άδειας υδροληψίας, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει
από τον αιτητή έκθεση δοκιμής οκτάωρης ή 12ωρης
αντλητικής καταπόνησης σύμφωνα με την κρίση του.»

5
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περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
περιλαμβάνουν και τις υδρολογικές
και υδρογεωλογικές επιπτώσεις.
Προστίθεται
πρόνοια
ότι,
ο
Διευθυντής κατά την εξέταση αίτησης
για
τροποποίηση
της
Άδειας
υδροληψίας, δύναται να ζητήσει από
τον αιτητή έκθεση δοκιμής οκτάωρης
ή 12ωρης αντλητικής καταπόνησης

Παράλληλα, το υφιστάμενο εδάφιο 3 μετονομάζεται σε
(4).
86. -(3) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς Το Άρθρο 86, εδάφιο 3, αντικαθίσταται από το Προστίθεται πρόνοια ότι, το πόρισμα
καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε ακόλουθο κείμενο:
προς τον Υπουργό καθώς και η
δυνάμει του εδαφίου (2) και, αφού ακούσει ή
απόφαση του Υπουργού είναι σε
δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να
και πλήρως
«Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε γραπτή μορφή
υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους προσφυγή που έγινε δυνάμει του εδαφίου (2) και, αιτιολογημένη.
στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον
κοινοποιεί
την
απόφασή
του
στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους
προσφεύγοντα:
οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά
και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να
αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε
λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του
ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που
προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν
πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση
έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή.
της απόφασής του για την προσφυγή.
Νοείται επίσης ότι, το πόρισμα προς τον Υπουργό
καθώς και η απόφαση του Υπουργού είναι σε γραπτή
μορφή και πλήρως αιτιολογημένη»
92 (γ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου Το Άρθρο 92 σημείο (γ) αντικαθίσταται ως Προστέθηκε
να προβεί σε μονώσεις και σε τοποθετήσεις ακολούθως:
τεμαχίων»
φιλτροσωλήνων όπως θα υποδείξει ο
5

