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Συνοπτικός 

τίτλος. 

ΚΕΦ.96 

14(I) του 1996 

57(I) του 2000 

157(I) του2000 

202(I)του 2002 

101(I) του 2006 

21(I) του 2008 

32(I) του 2008 

111(I) του 2017 

143(I) του 2017. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμος του 2020 και θα διαβιβάζεται μαζί με τον Περί 

Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο του 1996 έως 2017 (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμοι του 1996 έως και του 2020. 

 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 9 

του βασικού  

νόμου. 

 

 

2. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού 

νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά την 

υποπαράγραφο (xvii) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 

(xviii): 

 

«(xviii) την εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης προμήθειας  

πόσιμου νερού από σημείο προμήθειας πόσιμου νερoύ ή από τον 

υδρομετρητή προς την κουζίνα χωρίς την διέλευσή του από το 

ντεπόζιτο, όρους αναφορικά με τη μεταφορά, εγκατάσταση και 

συνεχή παροχή πόσιμου νερού το οποίο πρέπει να είναι επαρκές, 

όρους αναφορικά με την κατάλληλη και ικανοποιητική συντήρηση και 

λειτουργία των πιο πάνω εγκαταστάσεων, καθώς και όρους 

αναφορικά με την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού.». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου ώστε να εισαχθεί στους όρους για τη χορήγηση άδειας σχετικά με 

την  ανέγερση οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή προσθήκη, μετατροπή ή επισκευή σε 

υφιστάμενη οικοδομή, ξεχωριστή πρόνοια σχετικά με την παροχή πόσιμου νερού. Η 

πρόταση νόμου στοχεύει στη ενίσχυση του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση σε 

ασφαλές πόσιμο νερό, δικαίωμα το οποίο έχει αναγνωριστεί τόσο σε διεθνές επίπεδο με 

το  ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 

οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών σε ασφαλές πόσιμο νερό, ως 

ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και σε ευρωπαϊκό με την  οδηγία 2000/60/ ΕΚ, η οποία 

κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πόσιμο νερό. 

 

 

 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Πρόεδρος 

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 


