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Απιθμόρ 64
Οι πεπί Δνιαίαρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν (Αζθάλεια Μεγάλυν Τπεπςτυμένυν Σαμιεςηήπυν) Κανονιζμοί ηος
2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 132 ηυν πεπί ηηρ Δνιαίαρ
Γιασείπιζηρ Τδάηυν Νόμυν ηος 2010 έυρ (Απ. 2) ηος 2013, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν
και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3)
ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με
Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος
2010).
ΟI ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2010 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013
_________________
Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 132
79(Η) ηνπ 2010
147(Η) ηνπ 2011
121(Η) ηνπ 2012
37(Η) ηνπ 2013
186(Η) ηνπ 2013.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
132 ησλ πεξί ηεο Δληαίαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ Νφκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013,
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δληαίαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ
(Αζθάιεηα Μεγάισλ Τπεξπςσκέλσλ Σακηεπηήξσλ) Καλνληζκνί ηνπ 2015.

Δξκελεία.

2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ –
«δηαρεηξηζηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 56
ηνπ Νφκνπ·
«κεγάινο ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ε
παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Νφκνπ.
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δληαίαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
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(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο νη νπνίνη δελ
νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν.
Αξρείν κεγάισλ
ππεξπςσκέλσλ
ηακηεπηήξσλ.
Παξάξηεκα Η.

3. Σν αξρείν κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 59 ηνπ
Νφκνπ, πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά
κε θάζε κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακεηπηήξα:
(α) Όλνκα,
(β) έηνο θαηαζθεπήο,
(γ) πνηακφ / θπζηθφ πδαηφξεκα πνπ ηξνθνδνηεί ηε ιεθάλε,
(δ) πφιε / θνηλφηεηα,
(ε) ηχπν θαη χςνο,
(ζη) ηχπν ζηεγάλσζεο,
(δ) ζεκέιην,
(ε) κήθνο,
(ζ) φγθν ζψκαηνο,
(η) ρσξεηηθφηεηα,
(ηα) κέγηζηε επηθάλεηα θαη κέγηζην κήθνο ζηέςεο,
(ηβ) ζθνπφ,
(ηγ) ιεθάλε απνξξνήο,
(ηδ) παξνρεηεπηηθφηεηα θαη είδνο ππεξρεηιηζηή, θαη
(ηε) δηαρεηξηζηή, κειεηεηή, θαη θαηαζθεπαζηή.

Δπνπηηθέο εμνπζίεο
Τπνπξγνχ.

4.-(1) Ζ έθζεζε ηελ νπνία ν Γηεπζπληήο ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ
Νφκνπ, ππνβάιιεηαη ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη πεξηιακβάλεη (α)

γεληθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Γηεπζπληή ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ
κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, θαη

(β)

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα
μερσξηζηά, πεξηιακβαλνκέλσλ –
(i)
ηεο νιηθήο εηζξνήο λεξνχ,
(ii)
ηεο κέγηζηεο απνζήθεπζεο λεξνχ,
(iii)
ηνπ κέγηζηνπ θαη ειάρηζηνπ πςφκεηξνπ λεξνχ,
ε
(iv)
ηεο απνζεθεπκέλεο πνζφηεηαο ηελ 30 επηεκβξίνπ θάζε ηξέρνληνο
έηνπο,
(v)
ησλ εκεξνκεληψλ επίζθεςεο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ,
(vi)
ησλ εκεξνκεληψλ επίζθεςεο ηνπ επηζεσξνχληνο κεραληθνχ,
(vii) ησλ παξαηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ κεγάινπ
ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα,
(viii) ησλ κέηξσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ
επηζεσξνχληα κεραληθφ, θαη
(ix)
ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ πην πάλσ κέηξσλ.

(2) Οη πην πάλσ πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν κεηαμχ 1
εο
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 1 Οθησβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.