«και

γειτνιαζόντων
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Διευθυντής με σκοπό την προστασία του έργου, «(γ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να
του υδροφορέα και του κοινού˙
προβεί σε μονώσεις και σε τοποθετήσεις
φιλτροσωλήνων όπως θα υποδείξει ο Διευθυντής με
σκοπό την προστασία του έργου, του υδροφόρου του
κοινού και γειτνιαζόντων τεμαχίων.»
Το Άρθρο 94 τροποποιείται με την προσθήκη νέου Προστίθεται πρόνοια για υποχρέωση
εδαφίου (η) ως εξής:
του κάτοχου Άδειας Υδροληψίας να
εγκαταστήσει
ηλεκτρονικό
«(η) στην υποχρέωση του κατόχου άδειας υδρομετρητή και να μεταδίδονται οι
υδροληψίας (ι) για καλύτερη διαχείριση της μετρήσεις στο Τμήμα Αναπτύξεως
εγκεκριμένης ετήσιας ποσότητας νερού να ελέγχει τις Υδάτων, ή να ελέγχει τις ενδείξεις του
ενδείξεις του υδρομετρητή κατά συγκεκριμένα υδρομετρητή και να ενημερώνει
διαστήματα (όχι μικρότερα των 2 μηνών) τα οποία θα ανάλογα
τον
Διευθυντή
καθορίζονται στην άδεια υδροληψίας και ακολούθως συμπληρώνοντας
και
να
ενημερώνει
ανάλογα
τον
Διευθυντή αποστέλλοντας σχετικό έντυπο.
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό
έντυπο ή άλλως πως αυτός ορίσει ή (ιι) να
εγκαταστήσει ηλεκτρονικό υδρομετρητή μέσω του
οποίου να παρακολουθεί την κατανάλωση και
παράλληλα να μεταδίδονται οι μετρήσεις στο Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων.»
Παράλληλα, το Άρθρο 94 (η) μετονομάζεται σε 94 (θ).
Το Άρθρο 95 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Δεν
απαιτείται
να
εκδοθεί
πιστοποιητικό έγκρισης από τον
«(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται Διευθυντή, εάν εντός (21) ημερών
στην περίπτωση που εντός (21) ημερών από την από την ημέρα ανόρυξης ή
ημέρα ανόρυξης ή κατασκευής του φρέατος ή άλλου κατασκευής του φρέατος ή άλλου
έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, έχει έργου
υδροληψίας
ή
έργου
υποβληθεί αίτηση για άδεια υδροληψίας.»
συγκράτησης, έχει υποβληθεί αίτηση
για
άδεια
υδροληψίας.
Έτσι
αποφεύγεται
αχρείαστη
γραφειοκρατία.
Το Άρθρο 97, εδάφιο (3) στην τέταρτη γραμμή στο Διόρθωση λανθασμένης αναφοράς
σημείο … «ή της παραγράφου (α) του άρθρου 147», στο Νόμο.
αντικαθίσταται με την πρόταση… «ή της παραγράφου
(γ) του άρθρου 147».
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99.-(1) Άδεια υδροληψίας δε δύναται να Το Άρθρο 99 εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το Επαναδιατύπωση
του
σχετικού
εκχωρηθεί από τον κάτοχό της, εκτός εάν ο ίδιος ακόλουθο κείμενο:
εδαφίου για ευκολότερη κατανόηση..
δεν είναι κάτοχος«99-1 Η Άδεια υδροληψίας δεν δύναται να
εκχωρηθεί από τον κάτοχο της σε άλλο πρόσωπο
(α) του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας
έκτος εάν το άλλο πρόσωπο είναι ιδιοκτήτης της γης
ή έργου συγκράτησης στο οποίο αφορά η
ή του φρέατος ή του έργου υδροληψίας ή έργου
άδεια, ή
συγκράτησης το οποίο αφορά η άδεια με την
προϋπόθεση ότι τα ισχύοντα κριτήρια για χρήση του
(β)
της
συγκεκριμένης
γης
που
νερού από τον νέο κάτοχο της άδειας υδροληψίας
περιγράφεται στην παράγραφο (β) του
εξακολουθούν να ισχύουν και επίσης η εκχώρηση
εδαφίου (2) του άρθρου 85,
γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις που θα
καθοριστούν από τον Διευθυντή.
και η εκχώρηση γίνεται μόνο προς τον κάτοχο
του εν λόγω φρέατος ή άλλου έργου
υδροληψίας ή έργου συγκράτησης ή της εν Νοείται ότι κάθε κάτοχος ο οποίος προτίθεται να
λόγω συγκεκριμένης γης και υπό όρους και εκχωρήσει την άδεια υδροληψίας σε άλλο πρόσωπο
με βάση το παρόν Άρθρο, ενημερώνει γραπτώς τον
προϋποθέσεις που θα καθορισθούν.
Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την
προτιθέμενη εκχώρηση για γραπτή έγκριση με
όρους.»
107. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει Το Άρθρο 107 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
του παρόντος Μέρους καταβάλλεται το κείμενο:
καθορισμένο τέλος.
«107-1 - Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει
του παρόντος Μέρους καταβάλλεται το καθορισμένο
τέλος.

Προστίθεται πρόνοια ότι για κάθε
αίτηση για άδειες υδροληψίας ή
άδειες έργου υδροληψίας ή άδειες
έργου συγκράτησης η οποία
υποβάλλεται την ίδια μέρα από τον
ίδιο κάτοχο για:

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) για
(α) ένα ή περισσότερα τεμάχια ή
κάθε αίτηση για άδειες υδροληψίας ή άδειες έργου
(β) για διάφορες γεωτρήσεις σε ένα
υδροληψίας ή άδειες έργου συγκράτησης η οποία
τεμάχιο,
υποβάλλεται την ίδια μέρα από τον ίδιο κάτοχο για:
(α) ένα ή περισσότερα τεμάχια ή
που
βρίσκονται
εντός
των
(β) για διάφορες γεωτρήσεις σε ένα τεμάχιο,
διοικητικών ορίων μιας Κοινότητας
καταβάλλεται τέλος 100 Ευρώ.
που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μιας
Κοινότητας καταβάλλεται τέλος 100 Ευρώ.»
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112 (3) Με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 80
του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο διατάσσει
την πλήρωση (μόλωμα) ή το σφράγισμα ή το
κλείσιμο οποιουδήποτε φρέατος, ή την
κατεδάφιση ή την καταστροφή άλλου έργου
υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, που
ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε χωρίς άδεια ή
κατά παρέκκλιση από τους όρους και
περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην άδεια, με
έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε,
εντός τέτοιας προθεσμίας όπως καθορίζεται
στη διαταγή του Δικαστηρίου, που να μην
υπερβαίνει όμως σε καμιά περίπτωση τους δύο
(2) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ χορηγηθεί ή
ληφθεί η άδεια ή η γραπτή συγκατάθεση του
Διευθυντή:

Το άρθρο 112-(3), αντικαθίσταται με το ακόλουθο Τροποποιείται το εδάφιο ώστε στην
κείμενο:
περίπτωση μολώματος γεώτρησης ή
φρέατος, το μόλωμα πρέπει να γίνει
με βάση τις υποδείξεις του Διευθυντή
«(3) Με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα κατά
του
Τμήματος
Γεωλογικής
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 80 του
Επισκόπησης.
παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο διατάσσει την
πλήρωση (μόλωμα) ή το σφράγισμα ή το κλείσιμο
οποιουδήποτε φρέατος, ή την κατεδάφιση ή την
καταστροφή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου
συγκράτησης, που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε
χωρίς άδεια ή κατά παρέκκλιση από τους όρους και
περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην άδεια, με έξοδα
του προσώπου που καταδικάστηκε (στην περίπτωση
γεώτρησης ή φρέατος, με βάση τις υποδείξεις του
Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης),
εντός τέτοιας προθεσμίας όπως καθορίζεται στη
διαταγή του Δικαστηρίου, που να μην υπερβαίνει
όμως σε καμιά περίπτωση τους δύο (2) μήνες, εκτός
Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται, κατά τη αν στο μεταξύ χορηγηθεί ή ληφθεί η άδεια ή η
χορήγηση τέτοιας άδειας, ή κατά την παροχή γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή:
τέτοιας συγκατάθεσης, να επιβάλει τέτοιους
όρους ή προϋποθέσεις όπως ήθελαν φανεί σε Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται, κατά τη χορήγηση
αυτόν αναγκαίοι ή επιθυμητοί.
τέτοιας άδειας, ή κατά την παροχή τέτοιας
συγκατάθεσης, να επιβάλει τέτοιους όρους ή
προϋποθέσεις όπως ήθελαν φανεί σε αυτόν αναγκαίοι
ή επιθυμητοί.»
Το άρθρο 112 τροποποιείται με την προσθήκη μετά Με στόχο τη γρηγορότερη απονομή
την παράγραφο 7 της ακόλουθης παραγράφου:
της
δικαιοσύνης
και
την
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων
«112-(8) Για οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει από εκδίκαση αδικημάτων σχετικά
διαπράξει αδίκημα με βάση τις διατάξεις του Άρθρου με γεωτρήσεις, προστίθεται πρόνοια
112 ο Διευθυντής, δύναται να προβεί αυτόβουλα σε για εξώδικη ρύθμιση (μόνο σε
εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αποδεχόμενος την περίπτωση
που
το
αδίκημα
καταβολή από το εν λόγω πρόσωπο χρηματικού διαπράττεται για πρώτη φορά) και
ποσού που θα καθορίσει ο Διευθυντής ανάλογα με το είναι ένα από τα ακόλουθα:
αδίκημα αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 500 Ευρώ:
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116 - (7) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς
καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε
δυνάμει του εδαφίου (6) και, αφού ακούσει ή
δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να
υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους
στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και
κοινοποιεί
την
απόφασή
του
στον
προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε
λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του
Υπουργείου του να εξετάζει ορισμένα θέματα
που περιλαμβάνει η προσφυγή και να
υποβάλλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης
αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του
για την προσφυγή.
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Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται α)
Παράληψη
εγκατάστασης
μόνο σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται για υδρομετρητή σύμφωνα με το σχετικό
πρώτη φορά.
όρο στην άδεια υδροληψίας.
(β) Άντληση νερού με υδρομετρητή
Η εξώδικη ρύθμιση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έκτος λειτουργίας.
αδικήματα:
(γ) Παραβίαση του επιτρεπόμενου
(α) Παράληψη εγκατάστασης υδρομετρητή σύμφωνα ορίου άντλησης νερού.
με το σχετικό όρο στην άδεια υδροληψίας.
(β) Άντληση νερού με υδρομετρητή έκτος λειτουργίας.
(γ) Παραβίαση του επιτρεπόμενου ορίου άντλησης
νερού.»
Το Άρθρο 116, εδάφιο 7, αντικαθίσταται από το Προστίθεται πρόνοια ότι, το πόρισμα
ακόλουθο κείμενο:
προς τον Υπουργό καθώς και η
απόφαση του Υπουργού είναι σε
και πλήρως
«(7) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε γραπτή μορφή
προσφυγή που έγινε δυνάμει του εδαφίου (6) και, αιτιολογημένη.
αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον
προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους
οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά
και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε
λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του
Υπουργείου του να εξετάζει ορισμένα θέματα που
περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν
το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση
της απόφασής του για την προσφυγή.
Νοείται επίσης, ότι, το πόρισμα προς τον Υπουργό
καθώς και η απόφαση του Υπουργού είναι σε γραπτή
μορφή και πλήρως αιτιολογημένη»
Το άρθρο 117 τροποποιείται με την προσθήκη μετά το Με στόχο τη γρηγορότερη απονομή
εδάφιο (6), το ακόλουθο εδάφιο:
της
δικαιοσύνης
και
την
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων
«(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει από εκδίκαση αδικημάτων σχετικά
διαπράξει αδίκημα με βάση τις διατάξεις του Άρθρου με γεωτρήσεις, προστίθεται πρόνοια
116 ο Διευθυντής, αν κρίνει, δύναται να προβεί για εξώδικη ρύθμιση (μόνο σε
9

