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 Ο πεπί Αποσεηεςηικών ςζηημάηων Νόμορ ηος 1971 εκδίδεηαι δια 

δημοζιεύζεωρ ειρ ηην επίζημον εθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ 

Γημοκπαηίαρ ζςμθώνωρ ηω Άπθπω 52 ηος ςνηάγμαηορ.  

 

 

  

Απιθμόρ 1 ηος 1971 

 

 ΝΟΜΟ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΓΚΑΘΗΓΡΤΔΩ ΚΑΗ ΚΑΣΑ- 

ΚΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΗ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ  ΣΟΤΣΩΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑΝ 

ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗ ΔΣΔΡΩΝ ΤΝΑΦΩΝ 

ΕΖΣΖΜΑΣΩΝ.  

 

 

 ΜΔΡΟ  Η 

ΠΡΟΟΗΜΗΟΝ 

 

  Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:  

 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε 

ηνπο πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνπο ηνπ 1971 έσο (Αξ. 2) 

ηνπ 2017 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν 

βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 

Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνη ηνπ 1971 έσο (Αξ. 3) 2017. 

 

πλνπηηθφο 

ηίηινο 

  
1 ηνπ 1971  

24 ηνπ 1972 

15 ηνπ 1978  
88 ηνπ 1987  

194 ηνπ 1991 

16(Ι) ηνπ 1995 

94(Ι) ηνπ 1995 

100(Ι) ηνπ 1995 
5(Ι) ηνπ 1997 

139(Ι) ηνπ 1999 

10(I) ηνπ 2000 
84(Ι) ηνπ 2001 

108(Ι) ηνπ 2004 

253(Ι) ηνπ 2004 
14(Ι) ηνπ 2005 

148(Ι) ηνπ 2007 

16(Ι)/ ηνπ 2010 
22(Ι) ηνπ 2011 

158(Ι) ηνπ 2013 

51(Ι) ηνπ 2015 
35(I) ηνπ 2017 

58(Ι) ηνπ 2017 

175(Ι)/2017 

                                              

 

                      2. 
       

Δλ ησ παξφληη Νφκσ, εθηφο εάλ άιισο πξνθχπηε εθ ηνπ θεηκέλνπ- 

 

      “αθίλεηνο ηδηνθηεζία” θέθηεηαη νίαλ έλλνηαλ απέδσθε ησ φξσ ηνχησ 

ην άξζξνλ 2 ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη 

Δθηίκεζηο) Νφκνπ
.
  

 

    “αμία γεληθήο εθηίκεζεο” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ηνλ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη 

Δθηίκεζε) Νφκν
.
  

 

   “απνξξίκκαηα” ζεκαίλεη ζηεξεά απνξξίκκαηα εθ ηεο παξαζθεπήο, 

θαηεξγαζίαο θαη δηαζέζεσο ηξνθίκσλ, σο θαη εθ ηνπ ρεηξηζκνχ, 

απνζεθεχζεσο θαη πσιήζεσο πξντφλησλ
.
   

 

     “βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά” ζεκαίλεη ηα απνξξηκκαηηθά πγξά 

ηα πξνθχπηνληα εθ βηνκεραληθψλ επεμεξγαζηψλ, εθ ηνπ εκπνξίνπ ή ησλ 

 

 
Δξκελεία 

 

 
Κεθ. 224 

3 ηνπ 1960 

78 ηνπ 1965 
10 ηνπ 1966 

77 ηνπ 1968 
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επηρεηξήζεσλ, θαη’ αληηδηαζηνιήλ πξνο ηα ιχκαηα
.
  

  

    “B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand)” ζεκαίλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

νμπγφλνπ ηελ θαηαλαιηζθνκέλελ δηα ηελ βηνρεκηθήλ νμείδσζηλ 

νξγαληθψλ νπζηψλ, ππφ θαζσξηζκέλαο εξγαζηεξηαθάο ζπλζήθαο, εληφο 

πέληε εκεξψλ, ππφ ζεξκνθξαζίαλ 20
ν
 Κειζίνπ, εθπεθξαζκέλελ εηο 

ρηιηνζηφγξακκα θαηά ιίηξνλ
.
  

 

     “Γεληθφο Γηεπζπληήο” ζεκαίλεη ηνλ εθάζηνηε Γεληθφ Γηεπζπληή 

πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ θαη πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ή κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

εθηειεί ηα θαζήθνληα Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ πκβνπιίνπ
.
 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   

Ιζρχο απφ 
4.5.2001 

 
 

  

    “δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

φξν απφ ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Απφξξηςε 

Αζηηθψλ Λπκάησλ) Καλνληζκνχο ηνπ 2003
.
 

 

 

Σξνπ. 
Ν.108(Ι)/2004 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004 

  

     “Γήκνο” ζεκαίλεη δήκνλ θαζηδξπζέληα δπλάκεη νηνπδήπνηε, 

εθάζηνηε ελ ηζρχτ, Νφκνπ, αθνξψληνο εηο ηνπ δήκνπο, νη δε φξνη 

“δεκνηηθφλ ζπκβνχιηνλ” ή “ζπκβνχιηνλ” ζέινπζη ηπγράλεη αλαιφγνπ 

εξκελείαο
.
 “δεκνζία ππφλνκνο” ζεκαίλεη ππφλνκνλ θαηαζθεπαζζείζαλ 

ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ή πεξηειζνχζαλ ησ πκβνπιίσ
.
  

 

     “δεκνζία ππφλνκνο νηθνδνκήο” ζεκαίλεη εθείλν ην ηκήκα ηεο 

ππνλφκνπ νηθνδνκήο, φπεξ ζπλδέεη ηελ ηδησηηθήλ ππφλνκνλ νηθνδνκήο 

κεηά ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ ή ηνπ ρψξνπ δηαζέζεσο ιπκάησλ
.
  

 

     “εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ” ζεκαίλεη νηαζδήπνηε 

κεραληθάο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπάο ρξεζηκνπνηνπκέλαο δηα ηελ 

επεμεξγαζίαλ ιπκάησλ
.
  

      

     “είδε πγηεηλήο” πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινπηήξαο, ηνπο ληπηήξαο ηνπο 

θαηαηνληζηήξαο θαη ηνπο λεξνρχηαο
.
  

 

     “Έπαξρνο” ζεκαίλεη ηνλ Έπαξρνλ ηεο Δπαξρίαο, ελ ε θείηαη ε 

πεξηνρή
.
 “ηδησηηθή ππφλνκνο” ζεκαίλεη κε δεκνζίαλ ππφλνκνλ

.
  

 

     “ηδησηηθή ππφλνκνο νηθνδνκήο” ζεκαίλεη εθείλν ην ηκήκα ηεο 

ππνλφκνπ νηθνδνκήο, φπεξ εμηθλείηαη κέρξη ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο 

ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεκαρίνπ
.
  

 

     “θαηαιιήισο ηεκαρηζκέλα απνξξίκκαηα” ζεκαίλεη ηα απνξξίκκαηα 

εθ ηεο παξαζθεπήο, εςήζεσο θαη δηαζέζεσο ηξνθίκσλ, άηηλα 

θαηεηεκαρίζζεζαλ εηο ηνηνχηνλ βαζκφλ, ψζηε άπαληα ηα ηεκάρηα απηψλ 

λα κεηαθέξσληαη ειεπζέξσο ππφ ζπλζήθαο ξνήο, αίηηλεο ζπλήζσο 

επηθξαηνχλ εηο δεκνζίαο ππνλφκνπο, ησλ ηεκαρίσλ ηνχησλ ελ νπδεκηά 

πεξηπηψζεη ππεξβαηλφλησλ ηελ εκίζεηαλ ίληδαλ, θαζ’ νηαλδήπνηε απηψλ 

δηάζηαζηλ
.
  

  

     “ιχκαηα” ζεκαίλεη άπαληα ηα απνξξηκκαηηθά πγξά, άηηλα  

πεξηέρνπζη δστθάο, θπηηθάο ή νξπθηάο νπζίαο ελ αησξήζεη ή ελ 

δηαιχκαηη, νκνχ κεηά ησλ ηπρφλ πεξηερνκέλσλ ελ απηνίο γαησδψλ ή 
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εηέξσλ νπζηψλ
.
  

 

     “Μείδσλ Λεπθσζία” πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Λεπθσζίαο, 

ηξνβφινπ, Αγιαληδηάο, Αγίνπ Γνκεηίνπ, Έγθσκεο, Λαηζηψλ θαη 

Λαθαηάκεηαο
.
 

 

 

     “κνλάδα ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ” ζεκαίλεη ην απνηθνδνκήζηκν 

νξγαληθφ θνξηίν πνπ παξνπζηάδεη βηνρεκηθέο αλάγθεο ζε νμπγφλν πέληε 

εκεξψλ (BOD5) ίζεο πξνο 60 g/εκέξα
.
 

 

     “νηθηζκφο” ζεκαίλεη πεξηνρή ζηελ νπνία ν πιεζπζκφο ή θαη νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη επαξθψο ζπγθεληξσκέλα ψζηε ηα 

αζηηθά ιχκαηα λα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηνρεηεχνληαη ζε 

ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή ζε ηειηθφ ζεκείν απφξξηςεο
.
 

 

     “φκβξηα χδαηα” πεξηιακβάλνπλ θαη χδαηα επηθαλείαο
.
  

 

     “νρεηφο” ζεκαίλεη αγσγφλ ή ζσιήλα, δη’ νπ κεηάγνληαη χδσξ ιχκαηα 

θαη παξφκνηα ηνηαχηα
.
  

 

     “νρεηφο νηθνδνκήο” ζεκαίλεη εθείλν ην ηκήκα ηεο ρακεινηέξαο 

νξηδνληίνπ δηαζσιελψζεσο απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

επξηζθφκελνλ εληφο θαη εθαπηφκελνλ νηθνδνκήο ηηλφο, φπεξ δέρεηαη ηελ 

εθθέλσζηλ εμ εζσηεξηθνχ αγσγνχ αθαζάξησλ ή εηέξνπ αγσγνχ 

απνρεηεχζεσλ θαη κεηάγεη ηαχηελ εηο ηελ ππφλνκνλ νηθνδνκήο
.
  

 

     “νρεηφο νκβξίσλ πδάησλ” ή “ράλδαμ νκβξίσλ πδάησλ” ζεκαίλεη 

νρεηφλ ή ράλδαθα κεηάγνληα φκβξηα χδαηα ή χδαηα επηθαλείαο νπρί 

φκσο θαη ιχκαηα ή κηαζκέλα βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά
.
  

    

     “παληνξξντθή ππφλνκνο” ζεκαίλεη ππφλνκνλ, ήηηο δέρεηαη ελ απηή 

ηφζνλ φκβξηα χδαηα φζνλ θαη ιχκαηα
.
  

 

     “πεξηνρή” ζεκαίλεη νηαλδήπνηε πεξηνρήλ, ελ ηε νπνία, θαη’ 

εμνπζηνδφηεζηλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πκβνχιηνλ ηη ζέιεη κεξηκλήζεη 

δηα ηελ εγθαζίδξπζηλ, θαηαζθεπήλ θαη ιεηηνπξγίαλ ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, πξνο ηνχηνηο δε ηελ 

επεμεξγαζίαλ θαη δηάζεζηλ ιπκάησλ
.
  

 

     “Πξφεδξνο” ζεκαίλεη ηνλ Πξφεδξνλ ηνπ πκβνπιίνπ
.
 

 

 

Σξνπ. 
N.84(Ι)/2001 

Ιζρχο απφ  

4.5.2001 
 

 

 
 

 

Σξνπ. 
Ν.108(Ι)/2004 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004 
 

 

Σξνπ. 

Ν.108(Ι)/2004 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

     “ΡΗ” ζεκαίλεη ηνλ αξλεηηθφλ ινγάξηζκνλ ηεο ζπγθεληξψζεσο 

ηφλησλ πδξνγφλνπ θαηά ιίηξνλ δηαιχκαηνο
.
  

  

     “πκβνχιηνλ” ζεκαίλεη πκβνχιηνλ θαζηδξπζέλ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ
.
  

 

     “ζχζηεκα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ” ζεκαίλεη πάζαο ηαο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο ηαο γελνκέλαο δηα ηελ ζπιινγήλ, 

άληιεζηλ, κεηαγσγήλ, επεμεξγαζίαλ ή δηάζεζηλ ιπκάησλ
.
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     “ζχζηεκα απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ” ζεκαίλεη πάζαο ηαο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο ηαο γελνκέλαο δηα ηελ ζπιινγήλ, 

κεηαγσγήλ θαη δηνρέηεπζηλ νκβξίσλ πδάησλ θαη εηέξσλ ηνηνχησλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ιπκάησλ θαη ησλ κηαζκέλσλ βηνκεραληθψλ 

απνξξηκαηηθψλ πγξψλ
.
  

 

 

   “πγεηνλνκηθαί εγθαηαζηάζεηο” πεξηιακβάλνπλ απνρσξεηήξηα, 

ππγνινπηήξαο, νπξεηήξηα, ιεθάλαο απνπιπκάησλ θαη παξφκνηα 

ηνηαχηα
.
  

 

     “χδαηα επηθαλείαο” πεξηιακβάλνπλ θαη ηα εθ ησλ ζηεγψλ νηθνδνκψλ 

ηνηαχηα
.
  

 

     “πδαηηθά έξγα” ζεκαίλεη πάζαο ηαο εγθαηαζηάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο 

ηαο γελνκέλαο επί ησ ηέιεη ζπιινγήο, αληιήζεσο, κεηαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, απνζεθεχζεσο, πξνκεζείαο, δηαζέζεσο, δηαλνκήο ή 

πσιήζεσο χδαηνο, επεμεξγαζκέλνπ εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ
.
  

 

     “ππφλνκνο” ζεκαίλεη ζσιήλα ή αγσγφλ κεηάγνληα ιχκαηα
.
  

 

     “ππφλνκνο ιπκάησλ” ζεκαίλεη ππφλνκνλ, ήηηο κεηάγεη ιχκαηα θαη εηο 

ελ δελ επηηξέπεηαη ε εθ πξνζέζεσο εηζαγσγή νκβξίσλ πδάησλ, πδάησλ 

επηθαλείαο θαη ππνγείσλ ηνηνχησλ
.
  

 

     “ππφλνκνο νηθνδνκήο” ζεκαίλεη εθείλν ην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνρεηεχζεσλ, ην θείκελνλ έμσζη νηθνδνκήο ηηλνο, φπεξ άξρεηαη εθ 

ζεκείνπ απέρνληνο ηξεηο πφδαο απφ ηεο εμσηεξηθήο επηθαλείαο ηνπ 

ηνίρνπ ηεο νηθνδνκήο θαη ζπλδέεη ηνλ νρεηφλ ηεο νηθνδνκήο κεηά ηεο 

δεκνζίαο ππνλφκνπ
.
  

 

     “Τπνπξγφο” ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφλ Δζσηεξηθψλ
.
  

 

     “θπζηθφλ ζηφκηνλ εθξνήο” ζεκαίλεη νηνλδήπνηε ζηφκηνλ εθξνήο 

εληφο ξπαθίνπ, ιηκλαξίνπ, ηάθξνπ, ιίκλεο ή εηέξνπ ζψκαηνο χδαηνο 

επηθαλείαο ή ππνγείνπ ηνηνχηνπ.  

  

 

ΜΔΡΟ ΗΗ   

ΠΔΡΗΟΥΑΗ  ΚΑΗ  ΤΜΒΟΤΛΗΑ 

 

                  3.     (1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ψζηε- 

Τπνρξέσζε 

θαηαζθεπήο 

απνρεηεπηηθψλ 

δηθηχσλ. 

Σξνπ. 
Ν.108(Ι)/2004 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004 

 (α) Μέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ, 2012, ζε θάζε νηθηζκφ ζηε 

Γεκνθξαηία κε κνλάδεο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 2000  

θαη 
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(β) Μέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ, 2012, ζε θάζε νηθηζκφ ζηε 

Γεκνθξαηία κε κνλάδεο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ θάησ ησλ 

2000, ν νπνίνο  εκπίπηεη ζε δψλε πνπ έρεη θεξπρζεί σο 

επαίζζεηε δψλε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Διέγρνπ ηεο 

Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπ ηνπ 2002 ή ησλ δπλάκεη ηνχηνπ 

εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ, λα πθίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

 

 

(i) ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
.
 θαη 

 

(ii) εγθαηαζηάζεηο ηνπιάρηζην δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο 

ησλ ιπκάησλ απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα 

Νφκν θαη ζηνπο δπλάκεη ηνχηνπ εθδηδφκελνπο 

θαλνληζκνχο. 

 

    (2) Δάλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη, αθνχ ιάβεη ππφςε ζρεηηθή 

έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

φηη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε νπνηνδήπνηε νηθηζκφ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο ιπκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), δε 

δηθαηνινγείηαη ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο ή ιφγσ ηνπ φηη δελ ζα απνβεί 

πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφηε κεξηκλά ψζηε λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ελ ιφγσ νηθηζκφ 

κεκνλσκέλσλ ή άιισλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ λα 

επηηπγράλεηαη επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο φκνην κε ην 

επίπεδν πνπ ζα παξείρε θαηάιιειν ζχζηεκα απνρέηεπζεο.           

 

    (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ, εθδίδεη δηάηαγκα πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε ην νπνίν- 

 

(α) Κεξχζζεη νπνηνδήπνηε νηθηζκφ πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ (α) ή ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) σο 

πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

θαζφζνλ αθνξά ηελ εγθαζίδξπζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηάζεζή ηνπο
.
 θαη 

 

 (β) ηδξχεη γηα ηελ πεξηνρή απηή πκβνχιην ην νπνίν ζα αζθεί ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

Νφκν ζρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζή ηνπο: 

 

Ννείηαη φηη εθηφο απφ ην αλψηεξν ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

κπνξεί λα εθδψζεη παξφκνην δηάηαγκα γηα νπνηνδήπνηε νηθηζκφ 

κε κνλάδεο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ θάησ ηνπ 2000, ν νπνίνο δελ 

εκπίπηεη ζε πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο επαίζζεηε δψλε. ε 

ηέηνηα πεξίπησζε εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη ππφινηπεο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 

 

 

 
 

106(Ι)ηνπ 2002 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Παξάξηεκα 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Σξνπ. 

Ν.253(Ι)/2004 
(αξ.2) 

Ιζρχο απφ 

3.12.2004 
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 (4) Καηά ηελ έθδνζε νπνηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο κε βάζε ην εδάθην (3), 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ππφςε -  

 

(α) ρεηηθή ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο  

Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο
. 
θαη

  

 

 

(β) ηηο απφςεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ επί ηνπ ζέκαηνο, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο πνπ είρε κε 

ηνπο δήκνπο θαη ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ησλ νπνίσλ νη πεξηνρέο 

επεξεάδνληαη απφ ην δηάηαγκα. 

 

(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ην δηάηαγκα αθνξά ή επεξεάδεη πθηζηάκελν 

πκβνχιην, ηηο απφςεηο ηνπ πκβνπιίνπ απηνχ,  

 

 

     (5) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (2), ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη δηαηάγκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηα νπνία -    

 

 

 

 

 

 

 

(α)  Κεξχζζεη νηθηζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 

(2) σο πεξηνρέο εθαξκνγήο εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηα ιχκαηα
 

 

(β)  Καζνξίδεη ηα ελ ιφγσ εηδηθά κέηξα
.
  θαη 

                

 

 

 

 

 

     

 

        
(γ) Καζνξίδεη ηνπο θνξείο νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ θαη θαζνξίδεη ηηο εμνπζίεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπο ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη κε 

βάζε ην άξζξν 49. 

 

    (6)  Δάλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ε νπνία θεξχρζεθε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (3), σο 

πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηεξείηαη 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ ή φηη ηα πθηζηάκελα ζε 

απηή ζπζηήκαηα δε ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ηφηε ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην κπνξεί, κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε 

εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θεξχμεη επίζεο ηελ πεξηνρή απηή σο 

πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζφζνλ 

αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ θαη λα αλαζέζεη ζην πκβνχιην πνπ 

ηδξχεηαη κε βάζε ην εδάθην (3), φπσο αζθεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν αλαθνξηθά κε ηελ 

εγθαζίδξπζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ: 

 

Ννείηαη φηη πξνηνχ εθδνζεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην αλσηέξσ 

δηάηαγκα, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο δήκνπο, ηα 

θνηλνηηθά ζπκβνχιηα θαη ηα ηπρφλ πθηζηάκελα πκβνχιηα, νη πεξηνρέο 

ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ην δηάηαγκα. 
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                                   (7) Οπνηνδήπνηε δηάηαγκα εθδίδεηαη κε βάζε ην παξφλ άξζξν, κπνξεί 

λα πεξηέρεη νπνηεζδήπνηε ζπκθπείο, δεπηεξεχνπζεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη 

ζθφπηκεο ή αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

δηαηάγκαηνο. 

 

 

                  4. Σν Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ δχλαηαη, δηα Γηαηάγκαηνο απηνχ 

δεκνζηεπνκέλνπ ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 

θαζνξίζε, κεηαβάιε, επεθηείλε ή πεξηνξίζε ηα φξηα ηεο πεξηνρήο. 