εο

Οθησβξίνπ ηνπ

(3) Ο Γηεπζπληήο ζηελ έθζεζε, καδί κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία, δίδεη ζπλνπηηθή αλαθνξά γηα
ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά θάζε κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.
Καηάινγνο
πξνζνληνχρσλ πνιηηηθψλ
κεραληθψλ.

5.-(1) Ο θαηάινγνο πνπ θαηαξηίδεηαη, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Νφκνπ,
πεξηέρεη ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζνληνχρσλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, σο αθνινχζσο:
(α) θαηεγνξία 1: επηβιέπνληεο κεραληθνί,
(β) θαηεγνξία 2: κεραληθνί θαηαζθεπήο, θαη
(γ) θαηεγνξία 3: επηζεσξνχληεο κεραληθνί – δηαηηεηέο.
(2) Γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν, ν αηηεηήο ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γηεπζπληή, ν νπνίνο ηελ
πξνσζεί ζηνλ Τπνπξγφ γηα αμηνιφγεζε· ν Τπνπξγφο θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην
Γηεπζπληή, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ηελ αίηεζε.
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(3) Ο αηηεηήο θαηέρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 61
ηνπ Νφκνπ, λννπκέλνπ φηη-

Δπηβιέπσλ κεραληθφο
(θαηεγνξία 1).

(α)

θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 6, 7 θαη 8, αλαιφγσο
ηεο πεξηπηψζεσο,

(β)

κπνξεί λα απνδείμεη ηελ πξφζθαηε εκπεηξία ηνπ γηα ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία
ππνβάιιεη αίηεζε γηα εγγξαθή, ηελ ηερληθή ηνπ θαηάξηηζε θαζψο θαη φηη έρεη
επίγλσζε ηεο αλάιεςεο ησλ επζπλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ,
ηνπ νπνίνπ ηηο δηαηάμεηο νθείιεη λα γλσξίδεη ζηεξηδφκελνο ζηε γλψζε, εκπεηξία
θαη θξίζε ηνπ, θαη

(γ)

πξηλ ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθεί,
πξνζθνκίδεη ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα επαγγεικαηηθήο επζχλεο.

6.-(1) Ωο επηβιέπσλ κεραληθφο κπνξεί λα εγγξαθεί άηνκν, κφληκνο θάηνηθνο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο κε πνιχ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο γιψζζαο, ην νπνίν δηαζέηεη:
(α)

Δπηαεηή πηζηνπνηεκέλε πείξα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα:
(i)
κειέηε,
(ii) θαηαζθεπή ,
(iii) επίβιεςε, θαη/ ή
(iv) παξαθνινχζεζε αζθάιεηαο κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, ή

(β) πεληαεηή πηζηνπνηεκέλε πείξα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα:
(i) κειέηε,
(ii) θαηαζθεπή,
(iii) επίβιεςε, θαη/ ή
(iv) παξαθνινχζεζε αζθάιεηαο κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, θαη
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ειάρηζηνπ επηπέδνπ Master, ην νπνίν απνθηήζεθε κεηά
απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζε ζέκα ζρεηηθφ κε
εδαθνκεραληθή, γεσηερληθή ή κεραληθή ησλ θξαγκάησλ.
(2) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ επηβιέπνληνο
κεραληθνχ, εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63(5), 66(2)(γ), 66(4), 66(6), 68, 74(3)(γ),
75(3) θαη 75(5) ηνπ Νφκνπ.
(3) Οη επηβιέπνληεο κεραληθνί εξγνδνηνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή.
(4) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο κπνξεί λα νξίδεηαη σο επηβιέπσλ κεραληθφο ζε αξηζκφ
ηακηεπηήξσλ πνπ βξίζθνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζηελ ίδηα επαξρία θαη δελ μεπεξλνχλ ζε
αξηζκφ ηνπο δέθα (10).
Μεραληθφο θαηαζθεπήο
(θαηεγνξία 2).

