
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΚΕΦ.350) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2015 

 

Συνοπτικός 

 τίτλος. 

ΚΕΦ.350 

25/1972  

31/1982  

172/1988  

9(I) του 1994  

18(I) του 1996  

ΑΝΑΚ.3374  

24(I) του 2007  

63(I) του 2007  

9(I) του 2012  

199(I) του 2012  

105(I) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοπρομήθειας 

(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) 

Νόμους του 1972 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 Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και 

Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) Νόμοι του 1997 έως 2020. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 40 

του βασικού  

νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 40 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού «πεντακόσια 

ευρώ (€500,00)» με το ποσό «πενήντα χιλιάδες (€50.000)». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας 

(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (ΚΕΦ.350) Νόμου, ώστε να αυξηθεί η χρηματική ποινή 

που επιβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δύναμει των Κανονισμών που 

εκδίδονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας από πεντακόσια ευρώ σε πενήντα 

χιλιάδες ευρώ και αφορούν: 

(α) Τη ρύθμιση της τοποθέτησης κεντρικών σωλήνων και τη σύνδεση με αυτούς των 

διαφόρων οικιών και άλλων κτιρίων από τους χρήστες ύδατος εντός της περιοχής 

προμήθειας και τη διανομή του ύδατος στις οικίες αυτές και τα άλλα κτίρια· 

(β) τον καθορισμό του μεγέθους, της φύσης, των υλικών, της αντοχής και της ποιότητας 

εργασίας και τον τρόπο διακανονισμού, σύνδεσης και αποσύνδεσης των σωλήνων και 

των άλλων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό της υδατοπρομήθειας και 

την πρόνοια για τον έλεγχο και τη δοκιμή τέτοιων σωλήνων ή εξαρτημάτων αυτών· 

(γ) τη ρύθμιση της χρήσης του ύδατος και την παρεμπόδιση οποιασδήποτε σπατάλης, 

αντικανονικής κατανάλωσης, κακής χρήσης, εσφαλμένης μέτρησης ή μόλυνσης του 

ύδατος αυτού· 

(δ) την πρόνοια για τη συντήρηση της υδατοπρομήθειας εντός της περιοχής προμήθειας 

τους και οποιωνδήποτε έργων που συνδέονται με αυτή· 

(ε) τη ρύθμιση της παροχής και χρήσης ύδατος σε περίπτωση ξηρασίας ή άλλης 

έκτακτης ανάγκης· 

(στ) τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, τον καθορισμό των δικαιωμάτων ή 

επιβαρύνσεων που πρέπει να επιβάλλονται σε σχέση με την παροχή ή χρήση ύδατος 

και τον χρόνο ή τους χρόνους κατά τους οποίους τέτοια δικαιώματα ή επιβαρύνσεις 

πρέπει να πληρώνονται· 

(ζ) την πρόνοια και τη ρύθμιση της παροχής αδειών σε εφαρμοστές υδατικών έργων· 

(η) γενικά, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού 

 

 

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Βουλευτής 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 