 

Καζνξηζκφο  

ησλ νξίσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

                    5. (1) Δμαηξνπκέλεο ηεο πεξηνρήο Μείδνλνο Λεπθσζίαο, ην πκβνχιηνλ 

ζχγθεηηαη εθ ησλ θάησζη πξνζψπσλ:   

 

 

πγθξφηεζηο 

πκβνπιίνπ. 

Σξνπ.  

Ν.84(Ι)/2001   

Ιζρχο απφ 4.5.01 

 

 

(α) Oζάθηο ε πεξηνρή πεξηιακβάλε νηαλδήπνηε πεξηνρήλ 

εκπίπηνπζαλ εληφο ησλ νξίσλ νηνπδήπνηε δήκνπ, εθ ηνπ 

εθάζηνηε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνηνχηνπ δήκνπ, ηνπ 

δεκάξρνπ αζθνχληνο θαζήθνληα Πξνέδξνπ, αλεμαξηήησο εάλ 

κέξνο ηεο πεξηνρήο ηαχηεο θείηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

ηνηνχηνπ δήκνπ: 

                

   

 Ννείηαη φηη, ελ ε πεξηπηψζεη ε πεξηνρή αχηε πεξηιακβάλεη 

δεκνηηθήλ πεξηνρήλ θαη πεξηνρήλ κε εκπίπηνπζαλ ελ ηνηο 

νξίνηο ηνπ ηνηνχηνπ δήκνπ, ην Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ 

θέθηεηαη εμνπζίαλ φπσο δηνξίδε θαη έηεξα πξφζσπα σο κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ, εθπξνζσπνχληα ηα ζπκθέξνληα ηεο κε 

εκπηπηνχζεο ελ ηνηο νξίνηο ηνπ δήκνπ πεξηνρήο
.
   

 

 

   

           (β)    Όηαλ ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα 

φξηα κηαο θνηλφηεηαο- 

(i)     Πξφεδξνο είλαη ν Έπαξρνο
.
 

(ii) Αληηπξφεδξνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ
.
 θαη 

(iii)   κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σξνπ. 

Ν. 148(I)/2007 

Ιζρχο απφ 
9.11.2007 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ)   Όηαλ ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα 

πεξηζζνηέξσλ θνηλνηήησλ- 

(i)   Ο αξηζκφο ησλ κειψλ δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε (5) 

κειψλ θαη δελ ππεξβαίλεη ηα έλδεθα (11), κε ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) κέινο απφ θάζε θνηλφηεηα
. 

(ii)   Πξφεδξνο είλαη ν Έπαξρνο
. 

(iii)  Αληηπξφεδξνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, κέζα ζηα 

φξηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν ζηαζκφο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ
.
 θαη  

(iv) κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη κέιε ηνπ θάζε Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία, 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ, πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ην θάζε Κνηλνηηθφ πκβνχιην, θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ θάζε Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Σξνπ. 
Ν. 148(I)/2007 

Ιζρχο απφ 
9.11.2007 
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     (2) Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή Μείδνλνο Λεπθσζίαο, ην πκβνχιην 

Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο απνηειείηαη – 

Σξνπ.  

Ν.84(Ι)/2001 

  Ιζρχο απφ 
4.5.2001 

 

 

(α)   Γηα ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2001, απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Γήκνπ 

Λεπθσζίαο, απφ έμη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπο νπνίνπο ζα 

ππνδεηθλχνπλ αλά έλα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ησλ Γήκσλ 

ηξνβφινπ, Αγιαληδηάο, Αγίνπ Γνκεηίνπ, Έγθσκεο, Λαηζηψλ 

θαη Λαθαηάκεηαο θαη επηπξφζζεηα απφ ηνλ εθάζηνηε Γήκαξρν 

Λεπθσζίαο, πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ. 

 

 

 

 

(β)   Απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2002, απφ έμη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο 

ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, πέληε δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ 

Γήκνπ ηξνβφινπ, αλά δχν δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ησλ 

Γήκσλ Αγιαληδηάο θαη Λαθαηάκεηαο θαη αλά έλα δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν ησλ Γήκσλ Αγίνπ Γνκεηίνπ, Έγθσκεο θαη Λαηζηψλ 

θαη επηπξφζζεηα απφ ηνλ εθάζηνηε Γήκαξρν Λεπθσζίαο, πνπ 

ζα αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ.  Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο ζα 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηα δεκνηηθά πκβνχιηα ησλ νηθείσλ 

Γήκσλ. 

 

 

     (3) Δθ ηνπ Σακείνπ ηνπ πκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη πξνο ηνλ 

Πξφεδξνλ θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ αληηκηζζία, είηε ππφ κνξθήλ 

απνδεκηψζεσο θαζνξηδνκέλεο θαηά ζπλεδξίαλ ή άιισο, σο ην 

πκβνχιηνλ, ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ήζειελ εθάζηνηε 

νξίζεη. 

 

Σξνπ. Ν. 88/87 
Ιζρχο απφ 

15.5.1987 

     (4)   Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

Πξνέδξνπ θαηά ηελ απνπζία ηνπ. 

    

Σξνπ. 
Ν. 148(I)/2007 

Ιζρχο απφ 

9.11.2007 
 

                  6.                   πκβνχιηνλ θαζηδξπζέλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

θέθηεηαη λνκηθήλ πξνζσπηθφηεηα, ππφ ηελ επσλπκίαλ “πκβνχιηνλ 

Απνρεηεχζεσλ ................” (εληηζεκέλεο ηεο νλνκαζίαο ηεο πεξηνρήο), 

θέξνλ άπαληα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηδηφηεηαο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 

Ννκηθή 

πξνζσπηθφηεο 

πκβνπιίνπ. 

                 6
Α
.     (1)  Σν πκβνχιηνλ έρεη ζθξαγίδα θέξνπζαλ ηαο παξαζηάζεηο θαη 

επηγξαθάο σο ήζειε θαζνξίζεη ην πκβνχιηνλ.  Η ζθξαγίο απηή δχλαηαη 

απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα ηξνπνπνηήηαη ή αληηθαζίζηαηαη, σο ην 

πκβνχιηνλ ήζειε θξίλεη ζθφπηκνλ.   

 

    (2)  Άπαζαη αη ζπκβάζεηο θαη άπαληα ηα έγγξαθα άηηλα δένλ λα 

ζθξαγίδσληαη δηα ηεο ζθξαγίδνο ηνπ πκβνπιίνπ ζα ζθξαγίδσληαη δη’ 

απηήο παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ελφο Μέινπο ηνπ πκβνπιίνπ ή 

νηνπδήπνηε εηέξνπ πξνζψπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ, νη νπνίνη ζα ππνγξάθνπλ πάζαλ ηνηαχηελ ζχκβαζηλ ή 

έγγξαθνλ ζθξαγηδφκελνλ δηα ηεο ζθξαγίδνο ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ε 

ηνηαχηε ππνγξαθή ζ’ απνηειή επαξθή καξηπξίαλ φηη ε ζθξαγίο εηέζε 

δεφλησο θαη φηη αχηε είλαη ε λφκηκνο ζθξαγίο ηνπ πκβνπιίνπ. 

“θξαγίο 

πκβνπιίνπ. 
θ.ι.π.” 

   Σξνπ. Ν.15/78 

Ιζρχο απφ 
31.3.1978 
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                  7.     (1)    Άκα, ηε θαζηδξχζεη ηνπ πκβνπιίνπ- 

 

 

      (α)  πάζα  θηλεηή  θαη  αθίλεηνο  ηδηνθηεζία,  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

απάλησλ ησλ έξγσλ θαη ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ 

πκβνπιίνπ Βειηηψζεσο, ζρέζηλ έρνπζα πξνο ηα ζπζηήκαηα 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ αλαιφγσο ηεο 

πεξηπηψζεσο ελ ηε πεξηνρή, δη’ ελ θαζηδξχζε ην πκβνχιηνλ, 

ζέιεη κεηαβηβαζζή θαη πεξηέιζεη ην πκβνχιησ, κε 

απαηηνπκέλεο νηαζδήπνηε πξάμεσο δηα ηελ ηνηαχηελ 

κεηαβίβαζηλ θαη άλεπ ηεο θαηαβνιήο νηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο
.  

ελ ηε πεξηπηψζεη αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο δχλαηαη θαηά λφκνλ 

λα εγγξάςε ηαχηελ επ’ νλφκαηη ηνπ πκβνπιίνπ άλεπ ηεο 

θαηαβνιήο νησλδήπνηε ηειψλ κεηαβηβάζεσο, επί ηε ππνβνιή επί 

ηνχησ αηηήζεσο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ
. 

 

Αλάιεςηο 

ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο 
ιπκάησλ θαη 

νκβξίσλ πδάησλ  

ελ ηε πεξηνρή 
ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 (β) άπαληα  ηα  πνζά, ηα  δαπαλεζέληα ππφ ηνπ ηνηνχηνπ Γήκνπ ή 

πκβνπιίνπ Βειηηψζεσο θαη άπαληα ηα ππ’ απηνχ 

ζπλνκνινγεζέληα δάλεηα, ρξέε θαη ππνρξεψζεηο, αλαθνξηθψο 

πξνο ηα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ 

ινγίδνληαη, λννπκέλνπ φηη ήζειε παξαζρεζή επί ηνχησ έγθξηζηο 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, σο δάλεηα ζπλνκνινγεζέληα θαη 

δαπάλαη, ρξέε θαη ππνρξεψζεηο ελεξγεζείζαη θαη αλαιεθζείζαη 

ππφ ηνπ πκβνπιίνπ.  

 

 

     (2) Αη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) νπδφισο ζέινπζηλ επεξεάζεη ηα 

δηθαηψκαηα νηνπδήπνηε πηζησηνχ αλαθνξηθψο πξνο δάλεηα 

ζπλνκνινγεζέληα ή ρξέε ή ππνρξεψζεηο αλαιεθζείζαο ππφ ηνπ Γήκνπ ή 

ηνπ πκβνπιίνπ Βειηηψζεσο, εθ’ σλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο αη δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ:  

 

Ννείηαη φηη ην πκβνχιηνλ ζέιεη εμαζθαιίζεη ηνλ ηνηνχηνλ Γήκνλ ή 

πκβνχιηνλ Βειηηψζεσο θαηά πάζεο ζπλαθνχο απαηηήζεσο, αμηψζεσο, 

αγσγήο ή δηθαζηηθήο απνθάζεσο. 

 

 

               8.     (1) Αη ζπλεδξίαη ηνπ πκβνπιίνπ ζπγθαινχληαη ελ σ ηφπσ θαη θαζ’ νλ 

ρξφλνλ ν Πξφεδξνο απηνχ ήζειελ εθάζηνηε θαζνξίζεη.   

 

 πλεδξίαη ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

     (2) Ο Πξφεδξνο δχλαηαη θάζε δχν κήλεο ηνπιάρηζηνλ θαη νπνηεδήπνηε 

ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπγθαιή ην πκβνχιηνλ εηο ζπλεδξίαλ, 

ππνρξενχηαη δε λα ζπγθαιέζε ηαχηελ ηε αηηήζεη ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ 

κειψλ, εληφο επηά εκεξψλ, αθ’ εο ήζειε ιεθζή ε επί ηνχησ αίηεζηο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, ε αίηεζε 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ έμη ηνπιάρηζην κέιε. 
 

Σξνπ. 
Ν.84(Ι)/2001   

Ιζρχο απφ 

4.5.2001 
 

Σξνπ. 

Ν. 148(I)/2007 
Ιζρχο απφ 

9.11.2007 

 

 

     (3) Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, ελ 

πεξηπηψζεη φκσο απνπζίαο απηνχ, ηα παξηζηάκελα θαηά ηελ ζπλεδξίαλ 

κέιε εθιέγνπλ ελ εμ απηψλ, ίλα πξνεδξεχε ηεο ηνηαχηεο ζπλεδξίαο. 

 

 

     (4) Δθηφο αλ δηαθνξεηηθά πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ην 

πκβνχιην δε δχλαηαη λα επηιεθζεί νπνηαζδήπνηε ππφζεζεο, εθηφο αλ 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 
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παξίζηαληαη ηξία ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, έμη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε 

ηνπ.  ε πεξίπησζε δε πνπ, έπεηηα απφ δεχηεξε δηαδνρηθή πξφζθιεζε 

γηα ζπλεδξία, δελ είλαη παξφληα ηξία ή έμη απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

ή ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ζηνλ θαζνξηζκέλν γηα ηε ζπλεδξία ηφπν θαη ρξφλν, ηφηε ην 

πκβνχιην ή ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, κπνξεί λα επηιεθζεί ησλ ππφ εμέηαζε ζεκάησλ, εθφζνλ 

παξίζηαληαη δχν απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή ηέζζεξα απφ ηα κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

     (5) Αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δηα ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ, ελ πεξηπηψζεη δε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ θέθηεηαη δεπηέξαλ ή ληθψζαλ ςήθνλ. 

 

 

     (6) Οπδεκία  πξάμηο   ηνπ  πκβνπιίνπ   ινγίδεηαη   άθπξνο   εθ  κφλνπ 

ηνπ ιφγνπ φηη ρεξεχεη ε ζέζηο ηηλφο ησλ κειψλ απηνχ. 

 

 

     (7) Δθηφο νζάθηο άιισο πξνλνήηαη ελ ην παξφληη Νφκσ, ην 

πκβνχιηνλ δχλαηαη λα ξπζκίζε ηελ ηδίαλ απηνχ δηαδηθαζίαλ. 

 

 

     (8)  ηηο ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξίζηαηαη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, ν εθάζηνηε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ: 

 

Ννείηαη φηη ην πκβνχιην κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη απφ ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνλ πξαθηηθνγξάθν λα απνρσξήζεη απφ ηε 

ζπλεδξία θαηά ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

 

    (9)  ε πεξίπησζε ζπλεδξηάζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο ην πκβνχιην 

επηιακβάλεηαη θαη ρεηξίδεηαη ζέκαηα δηαγσληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ 

ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ 

θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκσλ ηνπ 2006 θαη 2010 θαη 

ησλ δπλάκεη απηψλ εθδνζέλησλ Καλνληζκψλ, ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ν Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθπξφζσπνί 

ηνπο, δχλαληαη λα παξαθάζνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο σο αλεμάξηεηνη 

παξαηεξεηέο, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δεηνχλ φπσο απηέο 

θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά.  

 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 

 

 

 
 

 

 
 

 

12(1) ηνπ 2006 
91(Ι) ηνπ 2010 

 

Σξνπ. 
Ν.22(Ι)/2011  

Ιζρχο απφ 

4.3.2011 

                      9. Σεξνχληαη επαθξηβή πξαθηηθά εθάζηεο ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, 

άηηλα θαη θαηαρσξνχληαη εηο επί ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ
.
 ν Πξφεδξνο 

ππνγξάθεη ηαχηα, άκα δε ηε ππνγξαθή ησλ γίλνληαη δεθηά σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εηο πάζαλ δηθαζηηθήλ δηαδηθαζίαλ, κεδφισο 

ρξήδνληα πεξαηηέξσ απνδείμεσο. 

 

Πξαθηηθά ησλ 
ζπλεδξηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

                   10.     (1) Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ππέρεη θαζήθνλ φπσο κεξηκλά δηα 

ηελ πξνζήθνπζαλ εθηέιεζηλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, νζάθηο δε 

ε ηνηαχηε εθηέιεζηο επηβάιιε ηελ δηελέξγεηαλ δαπαλψλ, φπσο κεξηκλά 

ψζηε αη ηνηαχηαη δαπάλαη λα είλαη ζχκθσλνη πξνο ηνλ εγθεθξηκέλνλ 

πξνυπνινγηζκφλ ηνπ πκβνπιίνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ, θαζ’ αο, ηε 

εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ήζειελ εμνπζηνδνηεζή ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ ε δηελέξγεηα εηδηθήο ηηλνο δαπάλεο. 

Δθηέιεζηο  
απνθάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 
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     (2) Ο Πξφεδξνο ππνγξάθεη πάζαο ηαο γλσζηνπνηήζεηο θαη άπαληα ηα 

έγγξαθα θαη θνηλνπνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
.
 πάζα θνηλνπνίεζηο πξνο ην 

πκβνχιηνλ ζέιεη απεπζχλεηαη ησ Πξνέδξσ απηνχ. 

 

 

                 11. Απφ ηεο θαζηδξχζεσο πκβνπιίνπ ελ ηηλη πεξηνρή θαη κεηέπεηηα, 

απαγνξεχεηαη ε πθ’ νηαζδήπνηε αξρήο ή πξνζψπνπ εγθαζίδξπζηο, 

ζπληήξεζηο ή ιεηηνπξγία, ελ ηε πεξηνρή ηαχηε, ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ ή νησλδήπνηε έξγσλ 

απνζθνπνχλησλ εηο ηελ επεμεξγαζίαλ θαη δηάζεζηλ ιπκάησλ. 

Απαγφξεπζηο 

εγθαζηδξχζεσο, 

ζπληεξήζεσο 
θαη ιεηηνπξγίαο 

ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο 
ιπκάησλ ή 

νκβξίσλ πδάησλ  

εληφο ηεο 
πεξηνρήο. 

  

ΜΔΡΟ  ΗΗΗ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Γενικά Καθήκονηα και Δξοςζίαι 

 

                 12.     (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην πκβνχιηνλ 

ππέρεη θαζήθνλ φπσο, ελ ηε πεξηνρή, ελ ε ηνχην αζθεί ηαο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ- 

 

Δμνπζίαη θαη 

θαζήθνληα ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

 (α)  κεξηκλά δηα ηελ θαηαζθεπήλ, θηήζηλ, πξνκήζεηαλ, ζπληήξεζηλ, 

βειηίσζηλ, επέθηαζηλ, ηξνπνπνίεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ 

θαηαιιήισλ θαη επαξθψλ ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ, 

δηα ηελ ζπιινγήλ, κεηαγσγήλ, επεμεξγαζίαλ θαη δηάζεζηλ 

ιπκάησλ ή ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ, δηα 

ηελ ζπιινγήλ, κεηαγσγήλ, επεμεξγαζίαλ θαη δηάζεζηλ νκβξίσλ 

πδάησλ θαη εηέξσλ ηνηνχησλ ή ζπλδπαζκνχ ακθνηέξσλ, επί ησ 

ζθνπψ δε ηνχησ φπσο πξνβαίλε εηο ηελ αγνξάλ ή ηελ 

θαηαζθεπήλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θηήζεσο ησλ πξνο ηνχην απαηηνπκέλσλ ζπζθεπψλ, εμνπιηζκνχ, 

δνπιεηψλ θαη δηθαησκάησλ δηφδνπ
.
 

 

  

(β)  εθ’ φζνλ  ηνχην  είλαη  επιφγσο  δπλαηφλ  θαη  ηεξνπκέλσλ 

νησλδήπνηε εθδνζεζνκέλσλ Καλνληζκψλ, θαζ’ φζνλ αθνξά εηο 

ηελ θαηαζθεπήλ θαη ιεηηνπξγίαλ ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο 

ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, φπσο εμαζθαιίδε φηη, εθάζηε 

νηθνδνκή ελ ηε πεξηνρή ηνπ, έρεη δηαζέζηκα κέζα θαη 

εγθαηαζηάζεηο δηα ηελ κεηαγσγήλ θαη δηνρέηεπζηλ ησλ ιπκάησλ 

θαη ησλ νκβξίσλ απηήο πδάησλ εηο ηα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο 

ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ
.
 

 

  

 (γ) ηνπνζεηή, θαηαζθεπάδε, επηζθεπάδε  θαη  βειηηνί δεκνζίαο 

ππνλφκνπο, νρεηνχο νκβξίσλ πδάησλ, δεκνζίαο ππνλφκνπο 

νηθνδνκήο,    εγθαηαζηάζεηο   επεμεξγαζίαο  ιπκάησλ    θαη 

νηαδήπνηε έηεξα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη 

νκβξίσλ πδάησλ, άηηλα επιφγσο δχλαληαη λα απαηηεζψζη δηα 

ηνλ σο είξεηαη ζθνπφλ
.
 

 

  

(δ)  ρνξεγή  αδείαο  θαη,  ηεξνπκέλσλ  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, επηζπλάπηε εηο ηαο ηνηαχηαο αδείαο ηνπο θαηά 

ηελ θξίζηλ απηνχ αλαγθαίνπο ή επθηαίνπο φξνπο
.
 πξνο ηνχηνηο 

δε αλαζηέιιε ε αλαθαιή ηαο ηνηαχηαο αδείαο, νζάθηο 
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δεδηθαηνινγεκέλσο ην πκβνχιηνλ ήζειε θξίλεη ηνχην 

ζθφπηκνλ
.  

 

 (ε)  έρε θαηαηεζεηκέλνλ παξά ησ γξαθείσ απηνχ ράξηελ εκθαίλνληα 

θαη δηαθξίλνληα πάζαο ηαο πθηζηακέλαο δεκνζίαο ππνλφκνπο ή 

ηαο ηεινχζαο ππφ θαηαζθεπήλ ηνηαχηαο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

πεξηνρήο απηνχ ή ππφ ηνλ έιεγρνλ απηνχ
.
 παλ ελδηαθεξφκελνλ 

 πξφζσπνλ δχλαηαη λα εμεηάδε ηνλ σο είξεηαη ράξηελ δσξεάλ, 

θαηά πάληα εχινγνλ πξνο ηνχηνλ ρξφλνλ
.  