7.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), σο κεραληθφο θαηαζθεπήο κπνξεί
λα εγγξαθεί άηνκν κε πνιχ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο γιψζζαο, ην νπνίν
δηαζέηεη:
(α)

Γεθαεηή πηζηνπνηεκέλε πείξα ζε έλα ηνπιάρηζην, απφ ηα αθφινπζα:
(i) κειέηε,
(ii) θαηαζθεπή,
(iii) επίβιεςε, θαη/ ή
(iv) παξαθνινχζεζε αζθάιεηαο κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, ή

(β)

επηαεηή πηζηνπνηεκέλε πείξα ζε έλα ηνπιάρηζην απφ ηα αθφινπζα:
(i) κειέηε,
(ii) θαηαζθεπή,
(iii) επίβιεςε, θαη/ ή
(iv) παξαθνινχζεζε αζθάιεηαο κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, θαη
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ειάρηζηνπ επηπέδνπ Master, ην νπνίν απνθηήζεθε κεηά
απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζε ζέκα ζρεηηθφ κε
εδαθνκεραληθή, γεσηερληθή ή κεραληθή ησλ θξαγκάησλ.
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(2) Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ην άηνκν απηφ πξέπεη λα έρεη –
(α)

δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ή ζηε ιεπηνκεξή ηερλννηθνλνκηθή
θαη/ ή ηειηθή κειέηε ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ
ηακηεπηήξσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο έρεη χςνο πέξαλ ησλ ηξηάληα
κέηξσλ (30m)· θαη

(β)

δεκνζηεχζεη ηνπιάρηζηνλ δχν άξζξα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα κεγάισλ
ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζην Κνγθξέζν
ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ ή ζε πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ
ζπλεδξίσλ, ζηα νπνία είλαη ν θχξηνο ζπγγξαθέαο:
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη
ζηελ πεξίπησζε πδαηνδεμακελψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο κεγάινπο
ππεξπςσκέλνπο ηακηεπηήξεο θαη είλαη ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο απφ εθαηφ
3
ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα (100.000κ ).

(3) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο, ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία 2, ζεσξείηαη
εγγεγξακκέλνο θαη ζηελ θαηεγνξία 1, λννπκέλνπ φηη είλαη κφληκνο θάηνηθνο Κχπξνπ, ρσξίο
ηελ θαηαβνιή επηπξφζζεηνπ ηέινπο.
(4) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεραληθνχ θαηαζθεπήο,
εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 64, 65 ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 66(2),
68(4), 69, 70, 74(3)(β) θαη 78(2) ηνπ Νφκνπ.
Δπηζεσξψλ κεραληθφο –
δηαηηεηήο (θαηεγνξία 3).

8.-(1) Ωο επηζεσξψλ κεραληθφο ή/θαη δηαηηεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί άηνκν –
(α)

κε εηθνζαεηή ηνπιάρηζηνλ πείξα θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή
ηνπιάρηζηνλ πέληε κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ ν έλαο έρεη χςνο πέξαλ ησλ πελήληα κέηξσλ (50m),

(β)

πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία άξζξα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα κεγάισλ
ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή ζην
Κνγθξέζν ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ ή ζηα πξαθηηθά
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ζηα νπνία είλαη ν θχξηνο ζπγγξαθέαο, θαη

(γ)

πνπ είλαη εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη ηπγράλεη αλαγλψξηζεο ζε ζέκαηα θξαγκάησλ.

(2) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο, ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζηελ θαηεγνξία 3, ζεσξείηαη
εγγεγξακκέλνο θαη ζηηο θαηεγνξίεο 1, λννπκέλνπ φηη είλαη κφληκνο θάηνηθνο Κχπξνπ, θαη 2,
ρσξίο ηελ θαηαβνιή επηπξφζζεηνπ ηέινπο.
(3) Πξνζνληνχρνο κεραληθφο, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ επηζεσξνχληνο
κεραληθνχ ή/θαη δηαηηεηή, εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66, 68(2), 73(1)(α), 73(2),
73(3), 73(4), 73(5), 74(3)(α), 75(4), 75(5) θαη 79 ηνπ Νφκνπ.
Σέινο εγγξαθήο.