αυτόβουλα σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος περίπτωση
που
το
αδίκημα
αποδεχόμενος την καταβολή από το εν λόγω διαπράττεται για πρώτη φορά).
πρόσωπο χρηματικού ποσού που θα καθορίσει ο
Διευθυντής ανάλογα με το αδίκημα αλλά δεν θα
υπερβαίνει τα 500 Ευρώ.
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Νοείται ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται
μόνο σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται για
πρώτη φορά»
148 - (2) Τηρουμένων των προνοιών των Το άρθρο 148 (2) του βασικού Νόμου αντικαθίσταται Παρά
τις
επανειλημμένες
εδαφίων (3) έως (11), κάτοχοι φρεάτων οι με το ακόλουθο κείμενο:
παρατάσεις σχετικά με την υποβολή
οποίοι έχουν ανορύξει ή κατασκευάσει φρέαρ
αίτησης
για
καταγραφή
και
πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος «148 (2) Κάτοχοι φρεάτων οι οποίοι έχουν ανορύξει ή aδειοδότησης
φρεάτων
κλπ.,
Νόμου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την κατασκευάσει φρέαρ πριν την έναρξη της ισχύος του υπάρχουν ακόμα αρκετοί πολίτες
απαιτούμενη από τον πιο πάνω καταργηθέντα παρόντος Νόμου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την που δεν έχουν υποβάλει αίτηση. Για
περί Φρεάτων Νόμο άδεια ανόρυξης ή απαιτούμενη από τον καταργηθέντα περί Φρεάτων να βρεθεί μια διέξοδος στο
κατασκευής φρέατος, δύνανται να υποβάλουν Νόμο άδεια ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος και πρόβλημα, προτείνεται: οι κάτοχοι
αίτηση στο Διευθυντή, για καταγραφή και εξακολουθούν να αντλούν νερό από αυτό πρέπει να φρεάτων οι οποίοι έχουν ανορύξει ή
αδειοδότηση των εν λόγω φρεάτων μέχρι την υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή για αδειοδότηση κατασκευάσει φρέαρ πριν την έναρξη
την 31η Ιανουαρίου 2014, οπότε τα φρέατα για των εν λόγω φρεάτων καταβάλλοντας παράλληλα και της ισχύος του παρόντος Νόμου
τα οποία δεν καταβλήθηκε έγκαιρα αίτηση επιπρόσθετο τέλος 300 Ευρώ για το κάθε ένα. Στην χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την
τίθενται σε αχρησία ή καταστρέφονται με έξοδα περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί,, το φρέαρ απαιτούμενη άδεια ανόρυξης ή
του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις οδηγίες του πρέπει να τεθεί σε αχρησία ή να καταστραφεί με έξοδα κατασκευής
φρέατος
και
Διευθυντή.:
του ιδιοκτήτη.»
εξακολουθούν να αντλούν νερό από
αυτό μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Τα
εδάφια
3
μέχρι
18
καταργούνται.
στο Διευθυντή για αδειοδότηση των
Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του
εν λόγω φρεάτων καταβάλλοντας
παρόντος Νόμου, οι κάτοχοι των φρεάτων που
παράλληλα και επιπρόσθετο τέλος
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δε διώκονται
300 Ευρώ για το κάθε ένα. Στην
ποινικά για παράβαση της παραγράφου (α) του
περίπτωση
που
η
αίτηση
εδαφίου (1) του άρθρου 80 αυτού, καθόλη τη
απορριφθεί, το φρέαρ πρέπει να
διάρκεια της χρονικής περιόδου που λήγει την
τεθεί σε αχρησία ή να καταστραφεί με
31η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα πιο
έξοδα του ιδιοκτήτη.
πάνω, εντός της οποίας δύνανται να
υποβάλουν την εν λόγω αίτηση στο Διευθυντή.
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