 
 

 

 (ζη) παξέρε ησ Τπνπξγψ  παλ ζηνηρείνλ αθνξψλ εηο ηαο 

δξαζηεξηφηεηαο απηνχ, σο ν Τπνπξγφο ήζειελ εθάζηνηε 

απαηηήζεη. 
 

 

     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1) ην πκβνχιηνλ δχλαηαη- 

 

 

 (α) λα δηελεξγή επηζθφπεζηλ επί ησλ πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ σο θαη επί ησλ επί 

ηνχησ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο
.
 

 

     

(β)  λα ιακβάλε ηα εθάζηνηε αλαγθαία κέηξα πξνο ηειεζθφξνλ θαη 

ηθαλήλ ελάζθεζηλ ησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

αξκνδηνηήησλ απηνχ
. 

 

 

 (γ)  λα θαηαζθεπάδε, επηζθεπάδε ή βειηηνί, ιακβάλε ή εθκηζζνί ή, 

ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, αγνξάδε δηα 

ζπκθσλίαο, νηαλδήπνηε αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ ή ζπζηήκαηα 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ, νπνπδήπνηε 

θείκελα, εληφο ή εθηφο ηεο πεξηνρήο απηνχ
.
 

 

 

  (δ)  λα επηβάιιε ηέιε, δηθαηψκαηα ή κηζζψκαηα, σο πξνλνείηαη ελ 

ησ παξφληη Νφκσ
.
 

Σξνπ. Ν. 24/72 

Ιζρχο απφ 
28.4.1972  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (3) Σν πκβνχιην δηαηεξεί γξαθεία, απνζήθεο θαη εξγαζηήξηα γηα ηε 

ζηέγαζε ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη απφ απηφ ζηα πιαίζηα ηεο 

άζθεζήο ησλ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζεθφλησλ, εμνπζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη δχλαηαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα απνθηά ή λα 

θαηέρεη νπνηαδήπνηε αθίλεηε ηδηνθηεζία θαη λα ζπλάπηεη, κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηελ 

απφθηεζε, ρξεζηκνπνίεζε θαη δηάζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο γηα ηνλ ίδην πην 

πάλσ ζθνπφ
. 

 

 
 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ  

4.5.2001. 

 

 
 

 

Ννείηαη φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσλ ιπκάησλ, ην πκβνχιην ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα. 

 

Σξνπ. 
Ν.108(Ι)/2004 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004 

Παξάξηεκα 

               13. Σν Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ δχλαηαη λα αλαζέζε πεξαηηέξσ εηδηθά 

θαζήθνληα εηο άπαληα ή ηηλα ησλ πκβνπιίσλ θαη λα παξαρσξήζε 

ηνχηνηο ηαο αλαγθαίαο πξνο ελάζθεζηλ ησλ ηνηνχησλ θαζεθφλησλ 

εμνπζίαο. 

 

 

Δμνπζία 
Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ 

πξνο αλάζεζηλ 
πεξαηηέξσ 

θαζεθφλησλ εηο 

ηα πκβνχιηα. 
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                14.   Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην πκβνχιηνλ 

θέθηεηαη πξνο ηνχηνηο εμνπζίαλ φπσο-     

 

Πξφζζεηνη 

εμνπζίαη θαη 

θαζήθνληα ηνπ 
πκβνπιίνπ.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

(α)  κεξηκλά δηα ηελ θαηαζθεπήλ, θηήζηλ, πξνκήζεηαλ, ζπληήξεζηλ, 

βειηίσζηλ, επέθηαζηλ, κεηαβνιήλ θαη ιεηηνπξγίαλ νησλδήπνηε 

πδαηηθψλ έξγσλ θαη επί ησ ζθνπψ ηνχησ αγνξάδε ή 

θαηαζθεπάδε ηα αλαγθαία έξγα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θηήζεσο παζψλ ησλ ζπζθεπψλ θαη εηέξσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ, 

ηε εγθξίζεη δε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα αγνξάδε δηα 

ζπκθσλίαο νηαλδήπνηε αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ ή  πδαηηθά έξγα,  

νπνπδήπνηε θείκελα, εληφο ή εθηφο ηεο πεξηνρήο απηνχ
.
     

    

(β) απνζεθεχε, δηνρεηεχε, δηαλέκε, δηαζέηε, πσιή ή άιισο πσο 

ρξεζηκνπνηή ή ειέγρε ηα χδαηα, άηηλα ππέζηεζαλ επεμεξγαζίαλ 

εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
.
     

    
(γ) ρνξεγή θηινδσξήκαηα θαη ζπληάμεηο εηο ππαιιήινπο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηαο ρήξαο θαη ηέθλα απηψλ θαη εηο εξγάηαο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη θαζηδξχζε ηακείνλ πξνλνίαο δηα ηνπο κε 

ζπληαμίκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο Δξγάηαο απηνχ, πξνο ηνχηνηο 

δε ξπζκίδε παλ ζπλαθέο πξνο ηαο ηνηαχηαο ρνξεγίαο ζέκα 

ζπκθψλσο πξνο Καλνληζκνχο εθδνζεζνκέλνπο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 49 θαη δπλακέλνπο λα έρνπλ αλαδξνκηθήλ ηζρχλ.  
   

  

 Σξνπ. Ν.24/72 

Ιζρχο απφ 
28.4.1972  

 

 
 

 

 
 

 

 
     

 

 
 

 

 
 

 

 
Σξνπ. Ν. 15/78 

Ιζρχο απφ  

31.3.1978 
 Σξνπ.Ν.88/87 

Ιζρχο απφ 

15.5.1987  

 

 

 

 
 

         

(δ) ζπλάπηε νηαλδήπνηε ζχκβαζηλ, ζρέζηλ έρνπζαλ πξνο ηελ 

ελάζθεζηλ ησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξκνδηνηήησλ 

απηνχ.       
 

(δΑ) δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

ησλ ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ. 
 

(ε) παξέρε ηαηξνθαξκαθεπηηθήλ πεξίζαιςηλ εηο ηνπο ππαιιήινπο 

θαη εξγάηαο ηνπ πκβνπιίνπ, ηαο ζπδχγνπο θαη εμαξησκέλνπο 

απηψλ, θαη θαζηδξχζε ηακείνλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξηζάιςεσο, πξνο ηνχηνηο δε ξπζκίδε ηαο θαηαβαιινκέλαο εηο 

ην ηακείνλ ηνχην ππφ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ θαη 

εξγαηψλ απηνχ εηζθνξάο σο θαη ην είδνο θαη χςνο ηεο 

παξερνκέλεο ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο ζπκθψλσο πξνο 

Καλνληζκνχο εθδνζεζνκέλνπο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 49. 

 

Σξνπ. Ν. 24/72 
Ιζρχο απφ 

28.4.1972 

 
 

 

Σξνπ. .Ν.22/11 
Ιζρχο απφ 

4.3.2011 

 
 

 

 
 

Σξνπ. .Ν.15/78 

Ιζρχο απφ 

31.3.1978 

      (ζη)  θαζηδξχζεη Σακείν Δπεκεξίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη εξγάηεο 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ξπζκίδεη ηηο θαηαβαιιφκελεο ζην Σακείν 

απηφ εηζθνξέο απφ ην πκβνχιην θαζψο θαη ην είδνο, χςνο, 

πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα 

θαηαβάιινληαη νη πιεξσκέο απφ ην Σακείν θαη νηηδήπνηε άιιν 

ζρεηηθφ κε ην Σακείν απηφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζχκθσλα κε 

Καλνληζκνχο πνπ ζα εθδνζνχλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 49, νη 

νπνίνη δπλαηφ λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. 

 

 

 

Σξνπ. 

Ν.139(1)/99 

Ιζρχο  απφ 
26.11.1999 
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                14
Α.

      (1) Σν πκβνχιηνλ δχλαηαη, ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

λα εμνπζηνδνηή εγγξάθσο νηνλδήπνηε λνκηθφλ πξφζσπνλ, αξρήλ ή 

νξγαληζκφλ ελ ηε Γεκνθξαηία φπσο ελαζθή ηαο δηα ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, ή δηα Καλνληζκψλ εθδνζέλησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

ρνξεγνπκέλαο απηψ εμνπζίαο ή κέξνο απηψλ  εθ  κέξνπο  ηνπ  

πκβνπιίνπ, ππφ ηνηνχηνπο φξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο σο ην 

πκβνχιηνλ ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ήζειελ ελ ηε 

ηνηαχηε εμνπζηνδνηήζεη θαζνξίζεη: 

 

Δμνπζίαη ηνπ 

πκβνπιίνπ δη’ 

εθρψξεζηλ 
εμνπζηψλ θαη 

ελάζθεζηλ 

εμνπζηψλ 
εθρσξεζεηζψλ  

εηο απηφ. 

 
Σξνπ. Ν.24/72 

Ιζρχο  απφ 

28.4.1972 

 Ννείηαη φηη ην πκβνχιην κπνξεί, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, λα ζπζηήλεη καδί κε νπνηνδήπνηε άιιν πκβνχιην ή 

πκβνχιηα ή αξρή ή αξρέο ηνπηθήο δηνίθεζεο νπνηνδήπνηε λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ. 

 

Σξνπ.  

Ν.84(Ι)/2001   

Ιζρχο απφ 
4.5.2001 

       

     (2) Απφ ηεο εκεξνκελίαο νηαζδήπνηε εμνπζηνδεηήζεσο γελνκέλεο 

δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ή, εάλ ηνηαχηε είλαη ε πεξίπησζηο, ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο θαζνξηδνκέλεο ελ ηε εμνπζηνδνηήζεη, ην νχησ 

εμνπζηνδνηεζέλ λνκηθφλ πξφζσπνλ, αξρή ή νξγαληζκφο θέθηεηαη 

εμνπζίαλ ελαζθήζεσο ησλ εθρσξεζεηζψλ εμνπζηψλ.   

 

 

      (3) Σν πκβνχιηνλ θέθηεηαη εμνπζίαλ φπσο, ηε εγθξίζεη ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ελαζθή εθ κέξνπο νηνπδήπνηε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, αξρήο ή νξγαληζκνχ νηαζδήπνηε εμνπζίαο ρνξεγνπκέλαο 

απηψ, δπλάκεη λνκνζεηηθήο δηαηάμεσο, θαη εγγξάθσο εθρσξνπκέλαο εηο 

ην πκβνχιηνλ, ππφ ηνηνχηνπο φξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο σο 

θαζνξίδεηαη ελ ηε ηνηαχηε εθρσξήζεη.”  

 

 

      (4) Σν πκβνχιην δχλαηαη φπσο, κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη 

θάησ απφ φξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο πνπ ην ίδην ζέηεη, λα 

εθρσξεί ηελ ελάζθεζε νπνηαζδήπνηε, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 

εθηειεζηηθήο θχζεσο εμνπζίαο ηνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή, ή ζε 

επηηξνπέο απνηεινχκελεο είηε απφ κέινο ή κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, είηε 

απφ κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη απφ άιινπο 

ππαιιήινπο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα λα αζθνχλ απηέο ηηο εμνπζίεο εθ 

κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ηελ εκεξνκελία θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαζνξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζε: 

 

   Ννείηαη φηη ε εθρψξεζε ηεο ελάζθεζεο εμνπζίαο, σο αλσηέξσ, δελ 

επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε ελάζθεζε ηέηνηαο εμνπζίαο 

δπλαηφ λα θέξεη ην πξφζσπν, ζην νπνίν απηή εθρσξείηαη, αληηκέησπν 

πξνο ηα νηθνλνκηθά ή άιια ζπκθέξνληα ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε εθρψξεζε ηεο ελάζθεζεο νπνηαζδήπνηε 

εμνπζίαο σο αλσηέξσ, δελ απνθιείεη ην πκβνχιην απφ ηνπ λα ελαζθεί 

ην ίδην, νπνηεδήπνηε, ηελ ελ ιφγσ εμνπζία.  

  

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 

 
Σξνπ. 

Ν.22(Ι)/2011   

Ιζρχο απφ 
4.3.2011 

               15. Σε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγνχ, ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα δηνξίδε, ππφ 

φξνπο εθάζηνηε θαζνξηδνκέλνπο ππ’ απηνχ θαηά ην δνθνχλ, ηνηνχηνπο 

ππαιιήινπο, εξγάηαο θαη ζπκβνχινπο κεραληθνχο, σο ην πκβνχιηνλ 

ήζειελ εθάζηνηε θξίλεη αλαγθαίνλ δηα ηελ ηειεζθφξνλ ελάζθεζηλ ησλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξκνδηνηήησλ απηνχ:       Ννείηαη φηη ην 

Δμνπζία ηνπ 

πκβνπιίνπ 
πξνο δηνξηζκφλ 

ππαιιήισλ. 
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πκβνχιηνλ δχλαηαη, ελ αηο πεξηπηψζεζη ηνχην είλαη άκα θαη ην 

Γεκνηηθφλ πκβνχιηνλ νηνπδήπνηε δήκνπ, λα ρξεζηκνπνηή, πθ’ νπο 

φξνπο ήζειελ εθάζηνηε θαζνξίζεη θαηά ην δνθνχλ, ηνπο αλαγθαίνπο 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη εξγάηαο θαη λα θαηαβάιιε εθ ηνπ Σακείνπ 

απηνχ, εηο ην Σακείνλ Πφιεσο, ηνηνχηνλ κέξνο ηεο αληηκηζζίαο απηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξψλ εηο ην ηακείνλ ζπληάμεσλ θαη 

ρνξεγεκάησλ) σο ην πκβνχιηνλ ήζειε, ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγνχ, 

θαζνξίζεη. 

 

             15
Α
. (1) Η δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ, νη ζέζεηο ζε απηφ 

θαη ν ηξφπνο πιήξσζήο ηνπο θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ 

εθδίδεη ην πκβνχιην κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ.        

   

(1
Α
)Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ζέζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε 

δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζνξίδεηαη σο ηέηνηα κε 

Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

     (2)  Γηα θάζε ζέζε θαηαξηίδνληαη απφ ην πκβνχιην ζρέδηα 

ππεξεζίαο, πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.          

 

     (3) Οη γεληθνί φξνη ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πκβνπιίνπ, ν 

πεηζαξρηθφο θψδηθαο, ε άζθεζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο θαη ε ζέζε ηνπο ζε 

δηαζεζηκφηεηα θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ην πκβνχιην 

κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.” 

 

     (4)  Σν πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα εθρσξήζεη, κε φξνπο ή 

ρσξίο φξνπο γηα φιε ή γηα κέξνο ηεο ζεηείαο ηνπ, ζε Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ πέληε (5) κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη απηήο, ηελ 

εμνπζία λα εθδηθάδεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη λα επηβάιιεη ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ: 

 

     Ννείηαη φηη ε ηνηαχηε εθρψξεζε δελ απνθιείεη ζην πκβνχιην λα 

αζθεί ην ίδην ηελ εθρσξεζείζα ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή εμνπζία ζε 

ζρέζε κε κε αζθεζείζα πεηζαξρηθή δίσμε. 

 

     (5)  Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) βξίζθεηαη 

ζε απαξηία εθφζνλ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηήλ ηξία (3) κέιε ηεο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Γηάξζξσζε 

ππεξεζηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ 
Σξνπ. Ν. 194/91 

Ιζρχο απφ 

8.11.1991 
 

 

 
Σξνπ. 

Ν14(Ι)/2005  

Ιζρχο απφ  
4.3.2005 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Σξνπ. 
Ν16(Ι)/2010  

Ιζρχο απφ  

5.3.2010   

              16. Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα εξγνδνηεί νπνηνπζδήπνηε εξγάηεο γηα 

ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

Απαζρφιεζηο 

εξγαηψλ 
Σξνπ. 

Ν.100(Ι)/95 

Ιζρχο 22.12.1995 
Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001 

Ιζρχο απφ 
4.5.2001 
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               17.      (1) Γηα ηελ πξνζήθνπζαλ θαη ηειεζθφξνλ ελάζθεζηλ ησλ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ, νη ππάιιεινη, εξγάηαη, 

ζχκβνπινη, κεραληθνί θαη εξγάηαη, ηνπ πκβνπιίνπ, νίηηλεο ήζεινλ 

δεφλησο εμνπζηνδνηεζή πξνο ηνχην ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, δχλαληαη θαηά 

λφκνλ λα πξνβαίλσζηλ εηο πάζαο ή ηηλαο ησλ αθνινχζσλ ελεξγεηψλ: 

Πξνθαηαξθηηθή 

έξεπλα 

  (α) 

 

 

 

(β) 

 

 

  (γ) 

 

 

 

 

 

  (δ) 

λα εηζέξρσληαη θαηά πάληα εχινγνλ πξνο ηνχην ρξφλνλ εηο 

νηαλδήπνηε γαίαλ ή νηθνδνκήλ, επηζθνπψζη θαη ρσξνζηαζκίδσζη 

ηαχηελ
.
   

 

 λα αλαζθάπησζη ην ππέδαθνο ή ελεξγψζη γεσηξήζεηο
.
   

 

 

λα πξάηησζη παλ φ,ηη ήζεινλ θξίλεη αλαγθαίνλ ίλα δηαθξηβσζή εάλ 

ε γαία είλαη θαηάιιεινο δηα ηελ θαηαζθεπήλ ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ ή πδαηηθψλ έξγσλ, σο 

θαη ε αμία ηεο επεξεαδνκέλεο γαίαο θαη ησλ επ’ απηήο νηθνδνκψλ, 

δέληξσλ θαη εζνδείαο
.
   

 

λα εθθαζαξίζσζη ηελ επεξεαδνκέλελ γαίαλ θαη ζέζσζηλ επ’ απηήο 

νηαδήπνηε ζήκαηα ή νξνζεηηθάο γξακκάο: 

 

     

Ννείηαη φηη νπδείο ζέιεη εηζέιζεη εηο νηαλδήπνηε νηθνδνκήλ ή εηο 

θιεηζηήλ απιήλ ή θήπνλ ζπλεκκέλνλ εηο θαηνηθίαλ (εηκή ηε ζπλαηλέζεη 

ηνπ θαηφρνπ απηήο) εθηφο εάλ παξάζρε ησ θαηφρσ επηά ηνπιάρηζησλ 

εκεξψλ πξνεηδνπνίεζηλ πεξί ηεο πξνζέζεψο ηνπ φπσο πξάμε νχησ. 

 

 

      (2) Γηα παλ πεξηνπζηαθφλ ζηνηρείνλ, φπεξ ήζειε θαηαζηξαθή ή 

ππνζηή δεκίαο ελ ηε ελαζθήζεη ησλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

παξαζρεζεηζψλ εμνπζηψλ, ην πκβνχιηνλ θαηαβάιιεη ησ ηδηνθηήηε 

απηνχ δηθαίαλ απνδεκίσζηλ
.
 ε ηνηαχηε απνδεκίσζηο, εθ’ φζνλ δελ ήζειελ 

άιισο ζπκθσλεζή, θαζνξίδεηαη ππφ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

 

                18.      (1)  Παλ πξφζσπνλ δηνξηζζέλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δηα ηελ 

δηελέξγεηαλ νησλδήπνηε επηζθεπψλ ή βειηηψζεσλ εηο ζπζηήκαηα 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ ή εηο πδαηηθά έξγα, δχλαηαη, 

είηε πξνζσπηθψο είηε δηα ησλ αληηπξνζψπσλ ή εξγνιεπηψλ απηνχ, 

λννπκέλνπ φηη ησ παξεζρέζε έγγξαθνο εμνπζηνδφηεζηο ππφ ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη φηη πξνεηδνπνίεζε πεξί ηνχηνπ ηνλ ηδηνθηήηελ ή ηνλ 

θάηνρνλ ηεο γαίαο, εάλ νχηνο είλαη γλσζηφο θαη δηακέλε εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο πεξηνρήο, λα εηζέιζε εηο ηελ ηνηαχηελ γαίαλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ 

αλαηεζέληνο απηψ έξγνπ θαη λα απνθφςε ή κεηαθηλήζε, εθ’ φζνλ ήζειε 

θξίλεη ηνχην αλαγθαίνλ, δέλδξα, θξάθηαο, ιηζέλδπηα θαη έηεξα αλαγθαία 

πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ πξάγκαηα:        

 

Ννείηαη φηη νπδέλ ησλ αλσηέξσ ζέιεη απνθνπή ε κεηαθηλεζή εθηφο εάλ 

παξαζρεζή ησ ηδηνθηήηε ή ησ θαηφρσ απηνχ έγγξαθνο πεξί ηνχηνπ 

πξνεηδνπνίεζηο επηά εκεξψλ:      

 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ελ ε πεξηπηψζεη ε θαηάζηαζηο ησλ ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ ή ησλ πδαηηθψλ έξγσλ είλαη 

Δμνπζία εηζφδνπ  
θαη απνδεκίσζηο 
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ηνηαχηε ψζηε, λα επηβάιιεηαη, ελ ησ δεκνζίσ ζπκθέξνληη,  ε  άκεζνο 

απηψλ  επηζθεπή  ή  βειηίσζηο, ην πκβνχιηνλ πξνβαίλεη πάξαπηα εηο ηα 

αλαγθαία έξγα, κε ππνρξενχκελνλ λα παξάζρε ησ ηδηνθηήηε ή ησ 

θαηφρσ νηαλδήπνηε πξνεηδνπνίεζηλ σο πξνλνείηαη ελ ησ παξφληη εδαθίσ. 