9.-(1) Σν ηέινο εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν πξνζνληνχρσλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, ζχκθσλα
κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Νφκνπ, θαζνξίδεηαη ζηα εθαηφ επξψ (€100).
(2) Οπνηνζδήπνηε πξνζνληνχρνο πνιηηηθφο κεραληθφο, ν νπνίνο θαηά ηελ εκεξνκελία
εγγξαθήο εξγνδνηείηαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ζε κφληκε ζέζε επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο.

Σήξεζε αξρείνπ γηα θάζε
κεγάιν ππεξπςσκέλν
ηακηεπηήξα απφ ην
δηαρεηξηζηή.

10.-(1) Γηα θάζε κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα, νη δηαρεηξηζηέο ηεξνχλ αξρείν, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Νφκνπ, ηφζν ζε έληππε κνξθή (έγγξαθεο
πιεξνθνξίεο, πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο) φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (πίλαθεο θαη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Τςφκεηξν λεξνχ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο,
ην βάζνο ηνπ λεξνχ ζην πην βαζχ ζεκείν ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα,
ην βάζνο ξνήο ηεο ππεξρείιηζεο, εθφζνλ ππάξρεη,
κεηξήζεηο δηαξξνψλ θαη θαζηδήζεσλ, θαη
νπνηεζδήπνηε άιιεο κεηξήζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο
πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ζηνλ κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα.
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(2) Σν αξρείν πεξηέρεη μερσξηζηή ελφηεηα ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη δηαρξνληθά φιεο νη
ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κεγάινπ
ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα θαη ζην νπνίν ηεξνχληαη ηπρφλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο,
εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ην κεραληθφ θαηαζθεπήο θαη/ ή ηνλ
επηζεσξνχληα κεραληθφ.
Παξαπνκπή ζπζηάζεσλ
ζε δηαηηεζία.

11.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο δηαθσλεί κε νπνηαδήπνηε ζχζηαζε ηνπ
επηβιέπνληνο ή ηνπ επηζεσξνχληνο κεραληθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Νφκνπ,
ππνβάιιεη γξαπηψο ηε δηαθσλία ηνπ πξνο ηνλ επηβιέπνληα ή ηνλ επηζεσξνχληα κεραληθφ,
κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο έθζεζεο.
(2) Απνηπρία ηνπ δηαρεηξηζηή λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (1)
εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ζεκαίλεη φηη απηφο
απνδέρεηαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ επηβιέπνληνο ή επηζεσξνχληνο κεραληθνχ θαη νθείιεη λα ηηο
πινπνηήζεη.
(3) Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηαηηεηή πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Νφκνπ,
ππνβάιιεηαη ζην δηαρεηξηζηή κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο:
Ννείηαη φηη, ε πην πάλσ πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηξεηο (3) κήλεο γηα
αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο.
(4) Σν θφζηνο ηεο δηαηηεζίαο βαξχλεη ην δηαρεηξηζηή, εθηφο εάλ ν δηαηηεηήο θξίλεη φηη ε
εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο ή επηζεσξνχληνο κεραληθνχ ζε φ,ηη αθνξά ην αληηθείκελν
δηαθσλίαο κε ην δηαρεηξηζηή, ήηαλ παληειψο αδηθαηνιφγεηε νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή,
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (5), ν δηαηηεηήο απνθαζίδεη γηα ηνλ
επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο δηαηηεζίαο ζηα δχν κέξε.
(5) Ο επηβιέπσλ ή επηζεσξψλ κεραληθφο δελ κπνξεί λα επσκηζηεί θφζηνο πνπ λα
ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα ακνηβή πνπ ιακβάλεη σο επηβιέπσλ ή επηζεσξψλ κεραληθφο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα.

Έθδνζε
εθζέζεσλ θαη
πηζηνπνηεηηθψλ.