 

 

 

     (2) Γηά παλ πεξηνπζηαθφλ ζηνηρείνλ, φπεξ ήζειε θαηαζηξαθή ή 

ππνζηή δεκίαο ελ ηε ελαζθήζεη ησλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) 

παξαζρεζεηζψλ εμνπζηψλ, ην πκβνχιηνλ θαηαβάιιεη ησ ηδηνθηήηε 

απηνχ δηθαίαλ απνδεκίσζηλ
. 
ε ηνηαχηε απνδεκίσζηο, εθ’ φζνλ δελ ήζειελ 

άιισο ζπκθσλεζή, θαζνξίδεηαη ππφ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ.  

 

 

. 

                 

                19. 

 

Δλ ζπλελλνήζεη κεηά ηεο αξρήο, ππφ ηνλ έιεγρνλ ηεο νπνίαο ηειεί 

νηαδήπνηε νδφο ή πεδνδξφκηνλ θαη λννπκέλνπ φηη ησ παξεζρέζε 

έγγξαθνο εμνπζηνδφηεζηο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ παλ πξφζσπνλ, 

δηνξηδφκελνλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δηα ηελ εθηέιεζηλ νηνπδήπνηε έξγνπ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δχλαηαη, είηε πξνζσπηθψο είηε δηα ησλ 

αληηπξνζψπσλ ή εξγνιεπηψλ απηνχ, λα αλνίμε θαη εθζθάςε νηαλδήπνηε 

νδφλ ή πεδνδξφκηνλ:   

 

 
 

Δμνπζία πξνο 

εθζθαθήλ νδψλ  
θαη 

πεδνδξνκίσλ. 

 Ννείηαη φηη ην πξφζσπνλ ηνχην νθείιεη φπσο ζπκπιεξψζε ή κεξηκλήζε 

δηα ηελ ζπκπιήξσζηλ ηνπ αλαηεζέληνο απηψ έξγνπ ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ 

θαη φπσο, δαπάλαηο ηνπ πκβνπιίνπ, επαλαθέξε ηνχην εηο ηελ πξνηέξαλ 

απηνχ θαηάζηαζηλ θαη φπσο απνκαθξχλε ηα εθ ηνπ έξγνπ πξνθιεζέληα 

απνξξίκκαηα
.
 πξνο ηνχηνηο νθείιεη φπσο θαηά πάληα ρξφλνλ, ελ φζσ 

είλαη νχησ αλεζθακκέλε ε νδφο ή ην πεδνδξφκηνλ, κεξηκλήζε δηα ηελ 

πεξίθξαμηλ ή θχιαμηλ ηαχηεο θαη δηα ηελ ηνπνζέηεζηλ επαξθνχο 

θσηηζκνχ δηα ηελ πξνεηδνπνίεζηλ νρεκάησλ θαη πεδψλ, θαζ’ εθάζηελ 

λχθηα δηαξθνχληνο ηνπ ρξφλνπ, θαζ’ φλ ε νδφο ή ην πεδνδξφκηνλ ήζειε 

παξακείλεη εηο ηνηαχηελ θαηάζηαζηλ.  

 

 

                20. Οζάθηο ην αλαιεθζέλ έξγνλ απνζθνπή κφλνλ εηο ηελ ηνπνζέηεζηλ 

ζσιελψζεσλ επί ή ππφ ηηλα γαίαλ ή εηο ηελ θαηαζθεπήλ νηνπδήπνηε 

ππνγείνπ αχιαθνο ππφ ηηλα γαίαλ, πιελ ηεο θαιππηνκέλεο ππφ 

νηθνδνκψλ ηνηαχηεο ή εηο ηελ αλαλέσζηλ ηνηνχησλ ζσιελψζεσλ ή 

απιάθσλ, δελ επηβάιιεηαη ε απφθηεζηο ηεο επεξεαδνκέλεο γαίαο,  ην 

πκβνχιηνλ φκσο νθείιεη φπσο, πξηλ ή πξνβή εηο νηαλδήπνηε σο ελ ηνηο 

αλσηέξσ ελέξγεηαλ, επηδψζε ησ ηδηνθηήηε ή ησ θαηφρσ απηήο ή 

αλαξηήζε επί ηεο γαίαο επί ηηλνο πξνο ηνχην ηνπνζεηεζείζεο πηλαθίδνο, 

γλσζηνπνίεζηλ πεξί ηεο ηνηαχηεο πξνζέζεψο ηνπ νκνχ κεηά πεξηγξαθήο 

ηνπ εθηειεζζεζνκέλνπ έξγνπ
.
 εάλ εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηεο 

επηδφζεσο ή αλαξηήζεσο ηεο ηνηαχηεο γλσζηνπνηήζεσο, ν ηδηνθηήηεο ή ν 

θάηνρνο δελ παξάζρε ηελ ζπλαίλεζίλ ηνπ ή εάλ επηζπλάςε ηε 

παξαζρεζείζε ζπλαηλέζεη φξνπο θαζ’ ψλ ελίζηαηαη ην πκβνχιηνλ, ν 

Έπαξρνο δχλαηαη λα παξάζρε ηελ αλαγθαίαλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ 

 

 ηνηνχηνπ έξγνπ ζπλαίλεζηλ είηε ππφ αίξεζηλ είηε ππφ ηνπο θαηά ηελ 

θξίζηλ απηνχ δηθαίνπο φξνπο
.
 ε ηνηαχηε ζπλαίλεζηο ηνπ Δπάξρνπ ζπληζηά 

επαξθή εμνπζηνδφηεζηλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ ζθνπνπκέλνπ έξγνπ 

ζπκθψλσο πξνο ηνπο πεξηιεθζέληαο ελ απηή φξνπο:    

    

Σνπνζέηεζηο 

ζσιελψζεσλ,  

θ.ι.π. 
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Ννείηαη φηη εηο πάζαλ ηνηαχηελ πεξίπησζηλ ην πκβνχιηνλ ζέιεη 

θαηαβάιεη ησ ηδηνθηήηε δηθαίαλ απνδεκίσζηλ, ην πνζφλ ηεο νπνίαο, εθ’ 

φζνλ δελ ήζειελ άιισο ζπκθσλεζή, θαζνξίδεηαη ππφ ηηλνο αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ.  
 

                   21. 
 

 

Σν πκβνχιηνλ θέθηεηαη εμνπζίαλ φπσο πξνβαίλε, δη’ νηνλδήπνηε ησλ 

ζθνπψλ απηνχ, εηο ηελ ελαγθαζηηθήλ απαιινηξίσζηλ αθηλήηνπ 

ηδηνθηεζίαο εληφο ή εθηφο ηεο πεξηνρήο απηνχ θεηκέλεο, δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηψζεσο Νφκνπ ή 

νηνπδήπνηε εηέξνπ, ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο απηφλ, Νφκνπ 

θαη φπσο δηαζέηε ηελ νχησ θηεζείζαλ αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ σο 

πξνλνείηαη ελ ησ ηνηνχησ Νφκσ.  

 

 

 

Δμνπζία  
πκβνπιίνπ 

πξνο 

αλαγθαζηηθήλ 
απαιινηξίσζηλ 

αθηλήηνπ  

ηδηνθηεζίαο. 

 ΜΔΡΟ  IV 

ΓΔΝΗΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 

                   22.     (1)  Οη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο, 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη, γηα 

έγθξηζε απφ ην πκβνχιην θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

 

    (2)   Σν νηθνλνκηθφ έηνο φισλ ησλ πκβνπιίσλ αξρίδεη ηελ 1
ελ

 εκέξα 

ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

 

Δηήζηνη  
πξνυπνινγηζκνί. 

 

Σξνπ. Ν.22/11 
Ιζρχο απφ 4.3.11 

                   23. Οη πξνυπνινγηζκνί ηνπ πκβνπιίνπ θαηαξηίδνληαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, 

άκα δε σο εγθξηζψζηλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ππνβάιινληαη εηο δηπινχλ, 

κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, εηο ην Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ πξνο 

έγθξηζηλ. 

 

Καηαξηηζκφο 
πξνυπνινγηζκψλ

. 

                   24. Οη πξνυπνινγηζκνί θαηαξηίδνληαη ππφ ηνλ αθφινπζνλ ηχπνλ: 

 

    1. Έλαληη εθάζηνπ θνλδπιίνπ πξνζφδσλ θαη δαπαλψλ, δένλ φπσο 

εκθαίλεηαη ην πνζφλ, ην πξνυπνινγηζζέλ δηα ην επφκελνλ έηνο σο θαη ην 

πνζφ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δηα ην ηξέρνλ έηνο. 

       

     2. Οη πξνυπνινγηζκνί πξνζφδσλ δηαιακβάλνπζηλ άπαληα ηα ηέιε, 

πξφζηηκα, δηθαηψκαηα, κηζζψκαηα θαη έηεξα ρξεκαηηθά πνζά, πιεξσηέα 

ησ Σακείσ ηνπ πκβνπιίνπ, πάληα δε ηαχηα θαηαηάζζνληαη ππφ 

ζπλνπηηθά θεθάιαηα.        

 

    3. Οη πξνυπνινγηζκνί δαπαλψλ δένλ φπσο θαηαζηξψλσληαη θαηά 

ηξφπνλ ψζηε λα εκθαίλσζηλ, θαηά ηελ πιεζηεζηέξαλ δπλαηήλ 

πξνζέγγηζηλ, ην πνζφλ, φπεξ αλακέλεηαη φηη ελ ηε πξαγκαηηθφηεηη ζα 

δαπαλεζή δηαξθνχληνο ηνπ έηνπο.        

    

    4. Οπδέλ θνλδχιηνλ εηζπξάμεσλ ή δαπάλεο ζέιεη δηαιεθζή ππφ ην 

Κεθάιαηνλ “πνηθίια” φπεξ δχλαηαη θαλνληθψο λα ηεζή πθ’ νηνλδήπνηε 

έηεξνλ Κεθάιαηνλ.  

           

 

Σχπνο 
πξνυπνινγηζκψλ

. 



 

Οη Πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνη ηνπ 1971 κέρξη 2017 

 

 - 19 - 

 

 

 

    5. Σα Κνλδχιηα δη’ “εθηάθηνπο αλάγθαο” ή ηα ραξαθηεξηδφκελα σο 

“πνηθίια” ηνηαχηα δένλ φπσο πεξηνξίδσληαη εηο αζεκάληνπο θαη 

εθηάθηνπο επηβαξχλζεηο, αίηηλεο πξνβιέπνληαη κελ, είλαη φκσο ιίαλ 

αζήκαληνη δηα λα γίλε θερσξηζκέλε πξφλνηα πεξί ηνχησλ.     

 

    6. Νέα Κεθάιαηα ή άξζξα ζέινπλ αλνηγή δηα θνλδχιηα εηζπξάμεσλ ή 

δαπαλψλ, άηηλα δελ εκπίπηνπζη θαλνληθψο εληφο ησλ ήδε εκθαηλνκέλσλ 

εηο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.        

 

    7. Σν ζχλνινλ ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ δαπαλψλ ηνπο έηνπο δένλ φπσο, 

ππφ θαλνληθάο ζπλζήθαο, κε ππεξβαίλε  ην ζχλνινλ ησλ 

πξνυπνινγηζκέλσλ πξνζφδσλ.  

 

     

 8. Σν πκβνχιηνλ κπνξεί, ρσξίο νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ έγθξηζε, λα 

δαπαλά θάζε ρξφλν πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφλ ηνπ 

πνζνχ νπνηνπδήπνηε θνλδπιίνπ πνπ εγθξίζεθε, ππφ ηνλ φξν φηη ην 

επηπξφζζεην απηφ πνζφ ζα εμνηθνλνκείηαη απφ ην πκβνχιηνλ απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ή άιια θνλδχιηα ησλ ίδησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί. 

 

 

 

Σξνπ. Ν.194/91 
Ιζρχο απφ 

8.11.1991 

     9. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνυπνινγηζκνί δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιηνλ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιηνλ κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ηε δηελέξγεηα απφ ην πκβνχιηνλ νπνηαζδήπνηε δαπάλεο 

γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη θάζε θνξά ηνλ έλα κήλα θαη ηνπο δχν 

κήλεο ζπλνιηθά, εθφζνλ ην ζεσξεί αλαγθαίν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο απηνχο, κέρξη ηελ 

εθπλνή ηεο πεξηφδνπ απηήο.  Η δαπάλε πνπ εμνπζηνδνηείηαη γηα 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ 

πεξίνδν εθείλε πνπ εγθξίζεθε γηα ηελ ππεξεζία απηή ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.   

 

Σξνπ. Ν.194/91 

Ιζρχο απφ 

8.11.1991 

     10. Σν πκβνχιηνλ κπνξεί, κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο γηα 

ην νπνίν εγθξίζεθε πξνυπνινγηζκφο, λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιηνλ αλαζεσξεκέλν πξνυπνινγηζκφ, αλ ην απαηηνχλ 

νη πεξηζηάζεηο. 

 

Σξνπ. Ν.194/91 

Ιζρχο απφ 

8.11.1991 

 
Σξνπ. Ν.22/11 

Ιζρχο απφ 4.3.11 

   

     11. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιηνλ κπνξεί, κεηά ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο γηα ην νπνίν εγθξίζεθε πξνυπνινγηζκφο, λα εγθξίλεη νπνηαδήπνηε 

δαπάλε πνπ έθαλε ην πκβνχιηνλ θαζ’ ππέξβαζε θνλδπιίνπ πνπ 

εγθξίζεθε γηα ζθνπφ πνπ εγθξίζεθε θαη πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αλ ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπλέρηζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιηνλ ή γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε δαπάλε δε ζα 

ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θνλδπιίνπ πνπ εγθξίζεθε.» 

 

 

 

Σξνπ. Ν.194/91 
Ιζρχο απφ 

8.11.1991 
 

Σξνπ. Ν.22/11 

Ιζρχο απφ 4.3.11 

                25.     (1) Σε αδεία ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ, 

νπο ηνχην ήζειελ επηζπλάςεη ηε ηνηαχηε αδεία, ην πκβνχιηνλ θέθηεηαη 

εμνπζίαλ φπσο ζπλάπηε δάλεηα δηα ηελ εθηέιεζηλ νηνπδήπνηε έξγνπ ή 

κέηξνπ, φπεξ ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα εθηειέζε ζπκθψλσο ηαηο 

 

Δμνπζία  

πκβνπιίνπ  

πξνο ζχλαςηλ  
δαλείσλ. 
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δηαηάμεζη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο πιεξσκήο ηνπ  

θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ ησλ ηνηνχησλ δαλείσλ, ππνζεθεχε νηνλδήπνηε 

πεξηνπζηαθφλ ζηνηρείνλ, ηέιε, δηθαηψκαηα ή κηζζψκαηα εηο ηνλ 

δαλεηζηήλ. 

 

     (2) Σν πκβνχιηνλ θέθηεηαη εμνπζίαλ φπσο πξνζσξηλψο ζπλάπηε 

δάλεηα δη’ νηνλδήπνηε πνζφλ παξά ηεο Σξαπέδεο, εηο ελ ην πκβνχιηνλ 

έρεη ινγαξηαζκφλ:        

 

Ννείηαη φηη ην νχησ ζπλαπηφκελνλ δάλεηνλ δελ δχλαηαη, άλεπ ηεο αδείαο 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα ππεξβαίλε ην πέληε ηνηο εθαηφλ  ησλ  

πξνυπνινγηζκέλσλ  πξνζφδσλ  ηνπ  πκβνπιίνπ  δηα  ηελ ρξήζηλ δη’ ελ 

θαηεξηίζζε ν ηξέρσλ πξνυπνινγηζκφο απηνχ
.
 λνείηαη πεξαηηέξσ φηη ην 

ζπλαπηφκελνλ δάλεηνλ ζέιεη απνπιεξσζή εθ ησλ πξνζφδσλ ηεο ηνηαχηεο 

ρξήζεσο θαη δηαξθνχζεο ηεο ηνηαχηεο ρξήζεσο. 

 

 

                26.     (1)  Γηα ηελ ζπγθέληξσζηλ ρξεκάησλ, δηά ηηλα θέθηεηαη εμνπζίαλ 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ λα ζπλάπηε δάλεηα θαη δηα ηελ πιεξσκήλ 

απνδεκηψζεσλ πιεξσηέσλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην πκβνχιηνλ 

δχλαηαη λα εθδίδε νκφινγα ή έηεξα ρξεψγξαθα ή γξακκάηηα.       

 

    (2)  Άπαληα ηα ηνηαχηα ρξεψγξαθα ή γξακκάηηα θαη ν επ’ απηψλ 

ηφθνο βαξχλνπζη ηελ πεξηνπζίαλ θαη ηαο πξνζφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ.   

 

Δμνπζία  

πκβνπιίνπ  
πξνο έθδνζηλ 

ρξεσγξάθσλ. 

  

    (3)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε έθδνζηο, 

κεηαβίβαζηο, ζπλαιιαγή θαη εμφθιεζηο ησλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ εθδηδνκέλσλ ρξεσγξάθσλ ή γξακκαηίσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, δηέπνληαη ππφ Καλνληζκψλ γηλνκέλσλ ππφ ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

                27. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, εθ κέξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 

εγγπεζή ππφ φξνπο εθάζηνηε θαζνξηδνκέλνπο θαηά ην δνθνχλ, ηελ 

πιεξσκήλ ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ ή εθαηέξνπ ηνχησλ, νηνπδήπνηε 

δαλείνπ, φπεξ ζθνπεί λα ζπλάςε ην πκβνχιηνλ ή νησλδήπνηε ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ εθδνζέλησλ ρξεσγξάθσλ ή γξακκαηίσλ. 

Δμνπζία 

Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ  

πξνο εγγχεζηλ 

δαλείσλ. 

   

                28. Άπαληα ηα ππφ ηνπ πκβνπιίνπ εηζπξαηηφκελα ρξεκαηηθά πνζά 

θαηαηίζεληαη εηο Σακείνλ, εμ νπ θαη θαηαβάιινληαη νη κηζζνί θαη 

αληηκηζζίαη ησλ ππαιιήισλ θαη εξγαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ σο θαη άπαζαη 

αη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ελεξγνχκελαη δαπάλαη θαη αλαιακβαλφκελαη 

ππνρξεψζεηο. 

 

 Σακείνλ 

                   29.  Άπαληα ηα θεθάιαηα ηνπ πκβνπιίνπ, σλ δελ επηβάιιεηαη ε άκεζνο 

δαπάλε πξνο αληηκεηψπηζηλ ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηελ εθηέιεζηλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ απηνχ, δχλαληαη λα επελδπζψζηλ εηο εγθεθξηκέλα ππφ ηνπ 

ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ρξεψγξαθα. 

 

Δπέλδπζηο  

ρξεκάησλ 

                   30.     (1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην πκβνχιηνλ 

θέθηεηαη εμνπζίαλ φπσο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, επηβάιιε 

θαη εηζπξάηηε δηα ηνηαχηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ θαη θαηά ηνηνχηνλ 

ηξφπνλ, σο ήζειελ εθάζηνηε θαζνξηζζή-       

 

Σέιε θαη  

δηθαηψκαηα 



 

Οη Πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνη ηνπ 1971 κέρξη 2017 

 

 - 21 - 

 

 

 

 (α)  έλ δηθαίσκα ζπλδέζεσο επί ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο 

δηα ηελ θάιπςηλ, νιηθψο ή κεξηθψο, ηεο δαπάλεο δηα ηελ 

ζχλδεζηλ θαη εγθαηάζηαζηλ ππνλφκσλ νηθνδνκήο δηα ιχκαηα, 

βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά, φκβξηα χδαηα ή έηεξα        

ηνηαχηα θαη φπσο θαζνξίδε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ ηνηνχηνπ δηθαηψκαηνο:   

 

Ννείηαη φηη ελ ε πεξηπηψζεη ην ηνηνχην δηθαίσκα ζπλδέζεσο 

ήζειε θαηαβιεζή ππφ ηνπ κηζζσηνχ ηεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

νχηνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμε ηνχην παξά ηνπ ηδηνθηήηνπ ηεο 

ηνηαχηεο ηδηνθηεζίαο
.
  

 

 

 

  

(β)  έλ ηέινο επί ησλ ηδηνθηεηψλ ή θαηφρσλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

νίηηλεο εμππεξεηνχληαη ή κέιινπλ λα εμππεξεηεζψζηλ ππφ ησλ 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ ή επσθεινχληαη ή κέιινπλ 

ή δχλαληαη λα επσθειεζψζηλ εθ ησλ ηνηνχησλ έξγσλ, είηε 

νκνηνκφξθνπ χςνπο επί ζε θάζε επξψ ή θιαζκαηηθνχ κέξνπο 

επξψ ηεο αμίαο γεληθήο εθηίκεζεο ηεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

αλαθνξηθψο πξνο ηελ νπνίαλ θαηαβάιιεηαη ην ηέινο ή δηα 

πξννδεπηηθήο θνξνινγίαο, εδξαδνκέλεο επί ηεο ηνηαχηεο αμίαο
.
 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφλ ηνπ ηνηνχηνπ ηέινπο δπλαηφλ λα ιεθζή 

εηδηθή πξφλνηα δηα ηελ κείσζηλ ή αχμεζηλ ηνπ ηέινπο δη’ 

σξηζκέλαο ηάμεηο ηδηνθηεζίαο, αλαιφγσο ηνπ ζθνπνχ, δη’ φλ,ε 

βαξπλνκέλε δηα ηνπ ηέινπο ηδηνθηεζία, ρξεζηκνπνηείηαη, ηεο 

θχζεσο γελνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην πξνθχπηνλ εηο ηελ 

ηνηαχηελ ηδηνθηεζίαλ θαη ηνλ ηδηνθηήηελ  ή θάηνρνλ απηήο 

φθεινο
 
ή γηα ηε κείσζε ή αχμεζε ηνπ ηέινπο γηα αθίλεηε 

ηδηνθηεζία πνπ επξίζθεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή εληφο ησλ νξίσλ νξηζκέλνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο εληφο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ πκβνπιίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε 

αλάθηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ έξγσλ εληφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.   

 

 

 Σξνπ. Ν.5(Ι)/97 

Ιζρχο απφ 
31.1.1997 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001 
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 

Ν.35(Ι)/2017 
Ιζρχο απφ 

7.4.2017 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Σξνπ. Ν.22/11 

Ιζρχο απφ 4.3.11                 

 Ννείηαη φηη εηο πεξηπηψζεηο θαζ’ άο ην νιηθφλ πνζφλ ηνπ 

επηβαιινκέλνπ ηνηνχηνπ ηέινπο δη’ έλα έθαζηνλ ηδηνθηήηελ ή 

θάηνρνλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ δχν 

επξψ ηνχην αθίεηαη
.
” θαη   

 

Σξνπ. Ν. 15/78 

Ιζρχο απφ 

31.3.1978 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001 
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 

Σξνπ. Ν. 
35(I)/2017  

Ιζρχο απφ 

7.4.2017  

 
 

 

(γ)  Έλα ηέινο ζηνπο ηδηνθηήηεο ή θαηφρνπο αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ εμππεξεηνχληαη ή πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ 

απφ ηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ή πνπ 

επσθεινχληαη ή πξφθεηηαη ή κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηέηνηα έξγα, είηε νκνηφκνξθνπ χςνπο ζε θάζε επξψ ή 

θιαζκαηηθφ κέξνο επξψ πάλσ ζηελ αμία γεληθήο εθηίκεζεο ηεο 

αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην 

ηέινο είηε κε πξννδεπηηθή θνξνινγία πνπ εδξάδεηαη ζηελ αμία 

απηή.  Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο απηνχ κπνξεί λα ιεθζεί 

εηδηθή πξφλνηα γηα κείσζε ή αχμεζε ηνπ ηέινπο γηα νξηζκέλεο 

ηάμεηο ηδηνθηεζίαο, αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηνθηεζία, ηε θχζε ησλ γελνκέλσλ 

 

Σξνπ. Ν. 5(1)/97 

Ιζρχο απφ 
31.1.1997 

 

Σξνπ. Ν. 
35(I)/2017  

Ιζρχο απφ 

7.4.2017  
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εγθαηαζηάζεσλ θαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζηελ ηδηνθηεζία 

απηή θαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρφ ηεο ή γηα κείσζε ή αχμεζε 

ηνπ ηέινπο γηα αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ επξίζθεηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή εληφο ησλ νξίσλ νξηζκέλνπ 

δήκνπ ή θνηλφηεηαο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πκβνπιίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε αλάθηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ησλ έξγσλ εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.   

 

 

 
 

 

 
 

Σξνπ. Ν.22/11 

Ιζρχο απφ 4.3.11 

   

 (δ) έλ ηέινο, επί πιένλ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ ελ παξαγξάθσ (β) 

ηνηνχηνπ, επί ησλ ηδηνθηεηψλ ή θαηφρσλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

δηα ηελ ρξήζηλ ησλ ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ, βάζεη 

ηεο ελ ηε ηδηνθηεζία ηαχηε πδαηνπξνκεζείαο, ηεο 

ρξεζηκνπνηνπκέλεο δη’ νηθηαθνχο ή εηέξνπο ζθνπνχο θαη 

δηνρεηεπνκέλεο εηο ηελ δεκνζίαλ ππφλνκνλ
. 

 

 

   (ε) έλ ηέινο, επί πιένλ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ ελ παξαγξάθσ (γ) 

ηνηνχηνπ, επί ησλ ηδηνθηεηψλ ή θαηφρσλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

δηα ηελ ρξήζηλ ησλ ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ, 

βάζεη ηεο εθηάζεσο ηεο επηθαλείαο ηεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, 

αλαθνξηθψο πξνο ηελ νπνίαλ θαηαβάιιεηαη ην ηνηνχηνλ ηέινο. 

 

 

Σξνπ. Ν.5(1)/97 

Ιζρχο απφ 
31.1.1997 

 Ννείηαη φηη νη ηδηνθηήηεο ή νη θάηνηρνη αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο θαη ε 

νπνία δε δχλαηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία λα 

αμηνπνηεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε πιεξσκήο νπνηνπδήπνηε ηέινπο ή δηθαηψκαηνο. 

 

 

Σξνπ.Ν.16(Ι)/ 95 

Ιζρχο απφ 
24.2.1995 

     (2) Σν χςνο ησλ ελ εδαθίσ (1) πξνλννπκέλσλ ηειψλ ζέιεη θαζνξηζζή 

θαηά ηνηνχηνλ ηξφπνλ, ψζηε αη εμ απηψλ απνξξένπζαη ησ πκβνπιίσ 

εηήζηαη πξφζνδνη, νκνχ κεηά ησλ ηπρφλ πξνζφδσλ απηνχ, εμ εηέξσλ 

πεγψλ, θαηά ην απηφ έηνο, λα επαξθψζη θαηά ην δπλαηφλ, θαη κφλνλ λα 

επαξθψζηλ, δηα ηελ πιεξσκήλ παζψλ ησλ δαπαλψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζηλ παζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, αίηηλεο 

δεφλησο βαξχλνπζη ηα εηζνδήκαηα απηνχ θαηά ην ελ ιφγσ έηνο
.
 εηο ηαο 

ηνηαχηαο δαπάλαο θαη ππνρξεψζεηο δένλ φπσο δηαιεθζψζηλ θαη αη 

πιεξσκαί, αίηηλεο κέιινπλ λα ελεξγεζψζηλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ην 

έηνο ηνχην, θαζ’ φζνλ αθνξά εηο ηνπο ηφθνπο θαη ην θεθάιαηνλ 

νηνπδήπνηε δαλείνπ ζπλαθζέληνο ππφ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ 

εμφθιεζηλ ρξεσγξάθσλ θαη γξακκαηίσλ εθδνζέλησλ ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ σο θαη ηνηαχηα ρξεκαηηθά 

πνζά, σο ην πκβνχιηνλ ήζειε θξίλεη πξέπνλ λα δηαθπιάμε θαηά ην έηνο 

ηνχην δηα ηνλ ζρεκαηηζκφλ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, δη’ επεθηάζεηο, 

αλαλεψζεηο, απνζβέζεηο, δάλεηα θαη εηέξνπο, παξνκνίαο θχζεσο 

ζθνπνχο. 

 

 

      (3)(α)  Κάζε πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ηέινο 

θαη δελ έρεη πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 

πξφζζεηε επηβάξπλζε επί ηνπ απιήξσηνπ πνζνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ή 

ηέινπο, ίζε κε πέληε ηνηο εθαηφλ (5%), ζηελ πεξίπησζε πιεξσκήο ηνπ ελ 

ιφγσ πνζνχ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο πιεξσκήο, θαη ίζε κε δεθαπέληε ηνηο εθαηφλ (15%), ζηελ 

 

  
 

Σξνπ. 

Ν.58(Ι)/2017 
Ιζρχο απφ 

16.6.2017 
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πεξίπησζε πιεξσκήο ηνπ κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο: 

 

Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέξνο ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ θαη πξφζζεηε επηβάξπλζε ίζε κε πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) επ' απηνχ 

έρνπλ θαηαβιεζεί εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο, ε πξφζζεηε επηβάξπλζε 

επί ηνπ απιήξσηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο 

εθαηφλ (15%) επί ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ αξρηθά νθεηιφκελνπ πνζνχ 

θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε εληφο ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. 

 

     (β)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α), ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξφζσπν νθείιεη ην επηβαιιφκελν δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηέινο  γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη απηφ δελ θαηαβάιιεηαη εληφο 

ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο, ε πξφζζεηε επηβάξπλζε είλαη 

ίζε κε δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) επί ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ην ελ ιφγσ ηέινο. 

 

      

(4) Οζάθηο πνζφλ ηη θαηαζηάλ πιεξσηένλ ππφ κνξθήλ πξνζζέηνπ 

επηβαξχλζεσο σο πξνλνείηαη ελ εδαθίσ (3) δελ είλαη αθξηβέο 

πνιιαπιάζηνλ ησλ πέληε «ζελη», ην ηνηνχην πνζφλ ζα απμάλεηαη εηο ην 

ακέζσο πςειφηεξνλ πνιιαπιάζηνλ ησλ πέληε ζελη. 

 

 

 

 
Σξνπ.Ν.15/78 

Ιζρχο απφ 

31.3.1978 
Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   

Ιζρχο απφ  
4.5.2001 

       (5) Παλ πξφζζεηνλ πνζφλ επηβιεζέλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εδαθίνπ (3) ζα θαηαβάιιεηαη εηο ην Σακείνλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

Σξνπ.Ν.15/78 
Ιζρχο απφ 

31.3.1978 

     (6) Σε αηηήζεη ηνπ πκβνπιίνπ ην Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ δχλαηαη, 

δηα Γηαηάγκαηνο δεκνζηεπνκέλνπ ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο 

Γεκνθξαηίαο, λα δηαηάμε ηελ αλαδήηεζηλ θαη είζπξαμηλ ησλ ηειψλ ησλ 

επηβαιινκέλσλ δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ  

παξφληνο άξζξνπ ππφ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο
.
  ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη ηα ηνηαχηα ηέιε ζα εηζπξάηησληαη 

ππφ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ σο εάλ επξφθεηην πεξί θφξσλ 

εηζπξαθηέσλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ νηνπδήπνηε εθάζηνηε ελ ηζρχτ 

Νφκνπ αθνξψληνο εηο ηελ είζπξαμηλ θαη αλαδήηεζηλ θφξσλ θαη, κεηά ηελ 

αθαίξεζηλ ησλ εμφδσλ εηζπξάμεσο, ζα θαηαβάιισληαη εηο  ην Σακείνλ 

ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

Σξνπ. Ν.24/72 
Ιζρχο απφ 

28.4.72  

Σξνπ. Ν.15/78 
Ιζρχο απφ 

31.3.1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (7) Σέιε θαη δηθαηψκαηα κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν θαηαβάιινληαη 

θαη ζε ζρέζε κε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ αλήθεη ζηε Γεκνθξαηία ή πνπ 

πεξηήιζε ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αθίλεηεο 

Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζηο) Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ Νφκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σξνπ. Ν.94(Ι)/95 

Ιζρχο απφ 

8.12.1995 
Κεθ.224. 

3 ηνπ 1960 

78 ηνπ 1965 
10 ηνπ 1966 

75 ηνπ 1968 

51 ηνπ 1971 
  2 ηνπ 1978 

16 ηνπ 1980 

23 ηνπ 1983 
68 ηνπ 1984 

82 ηνπ 1984 

86 ηνπ 1985 
189 ηνπ 1986 

12 ηνπ 1987 

74 ηνπ 1988  
117 ηνπ 1988 
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30
Α
. 
 

 

 

 

 

   

 (8)Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ 

θαηαλαισηψλ, κε δηαηάγκαηά ηνπ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα απνθαζίδεη ηε ιήςε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

παξνρήο κεησκέλσλ ηηκνινγίσλ, ηεο έθπησζεο επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

ηηκνινγίσλ θάζε πξνκεζεπηή θαη ησλ επλντθφηεξσλ φξσλ απνπιεξσκήο 

ησλ ινγαξηαζκψλ. 

 

 

Σν πκβνχιην δχλαηαη, κε αίηεζή ηνπ, λα δεηεί απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην 

φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα 

ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ηνχην αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηελ αμία γεληθήο εθηίκεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο απηήο, 

φπσο απηέο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία ή άιια Μεηξψα ηνπ 

Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο.  

 

 

 

 

43 ηνπ 1990 

65 ηνπ 1990 

30(Ι) ηνπ 1992 
90(Ι) ηνπ 1992 

6(Ι) ηνπ 1993 

58(Ι) ηνπ 1994. 
 

Σξνπ. Ν. 

158(Ι)/13 
Ιζρχο απφ 

13.12.13 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Γπλαηφηεηα 

πκβνπιίνπ λα 

δεηά απφ ην 
Σκήκα  

Κηεκαηνινγίνπ 

θαη Υσξνκεηξίαο 
πιεξνθνξίεο 

απαξαίηεηεο γηα 

ηελ άζθεζε ησλ 
εμνπζηψλ ηνπ. 

Σξνπ. Ν.22(Ι)/11 

Ιζρχο απφ 4.3.11 
Σξνπ. Ν. 

35(I)/2017  

Ιζρχο απφ 

7.4.2017  

 
 

 

31. 

 

    (1) Σν πκβνχιηνλ ζέιεη κεξηκλήζεη δηα ηελ ηήξεζηλ ησλ 

πξνζεθφλησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζρεηηθψλ βηβιίσλ, πξνο ηνχηνηο δε 

θαηαξηίδεη εηεζίαλ έθζεζηλ ινγαξηαζκψλ. 

 
 

Λνγαξηαζκνί  
θαη έιεγρνο. 

  

    (2) Οη ινγαξηαζκνί ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ απηνχ 

εμειέγρνληαη ππφ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

  

    (3) Άκα ηε εμειέγμεη ησλ ινγαξηαζκψλ, ν Πξφεδξνο απνζηέιιεη ησ 

Τπνπξγψ αληίγξαθνλ απηψλ, νκνχ κεη’ αληηγξάθνπ ησλ νηθείσλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηνχ, δεκνζηεχεη δε ηνπο ινγαξηαζκνχο, θαζ’ 

φλ ηξφπνλ ν Τπνπξγφο ήζειελ εθάζηνηε θαζνξίζεη. 

 

   

     (4) Σν πκβνχιηνλ ζέιεη θαηαβάιεη ηελ ακνηβήλ ηνπ ειεγθηνχ σο θαη 

πάζαο ηαο ζπλαθψο πξνο ηελ εμέιεγμηλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

δεκηνπξγνπκέλαο δαπάλαο, πάληα δε ηαχηα βαξχλνπζη ηαο πξνζφδνπο 

ηνπ πκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 



 

Οη Πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνη ηνπ 1971 κέρξη 2017 

 

 - 25 - 

 

 

 

32. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              32
Α
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ζθνπνχο επηβνιήο νπνηνπδήπνηε ηέινπο ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30(Ι)(β) θαη 30(Ι)(γ) ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία γεληθήο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, 

φπσο απηή θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ 

πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζηο) Νφκνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ηειεπηαίαο γεληθήο εθηίκεζεο ε ελ ιφγσ 

ηδηνθηεζία- 

(α) Έρεη νηθνδνκεζεί
. 
ή 

(β) έρεη νπζησδψο επαλνηθνδνκεζεί
. 
 ή 

(γ) έρεη ππνζηεί θάζεην ή νξηδφληην δηαρσξηζκφ
. 
  ή 

(δ) έρεη δηαρσξηζηεί ζε νηθηζηηθά, βηνκεραληθά, θηελνηξνθηθά ή άιιεο 

ρξήζεο νηθφπεδα
. 
  ή 

(ε) έρεη ππνζηεί νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο αλάπηπμε κε απνηέιεζκα 

λα επέιζεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηεο
. 
  ή 

(ζη) έρεη εληαρζεί ζε άιιε πνιενδνκηθή δψλε ή βξίζθεηαη ζε 

πνιενδνκηθή δψλε πνπ έρεη αλαζεσξεζεί,  

σο αμία γεληθήο εθηίκεζεο ηεο ιακβάλεηαη ε αμία πνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Κηεκαηνινγηθνχ θαη Υσξνκεηξηθνχ Σκήκαηνο θαζφξηζε πξνζσξηλά γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ Πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη 

Δθηίκεζε) Νφκνπ, λννπκέλνπ φηη ν θαζνξηζκφο έγηλε κε βάζε ηηο 

αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηειεπηαία γεληθή 

εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, 

Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ. 

 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 32, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

πθίζηαληαη εμ αδηαηξέηνπ ηδαληθέο κεξίδεο ηδηνθηεζίαο επί ηεο αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
Α
 ηνπ πεξί 

Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, φπσο 

απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 

 

 

 

 

 

Σξνπ. Ν.5(Ι)/97 

Ιζρχο απφ 
31.1.1997 

 

Σξνπ. Ν. 
35(I)/2017  

Ιζρχο απφ 

7.4.2017 
 

Κεθ.224.  

3 ηνπ 1960  
78 ηνπ 1965  

10 ηνπ 1966  

75 ηνπ 1968  
51 ηνπ 1971  

2 ηνπ 1978  

16 ηνπ 1980  
23 ηνπ 1982  

68 ηνπ 1984  

82 ηνπ 1984  
86 ηνπ 1985  

189 ηνπ 1986  

12 ηνπ 1987  
74 ηνπ 1988  

117 ηνπ 1988  

43 ηνπ 1990  
65 ηνπ 1990  

31(Ι) ηνπ 1998 

144(Ι) ηνπ 1999 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Σξνπ. Ν. 
35(I)/2017  

Ιζρχο απφ 

7.4.2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ βαζηθνχ 

λφκνπ κε ηελ 

πξνζζήθε λένπ 

άξζξνπ 32Α 

 

Έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ 1.1.15 

 

Δπηβνιή ηέινπο 
ζε ζρέζε κε εμ 

αδηαηξέηνπ 
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33.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ V  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ, Κ.Λ.Π., ΠΡΟ ΤΝΓΔΗΝ 

ΜΔΣΑ ΣΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, ΠΡΟ 

ΤΝΣΖΡΖΗΝ, ΔΠΗΚΔΤΖΝ, Κ.Λ.Π. ΤΠΟΝΟΜΩΝ 

 

 

(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 34 θαη 35, έθαζηνο 

ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνχ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ δη’ αλζξσπίλελ 

δηαβίσζηλ, ηελ άζθεζηλ επαγγέικαηνο, εκπνξίαο, επηηεδεχκαηνο, 

απαζρνιήζεσο, δη’ αλαςπρήλ ή δη’ εηέξνπο ζθνπνχο, θεηκέλνπ εληφο ηεο 

πεξηνρήο θαη γεηηληάδνληνο κεζ’ νηαζδήπνηε νδνχ εηο ήλ ππάξρεη δεκνζία 

ππφλνκνο ιπκάησλ ή δεκνζία παληνξξντθή ππφλνκνο, εληφο αθηίλνο 

πελήληα κέηξσλ απφ ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο ηνπ αθηλήηνπ, ελ σ θείηαη 

ην ππνζηαηηθφλ, νθείιεη φπσο, εληφο πξνζεζκίαο θαζνξηζζεζνκέλεο ππφ 

ηνπ πκβνπιίνπ δηα γλσζηνπνηήζεσο απηνχ, δεκνζηεπνκέλεο ελ ηε 

επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο- 

 

ηδαληθέο κεξίδεο 

ηδηνθηεζίαο 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Τπνρξέσζηο 
ηδηνθηήηνπ  

θ.ι.π., πξνο 

ζχλδεζηλ  
κεηά ησλ 

απνρεηεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 
Σξνπ. Ν.22(Ι)/11 

Ιζρχο απφ 

4.3.2011 

 

(α) ηδίαηο δαπάλαηο θαη ζπκθψλσο αδεία εθδνζείζε ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ-          

 

      

(i) εγθαηαζηήζε ελ απηψ θαηαιιήινπο θαη επαξθείο         

πγηεηνλνκηθάο εγθαηαζηάζεηο θαη είδε πγηεηλήο
. 
θαη   

 

(ii) θαηαζθεπάζε νρεηφλ νηθνδνκήο θαη ηδησηηθήλ          

ππφλνκνλ νηθνδνκήο
.
 

 

 

 (β)       

 

 

 

(γ) 

 θαηαβάιε πάζαο ηαο δαπάλαο δηα ηελ θαηαζθεπήλ ηεο δεκνζίαο 

ππνλφκνπ νηθνδνκήο θαη ηελ ζχλδεζηλ απηήο κεηά ηεο ηδησηηθήο 

ππνλφκνπ νηθνδνκήο θαη ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ
.
  