12.-(1) Οη εθζέζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ Νφκνπ, πεξηιακβάλνπλ θνηλέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη πίλαθεο πνπ θέξνπλ ηίηινπο.
(2) Σν πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο πξνζνληνχρνπο πνιηηηθνχο
κεραληθνχο είλαη ην πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο 13, 14 θαη 15,
αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο.

Παξάξηεκα ΗΗ.
Δθζέζεηο επηβιέπνληνο
κεραληθνχ.

(3) Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ Νφκνπ ζπληάζζνληαη ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ.
13.-(1) Ο επηβιέπσλ κεραληθφο ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή θαη ζην δηαρεηξηζηή μερσξηζηή
έθζεζε γηα θάζε κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξία κέξε σο αθνινχζσο:
(α)

Σν πξψην κέξνο είλαη πεξηγξαθηθφ ψζηε λα δίλεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο
ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.

(β)

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη:
(i)

Λεπηνκέξεηεο γηα θάζε ηκήκα ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα, φπσο
αλάρσκα, ππεξρεηιηζηή θαη πχξγν πδξνιεςίαο,

(ii)

ζχλνςε ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ
ζην θξάγκα, θαη

(iii)

παξαηεξήζεηο θαη εθηηκήζεηο ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ γηα ηα πην πάλσ:

Ννείηαη φηη, ην δεχηεξν κέξνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επηπιένλ γξαθηθέο
παξαζηάζεηο, πίλαθεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απεηθφληζε θαη
ηεθκεξίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.
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(γ) Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ επηβιέπνληνο
κεραληθνχ, ν νπνίνο δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλα, μεθάζαξα θαη ηεθκεξησκέλα ηα κέηξα πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαζψο θαη ην ρξνληθφ νξίδνληα
εληφο ηνπ νπνίνπ ηα κέηξα θαη νη ελέξγεηεο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.
Δθζέζεηο επηζεσξνχληνο
κεραληθνχ.

14.-(1) Ο επηζεσξψλ κεραληθφο ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή θαη ζην δηαρεηξηζηή μερσξηζηή
έθζεζε γηα θάζε κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξία κέξε σο
αθνινχζσο:
(α) Σν πξψην κέξνο είλαη πεξηγξαθηθφ ψζηε λα δίλεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο
ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.
(β) Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε ηκήκα ηνπ κεγάινπ
ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα, φπσο αλάρσκα, ππεξρεηιηζηή θαη πχξγν πδξνιεςίαο
θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ θξάγκαηνο,
φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
(γ) Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο, ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη
αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξνηάζεθαλ γηα πινπνίεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθφ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηπρφλ επηπιένλ κέηξα πνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη πξέπεη
λα ιεθζνχλ θαη/ ή ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ην ρξνληθφ νξίδνληα, εληφο
ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Καζνξίδεη επίζεο ηελ εκεξνκελία ηεο
επφκελεο επηζεψξεζεο ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα.

Απφθαζε δηαηηεηή.

15. Ο δηαηηεηήο ζηελ απφθαζή ηνπ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζην ζέκα δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ
επηβιέπνληνο ή επηζεσξνχληνο κεραληθνχ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή, παξνπζηάδεη αλάιπζε φισλ
ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθσλία θαη θαηαιήγεη ζε ηεθκεξησκέλν πφξηζκα ζρεηηθά
κε ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη δηαθσλία δίδνληαο κε ζαθήλεηα ηε δηθή ηνπ απφθαζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
(Καλνληζκφο 3)
-------------------------------ΑΡΥΔΙΟ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΧΝ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΧΝ
Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν κεγάισλ ππεξπςσκέλσλ ηακηεπηήξσλ.
ΣΙΣΛΟ ΣΟΙΥΔΙΟΤ

ΔΠΔΞΗΓΗΗ

1.

Όλνκα

φλνκα ηακηεπηήξα

2.

Έηνο

έηνο ζπκπιήξσζεο εξγαζηψλ

3.
4.