 

δηνρεηεχε άπαληα ηα ιχκαηα, ηα χδαηα, ηα βηνκεραληθά 

απνξξηκαηηθά πγξά ή έηεξα απνξξίκκαηα ηνπ ηνηνχηνπ ππνζηαηηθνχ 

εληφο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο. 

 

 

 

  

    (2) Δλ αηο πεξηπηψζεζη δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο δεκνζία ππφλνκνο 

ιπκάησλ ή παληνξξντθή ηνηαχηε, ζπκθψλσο ησ εδαθίσ (1), ν ηδηνθηήηεο 

ή θάηνρνο ηνπ ηνηνχηνπ ππνζηαηηθνχ νθείιεη φπσο, ηδίαηο δαπάλαηο, 

εγθαηαζηήζε θαηαιιήινπο θαη επαξθείο πγεηνλνκηθάο εγθαηαζηάζεηο θαη 

είδε πγηεηλήο θαη ζπλδέζε ηαχηαο κεηά ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζέζεσο 

ιπκάησλ θαηαζθεπαζζέληνο ζπκθψλσο αδεία εθδνζείζε ππφ ηνπ 

πκβνπιίνπ:  

 

 

 Ννείηαη φηη εθ’ φζνλ ήζειε θαηαζθεπαζζή δεκνζία ππφλνκνο ζπκθψλσο 

ησ εδαθίσ (1), νχηνο νθείιεη φπσο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ηεο 

θαζνξηζζεζνκέλεο δηα γλσζηνπνηήζεσο ηνπ πκβνπιίνπ, 

δεκνζηεπνκέλεο ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο- 
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(α) θαηαζθεπάζε νρεηφλ νηθνδνκήο θαη ηδησηηθήλ ππφλνκνλ νηθνδνκήο, 

ζπκθψλσο αδεία εθδνζείζε ππφ ηνπ πκβνπιίνπ
. 

 

 

 (β) θαηαβάιε πάζαο ηαο δαπάλαο ηαο απαηηνπκέλαο δηα ηελ θαηαζθεπήλ 

ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο θαη δηα ηελ ζχλδεζηλ απηήο κεηά 

ηεο ηδησηηθήο ππνλφκνπ νηθνδνκήο θαη ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ
.
 θαη 

 

 

(γ) δηνρεηεχε άπαληα ηα ιχκαηα, ηα χδαηα, ηα βηνκεραληθά 

απνξξηκκαηηθά πγξά ή έηεξα απνξξίκκαηα ηνπ ηνηνχηνπ 

ππνζηαηηθνχ, εληφο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο. 

 

 

 

 

 

 

    (3)  Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξφλνηα ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, θάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνχ ν νπνίνο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (1), παξαιείπεη λα ην ζπλδέζεη κε ηε δεκφζηα ππφλνκν 

νηθνδνκήο ή κε ηε δεκφζηα ππφλνκν, ππφθεηηαη ζε επηβάξπλζε, ε 

νπνία δελ μεπεξλά ην πνζφ ρξέσζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηα ππνζηαηηθά 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα, γηα θάζε θπβηθφ κέηξν χδαηνο ην 

νπνίν θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξάιεηςε: 

 

   Ννείηαη φηη, κε ηε ζχλδεζε ηνπ ππνζηαηηθνχ κε ηε δεκφζηα ππφλνκν  

νηθνδνκήο ή κε ηε δεκφζηα ππφλνκν, ε πην πάλσ επηβάξπλζε 

ηεξκαηίδεηαη θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 30 αλαθνξηθά κε ην ηέινο ρξήζεο: 

 

   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην πκβνχιην δχλαηαη θα θαζνξίζεη ηελ 

θαηαβνιή ηεο ελ ιφγσ επηβάξπλζεο επί κεληαίαο ή άιιεο πεξηνδηθήο 

βάζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζε ηζρχ Καλνληζκψλ ζε ζρέζε κε 

ην ηέινο ρξήζεο. 

 

 

 

Σξνπ. Ν.  
158(Ι)/13 

Ιζρχο απφ 

13.12.13 

    

 

  (4) Έθαζηνο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ησλ ελ εδαθίσ (1) αλαθεξνκέλσλ 

ππνζηαηηθψλ, ησλ θεηκέλσλ ελ ηε πεξηνρή θαη γεηηληαδφλησλ κεζ’ 

νηαζδήπνηε νδνχ, ελ ε ππάξρεη νρεηφο ή ράλδαμ νκβξίσλ πδάησλ ή 

παληνξξντθή ππφλνκνο εληφο αθηίλνο εθαηφλ πνδψλ απφ ηεο νξνζεηηθήο 

γξακκήο ηνπ αθηλήηνπ, ελ σ θείηαη ην ππνζηαηηθφλ, νθείιεη, φπσο, εληφο 

πξνζεζκίαο θαζνξηζζεζνκέλεο δηα γλσζηνπνηήζεσο ηνπ πκβνπιίνπ, 

δεκνζηεπνκέλεο ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο, ηδίαηο 

δαπάλαηο θαη θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηνχληα ην πκβνχιηνλ, θαηαζθεπάζε 

θαηαιιήινπο θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη δηεπζεηήζεηο δηα ηελ 

δηνρέηεπζηλ ησλ νκβξίσλ  πδάησλ θαη ησλ πδάησλ επηθαλείαο θαη φπσο 

δηνρεηεχε άπαληα ηα ηνηαχηα χδαηα ηνπ ηνηνχηνπ ππνζηαηηθνχ, εληφο 

νρεηνχ ή ράλδαθνο νκβξίσλ πδάησλ ή παληνξξντθήο ππνλφκνπ ή εληφο 

ηνπ θξεαηίνπ ππνδνρήο ηνπ δξφκνπ, έλζα θείηαη ν ηνηνχηνο νρεηφο, 

ράλδαμ ή ππφλνκνο, ζπκθψλσο πξνο ηαο νδεγίαο ηνπ πκβνιαίνπ. 
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       (5) Οζάθηο ην πκβνχιηνλ ήζειε θξίλεη φηη ν ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο 

νηαζδήπνηε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο δελ είλαη εηο ζέζηλ λα πξνβή εηο 

άκεζνλ πιεξσκήλ ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο, ηεο αλαγθαίαο δηα ηελ 

θαηαζθεπή ηδησηηθήο ππνλφκνπ νηθνδνκήο θαη δηα ηελ ζχλδεζηλ απηήο 

κεηά ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο, ην πκβνχιηνλ δχλαηαη, 

ηεξνπκέλεο νηαζδήπνηε επί ηνχησ γεληθήο ή εηδηθήο εληνιήο ηνπ 

Τπνπξγνχ, λα ζπλάςε ζπκθσλίαλ ελ ησ θαζσξηζκέλσ ηχπσ κεηά ηνπ 

ηνηνχηνπ ηδηνθηήηνπ ή θαηφρνπ, δηα ηελ ρνξήγεζηλ δαλείνπ δηα ην 

απαηηνχκελνλ πνζφλ, πξνο ηνλ εθάζηνηε θαζσξηζκέλνλ ηφθνλ θαη ηελ 

απνπιεξσκήλ ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ηφθσλ δηα  ηνηνχησλ δφζεσλ, σο ην 

πκβνχιηνλ ήζειελ εθάζηνηε θαζνξίζεη. 

 

   

     (6) Παλ δάλεηνλ ρνξεγεζέλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4) βαξχλεη ηελ 

αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ θαη άπαληα ηα ελ απηή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ζπκθέξνληα, δχλαηαη δε λα αλαδεηεζή σο αζηηθφλ ρξένο. 

 

 

               34. Οπδείο ζα δηνρεηεχε ή επηηξέπε ηελ δηνρέηεπζηλ ησλ ελ ησ εδαθίσ (2) 

πεξηγξαθνκέλσλ νπζηψλ, πιηθψλ, πδάησλ ή απνξξηκκάησλ εάλ θαηά 

ηελ γλψκελ ηνπ πκβνπιίνπ θξηζή φηη ηα ηνηαχηα απνξξίκκαηα ή 

απνξξηκκαηηθά πγξά ζα εδχλαλην λα πξνθαιέζνπλ δεκίαλ εηο ηνπο 

νρεηνχο ή εηο ηελ δηαδηθαζίαλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή εηο ηαο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απηψλ ή ζα επεξέαδνλ δπζκελψο ηνλ 

θπζηθφλ ππνδνρέα εθξνήο ή ζα εδχλαλην θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ λα 

ζέζνπλ ελ θηλδχλσ δσήλ, αξηηκέιεηαλ  ή  δεκνζίαλ πεξηνπζίαλ  ή λα  

πξνθαιέζνπλ  νριεξίαλ.  Καηά ηελ δηακφξθσζηλ ηεο γλψκεο ηνπ 

πκβνπιίνπ, αλαθνξηθψο πξνο ηελ δπλαηφηεηα απνδνρήο ή κε ησλ ελ 

ιφγσ απνξξηκκάησλ ή απνξξηκκαηηθψλ   πγξψλ,   ηνχην    ζα   

ιακβάλε ζνβαξψο ππ’ φςηλ ηνηνχηνπο παξάγνληαο, σο ηαο πνζφηεηαο 

 

ησλ ηνηνχησλ απνξξηκκάησλ ή απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ, ελ ζρέζεη κε 

ηελ πνζφηεηα θαη ηαρχηεηα ξνήο εηο ηνπ νρεηνχο, ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ησλ νρεηψλ, ηνλ ηξφπνλ δηαδηθαζίαο εηο ηελ επεμεξγαζίαλ 

ιπκάησλ, ηελ δπλακηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ, ηνλ βαζκφλ επηδεθηηθφηεηνο ησλ απνξξηκκάησλ ή 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ εηο επεμεξγαζίαλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

παξαγφλησλ:    

Απαγφξεπζηο 

εηζφδνπ 

σξηζκέλσλ 
εηδψλ  

εηο δεκνζίαλ 

ππφλνκνλ  
νηθνδνκήο ή εηο 

δεκνζίαλ 

ππφλνκνλ. 

    

  Ννείηαη φηη αη ζπλήζεηο απνρεηεχζεηο ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ ή 

θαηαιπκάησλ ζα ζεσξψληαη γεληθψο απνδεθηαί δεδνκέλνπ φηη δελ 

πεξηέρνπλ θαηά ην πιείζηνλ ηνηαχηαο πνζφηεηαο νπζηψλ, εθηηζεκέλσλ ελ 

ησ εδαθίσ (2) θαησηέξσ. νχησο ψζηε λα ζεσξεζψζηλ αχηαη σο 

επηβιαβείο.   

 

    (2) Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ εδαθίνπ (1) αλσηέξσ 

απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεπζή εηο δεκνζίαλ ππφλνκνλ νηθνδνκήο ή εηο 

δεκνζίαλ ππφλνκνλ-  

 

 

 

(α) πγξφλ ή αηκφο ζεξκνθξαζίαο πςεινηέξαο ησλ 150
ν
 Φάξελατη (65

ν
 

Κειζίνπ)
. 

 

 

 (β) νηαδήπνηε ιχκαηα, χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή  
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απνξξίκκαηα, εκπεξηέρνληα ιίπε, θεξφλ, γξάζα ή έιαηα 

αλεμαξηήησο εάλ ηαχηα είλαη γαιαθηνπνηεκέλα ή κε, ππεξάλσ ησλ 

εθαηφλ κεξψλ θαηά εθαηνκκχξηνλ εηο βάξνο, ή εκπεξηέρνληα 

νπζίαο, αίηηλεο δπλαηφλ λα ζηεξενπνηεζψζηλ ή λα θαηαζηψζη 

παρχξξεπζηνη εηο  ζεξκνθξαζίαο  κεηαμχ ησλ ηξηάθνληα  δχν  (32
ν
)  

Φάξελατη  θαη  ησλ εθαηφλ πεληήθνληα (150
ν
) Φάξελατη (0

ν
 θαη 65

ν
 

Κειζίνπ)
. 

 

 (γ) πεηξειατθφλ αηζέξα, βελδίλελ, λάθζαλ, θαχζηκνλ έιαηνλ ή εηέξαλ 

εχθιεθηνλ ή εθξεθηηθήλ νπζίαλ, εηο πγξάλ, ζηεξεάλ ή αέξηνλ 

θαηάζηαζηλ
. 

 

 

 (δ) νπρί θαηαιιήισο ηεκαρηζκέλα απνξξίκαηα
. 

 

 

 (ε) ζηεξεάο ή παρπξξεχζηνπο νπζίαο εηο πνζφηεηαο ή ηνηαχηεο 

δηαζηάζεσο ψζηε δπλαηφλ λα παξεκπνδίζσζη ηελ ξνήλ εηο ηαο 

ππνλφκνπο, ή λα πξνθαιέζσζηλ εηέξαλ παξελφριεζηλ εηο ηελ 

πξνζήθνπζαλ  ιεηηνπξγίαλ  ησλ  ζπζηεκάησλ   απνρεηεχζεσο 

ιπκάησλ, αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθψο, νπρί φκσο πεξηνξηζηηθψο, 

ησλ θάησζη: ηέθξα, αζβφιε, άκκνο, ηιχο, άρπξνλ, ξνθαλίδηα, 

ξηλίζκαηα, κέηαιινλ χαινο, ξάθε, πηεξά, πίζζα, πιαζηηθά, μχινλ, 

αλάιεζηα απνξξίκαηα, αίκα, πεξηηηψκαηα δψσλ, ηξίρεο θαη 

μεζαξθίδηα, νπιαί θαη φλπρεο ρνίξσλ, ζάξμ εηο ηεκάρηα κεγαιχηεξα 

εθείλσλ, άηηλα δχλαληαη λα δηέιζσζη δηα κέζνπ πιέγκαηνο ηνπ ελφο 

ηεηάξηνπ ηεο ίληδαο, νζηά, γνπξνπλφηξηρεο, ηρζχεο ή κέξνο απηψλ, 

εληφζζηα, ράξηηλα πηλάθηα, θχπειια, δνρεία γάιαθηνο, θ.ι.π. είηε 

νιφθιεξα είηε ειεζκέλα εηο εθηξηβεία απνξξηκάησλ
.
 

 

   

 (ζη) ιχκαηα, χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή απνξξίκκαηα 

έρνληα PH θαηψηεξνλ ησλ 5.5 ή πςειφηεξνλ ησλ 9.0 ή έρνληα 

νηαλδήπνηε εηέξαλ δηαβξσηηθήλ ηδηφηεηα, δπλακέλελ λα 

πξνθαιέζε δεκίαλ ή θίλδπλνλ εηο ηαο θαηαζθεπάο, ηνλ εμνπιηζκφλ 

θαη ην πξνζσπηθφλ ηνπ πκβνπιίνπ
. 

 

 

  

(δ) 

 

ιχκαηα, χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή απνξξίκκαηα 

πεξηέρνληα ηνμηθάο ή δειεηεξηψδεηο νπζίαο, ππφ πγξάλ, ζηεξεάλ ή 

αέξηνλ κνξθήλ, εηο επαξθείο πνζφηεηαο, είηε κεκνλσκέλσο είηε 

θαηφπηλ αιιεινεπηδξάζεσο κεζ’ εηέξσλ απνξξηκκάησλ, ηθαλάο λα 

παξαβιάςσζη ή παξεκπνδίζσζηλ νηαλδήπνηε κέζνδνλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, λα ζέζσζηλ ελ θηλδχλσ αλζξψπνπο ή δψα, 

λα πξνθαιέζσζη δεκνζίαλ ελφριεζηλ ή λα παξαβιάςσζη ηα ήδε 

πθηζηάκελα εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη 

ππνζηάληα επεμεξγαζίαλ ιχκαηα, αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθψο, νπρί 

φκσο πεξηνξηζηηθψο ησλ θάησζη: θπαληνχρα ππεξάλσ ησλ δχν (2) 

ρηιηνζηνγξάκκσλ θαηά ιίηξνλ ππφ ηελ κνξθήλ CN εηο ηα ιχκαηα, 

χδαηα ή απνξξίκκαηα, σο ηαχηα δηνρεηεχνληαη εηο ηελ δεκνζίαλ 

ππφλνκνλ
. 

 

 

 (ε) νηαδήπνηε χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή απνξξίκκαηα 

εκπεξηέρνληα αησξνπκέλαο ζηεξεάο νπζίαο, ηνηαχηεο θχζεσο θαη 

εηο ηνηαχηαο πνζφηεηαο, ψζηε δηα ηνλ ρεηξηζκφλ ησλ εηο ηαο 
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εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ λα απαηηήηαη ε θαηαβνιή 

αζπλήζνπο πξνζνρήο ή δαπάλεο
. 

 

 (ζ) χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή απνξξίκκαηα 

πεξηέρνληα ηζρπξά νμέα θαηάινηπα επεμεξγαζίαο ζηδεξψλ 

επηθαλεηψλ ή ζπκπεππθλσκέλα δηαιχκαηα επηκεηαιιψζεσο, 

αλεμαξηήησο εάλ ηαχηα είλαη εμνπδεηεξνπνηεκέλα ή φρη
.  

 

 

(η) χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή απνξξίκκαηα 

εκπεξηέρνληα ζίδεξνλ, ρξψκηνλ, ραιθφλ, ςεπδάξγπξνλ θαη 

παξνκνίαο αλεπηζπκήηνπο ή ηνμηθάο νπζίαο ή απνξξίκαηα άηηλα 

επάγνληαη ηελ ρξήζηλ ηδηαηέξσο πςειήο πνζφηεηνο ρισξίλεο πξνο 

εμνπδεηέξσζίλ ησλ, εηο ηνηνχηνλ βαζκφλ, ψζηε νηαδήπνηε ηνηαχηα 

πιηθά, πξνζηηζέκελα εηο ηα ζχκκηθηα ιχκαηα εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, λα ππεξβαίλσζη ηα φξηα ηα θαζνξηζζέληα 

ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δηα ηνηαχηα πιηθά
. 

 

 

 (ηα) νηαδήπνηε χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ή 

απνξξίκκαηα πεξηέρνληα θαηλφιαο ή εηέξαο νπζίαο πξνθαινχζαλ 

ηδηάδνπζαλ γεχζηλ ή νζκήλ, ηνηαχηεο ππθλφηεηνο, ππεξβαηλνχζεο 

ηα φξηα, άηηλα δπλαηφλ λα θαζνξηζζψζηλ ππφ ηνπ πκβνπιίνπ σο 

αλαγθαία, κεηά ηελ επεμεξγαζίαλ ησλ ζπκκίθησλ ιπκάησλ,  ίλα 

ζπλάδσζη πξνο ηαο ππφ ηνπ πκβνπιίνπ θαζσξηζκέλαο 

πξνυπνζέζεηο, θαζ’ φζνλ αθνξά εηο ηελ δηνρέηεπζίλ ησλ εθ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
.
  

 

 

  

(ηβ) 

 

νηαδήπνηε ξαδηελεξγά απνξξίκκαηα ή ηζφηνπα εκηελεξγά ή 

ππθλφηεηνο ππεξβαηλνχζεο ηα ππφ ηνπ πκβνπιίνπ θαζσξηζκέλα 

φξηα
.
 

 

  

(ηγ) 

  

πιηθά, άηηλα επάγνληαη ή πξνθαινχζηλ- 

 

 

 

 

 (i) 

 

 

αζπλήζεηο ζπκππθλψζεηο αδξαλψλ αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ 

(αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθψο, νπρί φκσο πεξηνξηζηηθψο ησλ 

θάησζη: ζκεθηξίο, ηιχο εζβεζκέλεο αζβέζηνπ θαη θαηάινηπα 

αζβέζηνπ) ή δηαιειπκέλσλ ζηεξεψλ (αλαθεξνκέλνπ 

ελδεηθηηθψο, νπρί φκσο πεξηνξηζηηθψο, ηνπ ζεητθνχ λαηξίνπ)
. 

 

 

 (ii) ππεξβάιινπζαλ πξνζπάζεηαλ απνρξσκαηηζκνχ  

(αλαθεξνκέλσλ ελδεηθηηθψο νπρί φκσο θαη πεξηνξηζηηθψο ησλ 

απνξξηκκάησλ βαθψλ θαη ησλ θπηηθψλ δεςηθψλ δηαιπκάησλ)
. 

 

 

(iii) αζχλεζεο BOD ή αλάγθελ ρξεζηκνπνηήζεσο ρισξίλεο εηο 

ηνηαχηαο πνζφηεηαο ψζηε λα απνηειψζη ζεκαληηθφλ βάξνο εηο 

ηαο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
. 

 

 

 

(ηδ) χδαηα, βηνκεραληθά απνξξηκαηηθά πγξά ή απνξξίκαηα πεξηέρνληα 

νπζίαο, αίηηλεο δελ είλαη δεθηηθαί επεμεξγαζίαο ή ειαηηψζεσο δηα 
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ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ή είλαη 

δεθηηθαί επεμεξγαζίαο κφλνλ εηο ηνηνχηνλ βαζκφλ ψζηε ηα 

ππνζηάληα επεμεξγαζίαλ θαη εμεξρφκελα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ιχκαηα λα κε ζπλάδσζη πξνο ηαο ππφ ηνπ πκβνπιίνπ 

θαζσξηζκέλαο πξνυπνζέζεηο, θαζ’ φζνλ αθνξά εηο ηελ δηνρέηεπζηλ 

ησλ εθ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

 

     (3)  Παο φζηηο παξαβαίλεη νηαλδήπνηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη εηο θπιάθηζηλ κέρξη εμ 

κελψλ ε εηο ρξεκαηηθήλ πνηλήλ κε ππεξβαίλνπζαλ ηαο δηαθνζίαο ιίξαο ή 

εηο ακθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο θπιαθίζεσο θαη ηεο ρξεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

 

 

 

Σξνπ. Ν.24/72 

Ιζρχο απφ 
28.4.1972 

               35. Δλ ε πεξηπηψζεη δηνρεηεχνληαη εηο ηαο δεκνζίαο ππνλφκνπο νηθνδνκήο ή 

ηαο δεκνζίαο ππνλφκνπο ιχκαηα, χδαηα ή βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά 

πγξά, άηηλα πεξηέρνπζηλ νπζίαο, αίηηλεο δπλαηφλ λα παξεκπνδίζσζηλ ή 

επεξεάζσζη ηελ ρξήζηλ ησλ επεμεηξγαζκέλσλ πδάησλ δη’ αξδεπηηθνχο 

ζθνπνχο ή άηηλα πεξηέρνπζη ηαο νπζίαο ή έρνπζη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηα 

απαξηζκνχκελα  ελ άξζξσ 34 θαη άηηλα, θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ 

πκβνπιίνπ, δπλαηφλ λα έρσζηλ επηβιαβή επελέξγεηαλ επί ησλ 

ζπζηεκάησλ απνρεηεχζεσο ιπκάησλ, ησλ κεζφδσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

ησλ πδάησλ εηο άηηλα δηνρεηεχνληαη ηα εθ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ εμεξρφκελα ιχκαηα ή άηηλα άιισο πσο ζέηνπζηλ 

ελ θηλδχλσ ηελ δσήλ ή πξνθαινχζη δεκνζίαλ ελφριεζη ην πκβνχιηνλ 

δχλαηαη- 

 

Γηθαίσκα 

πκβνπιίνπ  
φπσο απνξξίπηε 

ή απαηηή  

πξνεπεμεξγαζίαλ 
ιπκάησλ. 

  

 

 

 (α) λα απαγνξεχζε ηελ δηνρέηεπζηλ ησλ ηνηνχησλ ιπκάησλ, πδάησλ ή 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ
. 

 

 

(β) λα απαηηήζε ηελ πξνεπεμεξγαζίαλ ηνχησλ ίλα πεξηέιζσζηλ 

πξνεγνπκέλσο εηο θαηάζηαζηλ ηθαλνπνηεηηθήλ δηα ηελ δηνρέηεπζίλ 

ησλ εηο ηαο δεκνζίαο ππνλφκνπο νηθνδνκήο ή ηαο δεκνζίαο 

ηνηαχηαο
. 

 

 

 (γ) λα ειέγρε ηαο πνζφηεηαο θαη ηνλ ξπζκφλ δηνρεηεχζεσο ηνχησλ
. 

 

 

 (δ) λα απαηηήζε ηελ θαηαβνιήλ πξνζζέησλ δηθαησκάησλ πξνο θάιπςηλ 

ησλ επαγνκέλσλ επηπξνζζέησλ δαπαλψλ ρεηξηζκνχ θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ηνηνχησλ ιπκάησλ, πδάησλ ή βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ. 

 

  

 (2)  Οπδέλ ησλ ελ ησ παξφληη άξζξσ δηαιακβαλνκέλσλ ζέιεη εξκελεπζή 

σο απνθιείνλ νηαλδήπνηε εηδηθήλ ζπκθσλίαλ ή δηεπζέηεζηλ κεηαμχ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη νηαζδήπνηε βηνκεραληθήο επηρεηξήζεσο δπλάκεη ηεο 

νπνίαο επί πιεξσκή λα γίλσληαη απνδεθηά ππφ ηνπ πκβνπιίνπ πξνο 

επεμεξγαζίαλ βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά ηδηαδφλησο ηζρπξά ή 

αζπλήζνπο θχζεσο. 

 

 

 
 

                  36. 

       

 

 Έθαζηνο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνχ εληφο ηεο πεξηνρήο, νθείιεη 

φπσο δηαηεξή, ζπληεξή ή επηζθεπάδε θαηαιιήισο ηελ ηδησηηθήλ απηνχ 

 
 
 

Τπνρξέσζηο 

ηδηνθηήηνπ,  
θ.ι.π., πξνο  

δηαηήξεζηλ 
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ππφλνκνλ νηθνδνκήο, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηνχληα ην πκβνχιηνλ:   

       

 

 

Ννείηαη φηη ν ηνηνχηνο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο φζηηο, θαίηνη πξνζεθφλησο 

εηδνπνηεζείο ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δελ επηζθεπάδεη ηελ ηδησηηθήλ απηνχ 

ππφλνκνλ νηθνδνκήο εληφο ηεο ελ ηε εηδνπνηήζεη ηνπ πκβνπιίνπ 

θαζσξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα πξνβή εηο ηαο 

αλαγθαίαο επηζθεπάο θαηά ηνλ εθάζηνηε ελδεδεηγκέλνλ ηξφπνλ
.
 αη νχησ 

δηελεξγνχκελαη ππφ ηνπ πκβνπιίνπ δαπάλαη ζέινπλ θαηαβιεζή ππφ ηνπ 

ηδηνθηήηνπ ή θαηφρνπ ή ακθνηέξσλ ηνχησλ δχλαληαη δε λα 

αλαδεηεζψζηλ σο αζηηθφλ ρξένο. 

 

 

 

 

 

ηδησηηθήο  

ππνλφκνπ 

νηθνδνκήο. 

                  37.  Έθαζηνο ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνχ εληφο ηεο πεξηνρήο νθείιεη 

φπσο θαηαιείπε ειεχζεξνλ ρψξνλ κέρξη ηξηψλ πνδψλ απφ εθαηέξαο ησλ 

παξπθψλ ηδησηηθήο ππνλφκνπ νηθνδνκήο, σο ήζειελ εθάζηνηε θξηζή 

αλαγθαίνο δηα ηνλ θαζαξηζκφλ, ηελ επηζθεπήλ ή ηελ πξνζηαζίαλ ηεο 

ηνηαχηεο ππνλφκνπ, ν ρψξνο δε νχηνο ελ νπδεκία πεξηπηψζεη ζέιεη 

παξελνριεζή, θαιηεξγεζή ή θπηεπζή ππφ ηνπ ηδηνθηήηνπ ή ηνπ θαηφρνπ 

ηνπ ηνηνχηνπ ππνζηαηηθνχ. 

 

Τπνρξέσζηο 

ηδηνθηήηνπ,  
θ.ι.π., φπσο 

ειεχζεξνλ  

ρψξνλ δηα ηελ  
επηζθεπήλ θ.ι.π.,  

ηδησηηθήο 

ππνλφκνπ  
νηθνδνκήο. 

 ΜΔΡΟ  VΗ 

ΠΟΗΚΗΛΑΗ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 

                  38. Σν Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ δχλαηαη, δηα Γηαηάγκαηνο απηνχ 

δεκνζηεπνκέλνπ ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 

θαηαξγήζε νηαλδήπνηε πεξηνρήλ θαη λα δηαιάβε ελ ησ ηνηνχησ 

Γηαηάγκαηη ηνηαχηαο ζπκθπείο, δεπηεξεπνχζαο θαη ζπκπιεξσκαηηθάο 

πξνλνίαο, σο ήζειελ εθάζηνηε θξίλεη αλαγθαίαο δηα ηελ ηειεζθφξνλ 

εθαξκνγήλ απηνχ, δηαιακβαλνκέλσλ θαη πξνλνηψλ, αίηηλεο αθνξψζηλ εηο 

ηελ δηάιπζηλ θαη εθθαζάξηζηλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ θαζηδξπζέληνο δηα ηελ 

πεξηνρήλ ηαχηελ πκβνπιίνπ σο θαη ηελ δηάζεζηλ ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απηνχ. 

 

Δμνπζία  

Τπνπξγηθνχ  

πκβνπιίνπ 
πξνο  

θαηάξγεζηλ  

πεξηνρήο. 

   

                  39. (1) Ο Πξφεδξνο ή παλ έηεξνλ πξφζσπνλ, επί ηνχησ εγγξάθσο 
εμνπζηνδνηεζέλ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, δχλαηαη λα εηζέιζε, άλεπ 

εληάικαηνο, εηο νηνλδήπνηε ππνζηαηηθφλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θαηνηθηψλ, θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ κεηαμχ ηεο αλαηνιήο θαη ηεο 

δχζεσο ηνπ ειίνπ ή, ελ ηε πεξηπηψζεη επαγγεικαηηθψλ 

ππνζηαηηθψλ, θαζ’ φ δηάζηεκα πξαγκαηηθψο ελαζθείηαη εξγαζία 

ελ απηνίο, επί ησ ηέιεη φπσο δηαθξηβψζε εάλ ηεξψληαη αη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη ηνχηνπ γελνκέλσλ 

Καλνληζκψλ θαη εμεηάζε, αλνίμε ή πξνθαιέζε ην άλνηγκα θαη  

εμέηαζηλ νησλδήπνηε πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππνλφκσλ, 

νρεηψλ, βφζξσλ, εζσηεξηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ, πδξνζσιήλσλ 

ή νησλδήπνηε εηέξσλ εμαξηεκάησλ ή πξαγκάησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κεηά ηνπ ζπζηήκαηνο απνρεηεχζεσο νηαζδήπνηε νηθνδνκήο ή 

γαίαο, σο ήζειελ εθάζηνηε θξηζή αλαγθαίνλ δηα ηελ επηζεψξεζηλ 

 

Δμνπζία εηζφδνπ  

εηο ππνζηαηηθά. 
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ή ηελ εθηέιεζηλ νηνπδήπνηε έξγνπ. 

 

   

               40. Σν πκβνχιηνλ δχλαηαη λα κεηαβάιε ην κέγεζνο ή ηελ ζέζηλ νηαζδήπνηε 

αλεθνχζεο απηψ δεκνζίαο ππνλφκνπ ή λα δηαθφςε θαη απνγνξεχζε ηελ 

ρξήζηλ νηαζδήπνηε ηνηαχηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ, είηε γεληθψο είηε δη’ 

νηνλδήπνηε επί κέξνπο ζθνπφλ
.
 νπρ ήηηνλ φκσο, ην πκβνχιηνλ ππέρεη 

ππνρξέσζηλ φπσο, πξηλ ή νηνλδήπνηε πξφζσπνλ, λνκίκσο πνηνχκελνλ 

ρξήζηλ ηεο ηνηαχηεο ππνλφκνπ δη’ νηνλδήπνηε ζθνπφλ, απνζηεξεζή ηεο 

ρξήζεσο ηαχηεο, δηα ηνλ σο είξεηαη ζθνπφλ, ζέζε ελ ρξήζεη ππφλνκνλ εμ 

ίζνπ απνηειεζκαηηθήλ δηα ηνλ σο άλσ ζθνπφλ θαη φπσο ηδίαηο δαπάλαηο 

εθηειέζε νηνλδήπνηε έξγνλ, φπεξ ήζειε θξηζή αλαγθαίνλ δηα ηελ 

ζπγθνηλσλίαλ ηεο ηδησηηθήο απηνχ ππνλφκνπ νηθνδνκήο κεηά ηεο νχησ 

ηεζείζεο ελ ρξήζεη ππνλφκνπ. 

 

 

 

 

Δμνπζία  

πκβνπιίνπ  
δηα ηελ  

κεηαβνιήλ ή  

ην θιείζηκνλ 
δεκνζίσλ  

ππνλφκσλ. 

               41. Σε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα 

πσιή, εθκηζζνί ή αληαιιάζε αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ, ζπζηήκαηα 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, πδαηηθά έξγα ή 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαηαζθεπαζζέληα, αγνξαζζέληα, 

αλαγθαζηηθψο ή άιισο πσο θηεζέληα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, άηηλα ήζεινλ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ απνδεηρζή σο κε 

αλαγθαία, δη’ φλ ζθνπφλ απεθηήζεζαλ. 

 

 

 

Δμνπζία 

πκβνπιίνπ  
δηα ηελ πψιεζηλ, 

θ.ι.π.,  

αθηλήηνπ 
ηδηνθηεζίαο 

θ.ι.π. 

               42. Δλ ε πεξηπηψζεη δελ ήζεινλ θαηαβιεζή νθεηιφκελα ηέιε ή δηθαηψκαηα, 

πιεξσηέα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη ηνχηνπ 

γελνκέλσλ Καλνληζκψλ, ν Πξφεδξνο δχλαηαη λα δηαβηβάζε εηο ηνλ 

Γηεπζπληήλ ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ πνηζηνπνηεηηθφλ 

θέξνλ ηελ ππνγξαθήλ απηνχ θαη αλαγξάθνλ ηα νλφκαηα   ησλ  

πξνζψπσλ,   άηηλα  νθείινπζη  ηαχηα,  σο   εηδηθψηεξνλ θαζνξίδεηαη ελ 

απηψ
.
 ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, άκα σο ιάβε 

ην ηνηνχηνλ πηζηνπνηεηηθφλ ζέιεη πξνρσξήζεη εηο ηελ είζπξαμηλ θαη 

αλαδήηεζηλ ησλ ηνηνχησλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, σο εάλ επξφθεηην πεξί 

θφξσλ νθεηινκέλσλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ νηνπδήπνηε εθάζηνηε ελ 

ηζρχτ Νφκνπ, αθνξψληνο εηο ηελ είζπξαμηλ θαη αλαδήηεζηλ θφξσλ. 

 

 

 

Δίζπξαμηο κε  

θαηαβιεζέλησλ 
ηειψλ  

θαη 

δηθαησκάησλ. 

            42A. Σν πκβνχιηνλ απαιιάηηεηαη:   
 

Απαιιαγή απφ 
θνξνινγίαο.  

Σξνπ. Ν.15/78 

Ιζρχο απφ 
31.3.1978 

 

  (α) 

 

νησλδήπνηε ηειψλ ραξηνζήκσλ θαηαβιεηέσλ δπλάκεη ηεο 

εθάζηνηε ηζρπνχζεο πεξί ραξηνζήκσλ λνκνζεζίαο
.
 θαη   

 

 (β) ηεο πιεξσκήο νηνπδήπνηε θφξνπ ή ηέινπο θαηαβιεηένπ δπλάκεη 

ηεο εθάζηνηε ηζρπνχζεο πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη 

Σξνραίαο Κηλήζεσο Ννκνζεζίαο επί ηε εγγξαθή ή ηε ρνξεγήζεη 

αδείαο θπθινθνξίαο εηο νηνλδήπνηε  κεραλνθίλεηνλ φρεκα 

αλήθνλ εηο ηνλ πκβνχιηνλ.  

 

 

                

                43. 

  

 

Ο Πξφεδξνο δχλαηαη θαηά πάληα ρξφλνλ, δη’ εγγξάθνπ θέξνληνο ηελ 

 

 
 
 

Δμνπζία πξνο 
κεηαβίβαζηλ 
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ππνγξαθήλ απηνχ, λα κεηαβηβάζε εηο νηνλδήπνηε πξφζσπνλ πάζαο ή 

ηηλαο ησλ εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ, δη σλ πεξηβέβιεηαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 

θαζεθφλησλ θαη 

εμνπζηψλ. 

               44.     (1) Δάλ θαηφπηλ παξαζηάζεσλ γελνκέλσλ ησ Τπνπξγψ ή εάλ άιισο 

πσο νχηνο ήζειε θξίλεη φηη ην πκβνχιηνλ παξέιεηςε λα ελαζθήζε ηαο 

παξαρσξεζείζαο απηψ εμνπζίαο, εηο πεξηπηψζεηο θαζ’άο ψθεηιε λα 

ελαζθήζε ηαχηαο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη είηε- 

Δμνπζία ηνπ 

Τπνπξγνχ  

πξνο 
παξέκβαζηλ. 

   

 (α) λα εθδψζε δηάηαγκα, δη’ νπ ην πκβνχιηνλ εληέιιεηαη φπσο 

ελαζθήζε ηαο σο είξεηαη εμνπζίαο θαζ’ φλ ηξφπνλ θαη εληφο 

ηνηαχηεο πξνζεζκίαο, σο ήζειελ εθάζηνηε θαζνξηζζή ελ ησ 

ηνηνχησ δηαηάγκαηη
.
 είηε  

 

 

 (β) λα εθδψζε δηάηαγκα, δη’ νπ ε άζθεζηο ησλ ηνηνχησλ εμνπζηψλ 

ζέιεη πεξηέιζεη εηο απηφλ. 

 

 

     (2) Παλ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, φπεξ, επί ηε ιήμεη ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

θαζνξηζζείζεο δηα δηαηάγκαηνο εθδνζέληνο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) 

ηνπ εδαθίνπ (1), παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζή πξν ην ηνηνχην δηάηαγκα, 

ινγίδεηαη εγθαηαιείςαλ ηελ ζέζηλ απηνχ παξά ησ πκβνπιίσ. 

 

 

 

 

               45.     (1) Παο φζηηο- 

 

 

Αδηθήκαηα. 

 (α) αθαηξεί ην θάιπκκα, πξνβαίλεη εηο ηελ ζχλδεζηλ ή δηάλνημηλ ή 

ρξεζηκνπνηεί, αιινηνί ή παξελνριεί νηαλδήπνηε δεκνζίαλ 

ππφλνκνλ, ππφλνκνλ νηθνδνκήο, νρεηφλ νηθνδνκήο ή εμαξηήκαηα 

ηνχησλ ή πξνθαιεί ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη νηαλδήπνηε ησλ άλσ 

ελεξγεηψλ, άλεπ επί ηνχησ πξνεγνπκέλεο αδείαο ηνπ πκβνπιίνπ
. 

 

 

 (β) ζπλδέεη, πξνθαιεί, επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηελ ζχλδεζηλ νηαζδήπνηε  

ηδησηηθήο  ππνλφκνπ  ή  εηέξαο  εγθαηαζηάζεσο  ή δηεπζεηήζεσο  

πξννξηδνκέλεο  ή  ρξεζηκνπνηνπκέλεο  δηα ηελ δηάζεζηλ ησλ 

ιπκάησλ νηθνδνκήο, κεηά δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο ή 

δεκνζίαο ππνλφκνπ, άλεπ επί ηνχησ πξνεγνχκελεο αδείαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ή παξαβαίλεη νηνλδήπνηε ησλ επηζπλαθζέλσλ ηε 

ηνηαχηε αδεία φξσλ
.
 

 

   

 (γ) δηνρεηεχεη πξνθαιεί, επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηελ δηνρέηεπζηλ ιπκάησλ, 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ ή εηέξσλ κηαζκέλσλ πδάησλ 

εηο νηνλδήπνηε θπζηθφλ ζηφκηνλ εθξνήο ή νρεηφλ νκβξίσλ εληφο ηεο 

πεξηνρήο, άλεπ ηεο πξνεγνχκελεο επί ηνχησ εγθξίζεσο ηνπ 

πκβνπιίνπ
.
 

 

   

 (δ) δηνρεηεχεη, πξνθαιεί, επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηελ δηνρέηεπζηλ 

νησλδήπνηε νκβξίσλ ή ππνγείσλ πδάησλ, ησλ εθ ζηεγψλ 

απνξξεφλησλ ηνηνχησλ, ππνγείσλ πδάησλ απνζηξαγγίζεσο, πδάησλ 

ςχμεσο ή νπρί κηαζκέλσλ βηνκεραληθψλ πδάησλ εληφο ππνλφκνπ 

ιπκάησλ,  είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη εηο θπιάθηζηλ 

κέρξη εμ κελψλ ή εηο ρξεκαηηθήλ πνηλήλ κή ππεξβαίλνπζαλ ηαο 
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δηαθνζίαο ιίξαο ή εηο ακθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο θπιαθίζεσο θαη ηεο 

ρξεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

    

     (2)  Γη’ έθαζηνλ ησλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) δηαπξαηηνκέλσλ 

αδηθεκάησλ ηα αθφινπζα πξφζσπα ινγίδνληαη σο ζπλεξγήζαληα εηο ηελ 

δηάπξαμίλ ηνπ, δχλαληαη δε λα πξνζαρζψζηλ εηο δίθελ θαη ηηκσξεζψζηλ 

αλαιφγσο- 

 

 (i) ν θπζηθφο απηνπξγφο ηεο ζπληζηψζεο ην αδίθεκα πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο
. 

 

 

 (ii) παο φζηηο πξάηηεη ηη ή παξαιείπεη λα πξάμε ηη επί ησ ηέιεη φπσο 

δπλεζή έηεξνλ πξφζσπνλ λα δηαπξάμε ην αδίθεκα ή επί ησ ηέιεη 

φπσο βνεζήζε έηεξνλ εηο ηελ δηάπξαμηλ ηνπ αδηθήκαηνο
. 

 

 

 (iii) παο φζηηο πξνάγεη, βνεζεί ή ππνθηλεί έηεξνλ εηο ηελ δηάπξαμηλ ηνπ 

αδηθήκαηνο
. 