Πνηακφο
Δπαξρία

ΣΟΠΟΘΔΙΑ
φλνκα πνηακνχ
φλνκα επαξρίαο πνπ βξίζθεηαη ν ηακηεπηήξαο
ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ

5.

Δίδνο

6.

ηεγαλσηηθή δηάηαμε

7.
8.
9.
10.

Θεκειίσζε
Ύςνο
Μήθνο
Όγθνο

ηχπνο ηακηεπηήξα – ιηζφξηπην (ER), βαξχηεηαο (PG), ρσκάηηλν (TE),
ηνμσηφ (VA), ιηζφξηπην κε αλάληε πιάθα ζθπξνδέκαηνο (CFRD)
θεληξηθή ζηεγάλσζε (ππξήλαο), αλάληε πιάθα ζθπξνδέκαηνο,
νκνγελέο ρσκάηηλν ηακηεπηήξα, νκνγελέο ηακηεπηήξα απφ
ζθπξφδεκα
ππέδαθνο – βξάρνο (R), βξάρνο/έδαθνο (R/S)
κέηξεζε ζε κέηξα, πάλσ απφ ην ζεκέιην
κέηξεζε ηεο ζηέςεο ζε κέηξα ζηελ θνξπθή
3
3
αλαρψκαηνο / ζψκαηνο ηνπ ηακηεπηήξα, ζε 10 m
ΛΔΚΑΝΗ

11.
12.
13.

Υσξεηηθφηεηα
Δπηθάλεηα
Μήθνο

14.

θνπφο

15.

Λεθάλε απνξξνήο

3

3

κέηξεζε ζε 10 m
3
2
κέηξεζε ζε 10 m
κέηξεζε ζε km ζην πην καθξηλφ ζεκείν
άξδεπζε (I), χδξεπζε (S), αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία (C), αλαςπρή
(R), εκπινπηηζηηθφ (Re),
2
κέηξεζε ζε km
ΤΠΔΡΥΔΙΛΙΣΗ

16.
17.

Παξνρεηεπηηθφηεηα
Δίδνο

3

κέηξεζε ζε m /s
ειεχζεξεο ξνήο (L), κε ζπξνθξάγκαηα (V)
ΦΟΡΔΙ

18.
19.
20.

Γηαρεηξηζηήο
Μειεηεηήο
Καηαζθεπαζηήο

----
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
(Καλνληζκφο 12(3))
-------------------------------ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ
Αθνινπζεί ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(θ)
(ι)
(κ)
(λ)
(μ)
(ν)
(π)
(ξ)
(ζ)
(η)