 

 

 (iv) παο φζηηο πξνθαιεί ή παξαθηλεί ή πεηξάηαη λα πείζε έηεξνλ 

πξφζσπνλ εηο ηελ δηάπξαμηλ ηνπ αδηθήκαηνο
. 

 

 

 (v) παο φζηηο πξάηηεη ηη πξνπαξαζθεπαζηηθφλ ηεο δηαπξάμεσο ηνπ 

αδηθήκαηνο. 

 

        (3)  Σν δηθαζηήξηνλ, φπεξ εθδηθάδεη αδίθεκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 33, δχλαηαη λα δηαηάμε ηελ θαηεδάθηζηλ ή 

κεηαθίλεζηλ παληφο έξγνπ θαηαζθεπαζζέλνο ή γελνκέλνπ θαηά 

παξάβαζηλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ηνπ άξζξνπ 33, εληφο ηεο ελ ησ 

δηθαζηηθψ δηαηάγκαηη θαζνξηδνκέλεο πξνζεζκίαο, ελ νπδεκηά φκσο 

πεξηπηψζεη πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο εθδφζεσο ηνπ ηνηνχηνπ 

δηαηάγκαηνο εθηφο εθ’ φζνλ ελ ησ κεηαμχ ήζειε ιεθζή επί ηνχησ άδεηα 

ή έγθξηζηο ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

     (4) Δάλ ην πξφζσπνλ, θαζ’ νπ εμεδφζε δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, παξαιείςε ή ακειήζε λα ζπκκνξθσζή πξνο ηνχην 

εληφο ηεο ελ ησ δηαηάγκαηη θαζνξηδνκέλεο πξνζεζκίαο, ην πκβνχιηνλ 

δχλαηαη θαηά λφκνλ λα εθηειέζε ην δηάηαγκα, άπαζαη δε αη πξνο ηνχην 

δηελεξγνχκελαη δαπάλαη βαξχλνπζη ην πξφζσπνλ, θαζ’ νπ εμεδφζε ην 

δηάηαγκα, ινγίδνληαη δε σο πνηλή ελ ηε ελλνία ηνπ πεξί Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο Νφκνπ, ε δε πιεξσκή ηνχησλ δχλαηαη λα επηβιεζή 

αλαιφγσο.  

 

 

     (5) Σν πξφζσπνλ, θαζ’ νπ εμεδφζε δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, φπεξ παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζή πξνο ηνχην 

αλεμαξηήησο εάλ ην πκβνχιηνλ επξνρψξεζελ ή πξνέβε εηο ηελ 

εθηέιεζηλ απηνχ, είλαη έλνρνλ αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη εηο θπιάθηζηλ 

κέρξηο εμ κελψλ ή εηο ρξεκαηηθήλ πνηλήλ κε ππεξβαίλνπζαλ ηαο 

δηαθνζίαο ιίξαο ή εηο ακθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο θπιαθίζεσο θαη ηεο 

ρξεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

 

   

     (6) Σν Γηθαζηήξην ην νπνίν εθδηθάδεη θαηεγνξία ε νπνία πξνζήθζε 

ελαληίνλ πξνζψπνπ γηα αδίθεκα πνπ έρεη δηαπξαρζεί θαηά παξάβαζε ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ ή νπνησλδήπνηε θαλνληζκψλ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα 

κε απηφλ κπνξεί κε κνλνκεξή (ex parte) αίηεζε λα δηαηάμεη ην πξφζσπν 

 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 
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απηφ λα ηειέζεη ή λα απνθχγεη ηελ ηέιεζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή 

ελέξγεηαο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Γηθαζηήξην ζα θξίλεη ππφ 

ηηο πεξηζηάζεηο αλαγθαίν, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε 

ζπληήξεζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ κέρξη ηελ ηειηθή εθδίθαζε 

ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία πξνζήθζε ε θαηεγνξία: 

 

Ννείηαη φηη ε έθδνζε ηέηνηνπ δηαηάγκαηνο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, ηνπ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

               46. Παο φζηηο παξαβαίλεη νηαλδήπνηε δηάηαμηλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δη’ ήλ 

νπδεκία πνηλή πξνβιέπεηαη ελ ησ παξφληη Νφκσ, είλαη έλνρνο 

αδηθήκαηνο θαη, θαηφπηλ ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο, δχλαηαη λα 

θαηαδηθαζζή εηο θπιάθηζηλ κέρξηο εμ κελψλ ή εηο ρξεκαηηθήλ πνηλήλ κε 

ππεξβαίλνπζαλ ηαο δηαθνζίαο ιίξαο ή εηο ακθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο 

θπιαθίζεσο θαη ηεο ρξεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

 

 

Αδηθήκαηα  

κε άιισο  
πξνλννχκελα  

ελ ησ 

 παξφληη Νφκσ. 

  

                47. 

 

Παο φζηηο παξαθσιχεη νηνλδήπνηε ππάιιεινλ ή εξγάηελ ηνπ 

πκβνπιίνπ ελ ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ 

δπλάκεη ηνχηνπ γελνκέλσλ Καλνληζκψλ, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη 

ππφθεηηαη εηο θπιάθηζηλ κέρξηο εμ κελψλ ή εηο ρξεκαηηθήλ πνηλήλ κε 

ππεξβαίλνπζαλ ηαο δηαθνζίαο ιίξαο ή εηο εκθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο 

θπιαθίζεσο θαη ηεο ρηεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

 

 

 

Παξαθψιπζηο 
ππαιιήισλ  

ή εξγαηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ  
ελ ηε  

ελαζθήζεη ησλ  

θαζεθφλησλ 

ησλ. 

            47A.     (1) Αλ ην Γηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ πξνζάγεηαη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν γηα ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ή νπνησλδήπνηε θαλνληζκψλ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη απηνχ βξεη 

ην πξφζσπν απηφ έλνρν, κπνξεί, επηπξφζζεηα κε ηελ πνηλή ηελ νπνία 

θξίλεη φηη αξκφδεη λα επηβάιεη ζην πξφζσπν απηφ θαη επηπξφζζεηα κε ηα 

δηθαζηηθά έμνδα, λα ην δηαηάμεη λα θαηαβάιεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηέιε ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία θαη ηα νπνία ην πξφζσπν 

φθεηιε λα θαηαβάιεη, αιιά παξέιεηςε ή αξλήζεθε ή ακέιεζε λα 

θαηαβάιεη. 

 

 

Απφθαζε 

Γηθαζηεξίνπ  
γηα θαηαβνιή  

δηθαησκάησλ θαη 

ηειψλ. 
 

Σξνπ. 

Ν.84(Ι)/2001   
Ιζρχο απφ 

4.5.2001 

 

 

     

(2) Όια ηα δηθαηψκαηα θαη ηέιε ηα νπνία ην Γηθαζηήξην δηαηάδεη λα 

θαηαβάιινληαη, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), κπνξνχλ λα εηζπξάηηνληαη σο 

ρξεκαηηθέο πνηλέο. 

 

 

               48. Άπαληα ηα πξφζηηκα, ηέιε, ρξεκαηηθαί πνηλαί θαη δαπάλαη, αη 

εηζπξαηηφκελαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ 

δπλάκεη ηνχηνπ γελνκέλσλ Καλνληζκψλ θαηαβάιινληαη ησ Σακείσ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Πξφζηηκα θ.ι.π.,  
Καηαβάιινληαη 

ησ  

Σακείσ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

               49.     (1) Σε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην πκβνχιηνλ δχλαηαη 

εθάζηνηε λα πξνβαίλε εηο ηελ έθδνζηλ, ηξνπνπνίεζηλ θαη αλάθιεζηλ  

Καλνληζκψλ, δεκνζηεπνκέλσλ ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο 

Γεκνθξαηίαο, δη’ άπαληαο ή ηηλαο ησλ αθνινχζσλ ζθνπψλ, ήηνη 

Καλνληζκψλ δη’ σλ- 

 

Καλνληζκνί. 

 (α) ζέιεη θαηαζηή εθηθηή ή επρεξεζηέξα ε ππφ ηνπ πκβνπιίνπ  
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ελάζθεζηο νησλδήπνηε ησλ θαζεθφλησλ, άηηλα παξερσξήζεζαλ 

απηψ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 

πξνλνεζή ε πιεξσκή ησλ ζπλαθψλ πξνο ηαχηα ηειψλ, 

δηθαησκάησλ θαη κηζζσκάησλ
. 

 

 (β) ζέιεη θαζηαζηή εθηθηή ή επρεξεζηέξα ε ππφ ηνπ πκβνπιίνπ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 θαη πξνλνεζή ε θαηαβνιή 

ησλ ζπλαθψλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ
. 

 

 

 (γ) ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηδία δε ε ηνπνζέηεζηο ππνλφκσλ θαη 

νρεηψλ
. 

 

 

 (δ) ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ 

ππνλφκσλ θαη νρεηψλ, σο θαη ε ζχλδεζηο θαη απνζχλδεζηο ηνχησλ 

απφ ηα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ
. 

 

 

 (ε) θαζνξίδνληαη ε ζέζηο, ην κέγεζνο, ε θχζηο, ηα πιηθά, ε ηζρχο θαη ε 

θαηαζθεπή, σο θαη ν ηξφπνο δηεπζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη 

απνζπλδέζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εηδψλ πγηεηλήο, 

ππνλφκσλ, νρεηψλ θαη εηέξσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εμαξηεκάησλ, 

σο θαη ησλ παγίδσλ θαηαθξαηήζεσο ειαίνπ, γξάζνπ, ιίπνπο θαη 

άκκνπ θαη πξνλνείηαη ν έιεγρνο, ε επηζεψξεζηο θαη δνθηκή ησλ 

ηνηνχησλ πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εηδψλ πγηεηλήο, ππνλφκσλ, 

νρεηψλ ή εηέξσλ εμαξηεκάησλ
. 

 

 

 (ζη) ξπζκίδεηαη, ειέγρεηαη θαη απαγνξεχεηαη ε δηνρέηεπζηο νκβξίσλ 

πδάησλ, ππνγείσλ πδάησλ, ησλ εθ ζηεγψλ πξνεξρνκέλσλ ηνηνχησλ, 

ησλ ππνγείσλ πδάησλ απνζηξαγγίζεσο, πδάησλ ςχμεσο ή νπρί 

κηαζκέλσλ βηνκεραληθψλ πδάησλ εμ νηαζδήπνηε νηθνδνκήο
. 

 

 

 (δ) ξπζκίδεηαη, ειέγρεηαη θαη απαγνξεχεηαη ε δηνρέηεπζηο εληφο 

νηαζδήπνηε ππνλφκνπ ή νρεηνχ, ιπκάησλ, βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ ή εηέξσλ κηαζκέλσλ πδάησλ, πάζεο 

θχζεσο πγξψλ ή νπζηψλ θαη ε δηάζεζηο απνξξηκκάησλ θαη 

θαηαιιήισο ηεκαρηζκέλσλ απνξξηκκάησλ
.
 

 

   

 (ε) (i) θαζνξίδνληαη ην δηάζηεκα ή δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο, θαζ’α 

επηηξέπεηαη ε δηνρέηεπζηο βηνκεραληθψλ απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ εμ 

νηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ εληφο ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο ή 

δεκνζίαο ηνηαχηεο
. 

 

 

 (ii) απνθιείνληαη εθ ησλ βηνκεραληθψλ απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ  

άπαληα ηα χδαηα ςχμεσο απνζηαθηήξσλ
. 

 

 

 (iii) πξνλνείηαη φηη, πξηλ ή νηαδήπνηε βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά 

πγξά εηζέιζσζηλ εηο δεκνζίαλ ππφλνκνλ νηθνδνκήο ή εηο δεκνζίαλ  

ηνηαχηελ, ζα αθαηξψληαη εμ απηψλ άπαληα ηα εηο ηνπο Καλνληζκνχο 

θαζσξηζκέλα ζπζηαηηθά ησλ, άηηλα, είηε κεκνλσκέλσο, είηε ελ 

ζπλδπαζκψ κεζ’ εηέξσλ νπζηψλ, κεζ’ σλ δχλαληαη ηαχηα λα 

έιζσζηλ εηο επαθήλ δηεξρφκελα κέζσ ησλ ππνλφκσλ, δπλαηφλ- 
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  (αα) λα παξαβιέςσζηλ ή παξαθσιχζσζη ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ 

ηνηνχησλ ππνλφκσλ ή λα θαηαζηήζσζηλ ηδηαηηέξσο 

δπζρεξή ή δαπαλεξάλ ηελ επεμεξγαζίαλ ή ηελ δηάζεζηλ 

ησλ εθ ησλ ηνηνχησλ ππνλφκσλ πξνεξρνκέλσλ ιπκάησλ
. 
 

ή 

 

 

 (ββ) λα παξελνριήζσζηλ ή επεξεάζσζηλ ηελ ρξήζηλ ηνπ 

επεμεηξγαζκέλνπ χδαηνο δη’ αξδεπηηθνχο ζθνπνχο
. 

 

 

 (iv) θαζνξίδεηαη ε κεγίζηε πνζφηεο ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ, ήηηο δχλαηαη, άλεπ ηεο ζπλαηλέζεσο ηνπ 

πκβνπιίνπ, λα δηνρεηεπζή εμ νηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ εληφο  ηεο  

δεκνζίαο  ππνλφκνπ  νηθνδνκήο  ή  εληφο  δεκνζίαο ηνηαχηεο, θαζ’ 

εθάζηελ εκέξαλ σο θαη ε κεγίζηε θαηά κνλάδα ρξφλνπ πνζφηεο 

ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ, ήηηο δχλαηαη, 

 

άλεπ ηεο ηνηαχηεο ζπλαηλέζεσο, λα δηνρεηεπζή εμ νηνπδήπνηε 

ππνζηαηηθνχ εληφο ηεο δεκνζίαο ππνλφκνπ νηθνδνκήο ή εληφο 

δεκνζίαο ηνηαχηεο
.
 

 

   

 (v) ξπζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο δηνρεηεχζεψο ησλ 

εληφο ησλ δεκνζίσλ ππνλφκσλ νηθνδνκήο ή ηελ δεκνζίαλ ηνηαχηελ 

θαη δηαζθαιίδεηαη, ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνχ, φηη ηα ηνηαχηα ιχκαηα 

ή βηνκεραληθά απνξξηκκαηηθά πγξά, θαηά ηελ δηνρέηεπζίλ ησλ, ζα 

είλαη ρεκηθψο νπδέηεξα, ήηνη νχηε φμηλα νχηε βαζηθά
. 

 

 

 (ζ) πξνλνείηαη ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζηο ζαιακίζθνπ ειέγρνπ ή 

αλζξσπνζπξίδνο, ίλα νχησο θαηά πάληα ρξφλνλ δηελεξγήηαη 

επρεξψο δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζηο πάλησλ ησλ εηζεξρνκέλσλ εθ 

ηνπ ππνζηαηηθνχ εηο ηαο δεκνζίαο ππνλφκνπο νηθνδνκήο ή ηαο 

δεκνζίαο ππνλφκνπο
. 

 

 

(η) πξνλνείηαη ε εγθαηάζηαζηο θαη ζπληήξεζηο ησλ αλαγθαίσλ 

κεηξεηψλ δηα ηελ κέηξεζηλ ηνπ φγθνπ ησλ ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκαηηθψλ πγξψλ, ησλ δηνρεηεπνκέλσλ εθ ηνπ ππνζηαηηθνχ 

εηο ηηλα δεκνζίαλ ππφλνκνλ θαη ε εμέιεγμηο ησλ ηνηνχησλ 

κεηξεηψλ
. 

 

 

(ηα) θαζνξίδνληαη ηα ηέιε  ή  δηθαηψκαηα,   ηα πιεξσηέα ζρεηηθψο πξνο 

ηελ πξνκήζεηαλ ή πψιεζηλ χδαηνο, ππνζηάληνο επεμεξγαζίαλ εηο 

ηαο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, σο θαη ν ηξφπνο θαη ν 

ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ ηνηνχησλ ηειψλ ή δηθαησκάησλ
. 

 

 

(ηβ) ξπζκίδεηαη    θαη   ειέγρεηαη  ε  ρνξήγεζηο  ή  έθδνζηο  αδεηψλ 

άηηλαο ην πκβνχιηνλ θέθηεηαη εμνπζίαλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ λα ρνξεγή ή εθδίδε θαη θαζνξίδνληαη ηα πιεξσηέα δηα 

ηνηαχηαο αδείαο ηέιε
. 

 

 

(ηγ) θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα νπνηνπδήπνηε θνξέα 
 

Σξνπ. 
Ν.108(Ι)/2004 
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πνπ ηδξχεηαη κε βάζε ην εδάθην (5) (γ) ηνπ άξζξνπ 3
. 

 

Ιζρχο απφ 

30.4.2004  

(ηδ)  θαζνξίδεηαη  παλ  φ,ηη  δπλάκεη ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφλ θαζνξηζκνχ
. 

 

 

(ηε) γεληθψο πξνλνείηαη παλ φ,ηη δχλαηαη δηα Καλνληζκψλ λα πξνλνεζή 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ
. 

 

 

(ηζη) ηπγράλνπλ θαιιηηέξαο εθαξκνγήο θαη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ. 

 

 

Σξνπ. 

Ν. 148(I)/2007 

Ιζρχο απφ 
9.11.2007 

     (2) Οη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) γελφκελνη Καλνληζκνί δχλαληαη λα 

πξνβιέςσζη δηα πάζαλ παξάβαζηλ απηψλ, πνηλήλ θπιαθίζεσο κέρξηο εμ 

κελψλ ή ρξεκαηηθήλ ηνηαχηελ κε ππεξβαίλνπζαλ ηαο δηαθνζίαο ιίξαο ή 

ακθνηέξαο ηαο πνηλάο ηεο θπιαθίζεσο θαη ηεο ρξεκαηηθήο ηνηαχηεο. 

 

 

 

               

              50.   

 

Ο Πξφεδξνο θέθηεηαη δηαθξηηηθήλ εμνπζίαλ φπσο ζπκβηβάδε νηνλδήπνηε 

αδίθεκα δηαπξαρζέλ θαηά παξάβαζηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ γελνκέλσλ Καλνληζκψλ, απνδερφκελνο ηελ πιεξσκήλ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε ππεξβαίλνληνο ηελ αλσηάηελ ρξεκαηηθήλ πνηλήλ, 

ηελ πξνβιεπνκέλελ ελ εδαθίσ (2) ηνπ άξζξνπ 49, παξά παληφο πξνζψπνπ 

δηαπξάμαληνο ηνηνχηνλ αδίθεκα ή δη’ νλ ππάξρεη εχινγνο ππνςία φηη 

δηέπξαμε ηνηνχηνλ αδίθεκα, παλ δε νχησ εηζπξαηηφκελνλ πνζφλ 

θαηαβάιιεηαη ησ Σακείσ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

πκβηβαζκφο  
αδηθεκάησλ.  

51. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηειψλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ θάζε πκβνχιην γηα ην 

έηνο 2017 ζην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεηψλ ή θαηφρσλ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, κε βάζε ηελ αμία γεληθήο εθηίκεζεο 

ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη 

(γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 30, ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

ηειψλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα ην έηνο 2016 ζην ζχλνιν ησλ ηδηνθηεηψλ ή 

θαηφρσλ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ηα ηέιε ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ απφ θάζε 

πκβνχιην γηα ην έηνο 2017 γηα ηνλ θάζε ηδηνθηήηε ή θάηνρν αθίλεηεο 

ηδηνθηεζίαο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί 

Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2017, 

κεηψλνληαη θαηά ην πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηβαιιφκελνπ πνζνχ ησλ ηειψλ ηνπ έηνπο 2017 κε απηφ ηνπ 

έηνπο 2016, δηαηξνπκέλεο κε ην ζπλνιηθφ επηβαιιφκελν πνζφ ησλ ηειψλ 

ηνπ έηνπο 2016: 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην επηβιεζέλ ηέινο γηα ην έηνο 2017 έρεη 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ππεξβαίλεη ην ηέινο πνπ πξνθχπηεη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε δηαθνξά επηζηξέθεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν 

αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο δηά ζπκςεθηζκνχ κε ην ηέινο πνπ ζα επηβιεζεί γηα 

ην έηνο 2018.  

Σξνπ. 

Ν.175(Ι)/2017 
Ιζρχο απφ 

15.12.17 

 
 

Δηδηθή δηάηαμε 

ζε ζρέζε κε ηα 
επηβαιιφκελα 

ηέιε γηα ην έηνο 

2017 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

Άπθπα 3 και 12 

 

 

Απαιηήζειρ για ζςζηήμαηα αποσεηεύζεωρ λςμάηων 

 

 

1. Σα ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσο ιπκάησλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή νπνηαδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ. 

 

2. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνρεηεχζεσο ιπκάησλ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο 

ηερληθέο γλψζεηο, πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ππεξβνιηθφ θφζηνο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά –  

 

 

(α)    Σνλ φγθν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιπκάησλ
. 

 

(β)    ηελ πξφιεςε δηαξξνψλ
. 
θαη 

 

(γ)  ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ ππνδνρήο ιφγσ 

ππεξρεηιίζεσλ απφ λεξνπνληέο. 

 