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΧΝ
φλνκα πξνζνληνχρνπ κεραληθνχ
δηεχζπλζε πξνζνληνχρνπ κεραληθνχ
θαηεγνξία θαηαιφγνπ ζηελ νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο ν κεραληθφο
φλνκα εξγνδφηε ηνπ κεραληθνχ
φλνκα κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα
ζέζε κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα
απφιπην πςφκεηξν κέρξη ην νπνίν ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο κπνξεί λα γεκίζεη, ρσξίο λα ππάξρεη
θίλδπλνο πιεκκχξαο
απφιπην πςφκεηξν κέρξη ην νπνίν ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο κπνξεί λα απνζεθεχζεη λεξφ, ρσξίο λα
ππάξρεη θίλδπλνο πιεκκχξαο
εκεξνκελία έθδνζεο πξνθαηαξθηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ
ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ψζηε ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο λα γεκίζεη ή λα απνζεθεχζεη λεξφ
κέρξη ην θαζνξηζκέλν απφιπην πςφκεηξν
εκεξνκελία έθδνζεο έθζεζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ
εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ
εκεξνκελία επφκελεο επηζεψξεζεο
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηνπ επηζεσξνχληνο κεραληθνχ
φλνκα επηζεσξνχληνο κεραληθνχ
φλνκα δηαηηεηή
δηεχζπλζε δηαηηεηή
εκεξνκελία απφθαζεο ηνπ δηαηηεηή
φλνκα εξγνδφηε ηνπ δηαηηεηή.
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) σο ππεχζπλνο γηα ηελ
[θαηαζθεπή λένπ]
[κεγέζπλζε]
[επαλαρξεζηκνπνίεζε εγθαηειεηθζέληνο]
κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κεγάινο
ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο [κεηά ηελ επέκβαζε πνπ ππέζηε] βεβαηψλσ φηη κπνξεί λα γεκίζεη [πιήξσο] [κεξηθψο] κε
αζθάιεηα έσο ην απφιπην πςφκεηξν (ε) [ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο (θ).]
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) σο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζζήθε ζην κεγάιν
ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα (ε) ν νπνίνο βξίζθεηαη (δ), ζεσξψ φηη κεηά ηελ πξνζζήθε ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο
ηακηεπηήξαο δελ ζα έπξεπε λα γεκίζεη κε λεξφ κέρξη νπνηνδήπνηε πςφκεηξν ή λα ππνβιεζεί ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο, ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα ήηαλ λφκηκεο ρσξίο ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ, ν ηακηεπηήξαο κπνξεί λα γεκίζεη
κέρξη ην απφιπην πςφκεηξν (ε) κέρξη ηελ έθδνζε πξνθαηαξθηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, [ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο (θ).]
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΣΔΛΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) σο ππεχζπλνο γηα ηελ
[θαηαζθεπή λένπ]
[κεγέζπλζε]
[επαλαρξεζηκνπνίεζε εγθαηειεηθζέληνο]
Μεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), [γηα ηνλ νπνίνλ εθδφζεθε πξνθαηαξθηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ ζηηο (η)] είκαη ηθαλνπνηεκέλνο [κεηά ηελ επέκβαζε πνπ ππέζηε] ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο ηακηεπηήξαο θαη
βεβαηψλσ φηη κπνξεί λα απνζεθεχζεη λεξφ κε αζθάιεηα έσο ην απφιπην πςφκεηξν (ζ) [ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο (θ).]
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) σο ππεχζπλνο γηα ηελ
[θαηαζθεπή λένπ]
[θαηαζθεπή κε ηε κεηαηξνπή πθηζηάκελνπ]
[κεηαηξνπή ψζηε λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα]
Μεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ζηηο (κ) πηζηνπνηψ φηη
[ζην βαζκφ πνπ είρα ηε δπλαηφηεηα λα εμαθξηβψζσ] νη εξγαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα
ζρέδηα θαη ηηο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη σο παξάξηεκα ζην παξφλ πηζηνπνηεηηθφ.
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) κε ζθνπφ λα επηζεσξήζσ ηνλ κεγάιν
ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), έρσ εηνηκάζεη θαη απνζηείιεη έθζεζε επηζεψξεζεο ζηηο (ι)
ε νπνία [δελ πεξηιακβάλεη] [πεξηιακβάλεη] ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα. [Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη επίζεο ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία
πνπ πξέπεη λα γίλεη ε επφκελε επηζεψξεζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη γηα ηηο (λ).]
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΣΑΔΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) κε ζθνπφ λα επηβιέςσ ηελ πινπνίεζε κέηξσλ γηα
ζθνπνχο αζθάιεηαο ζην κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε
ζηηο (μ) απφ ηνλ (ν), [θαη ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε ηνπ (π) απφ (ξ), ν νπνίνο ελήξγεζε σο δηαηηεηήο ζηηο
(ζ),] είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ.
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) κε ζθνπφ λα [ζρεδηάζσ] [εγθξίλσ] θαη λα επηβιέςσ
ηε κεηαηξνπή ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), ψζηε λα θαηαζηεί αλίθαλνο λα
ζπγθξαηεί πέξαλ ησλ 25.000 θπβηθψλ κέηξσλ λεξνχ πάλσ απφ ην θπζηθφ επίπεδν νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο γεο πνπ
ζπλνξεχεη κε ηνλ κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνίηεο νπνησλδήπνηε επηθαλεηαθψλ
ρεξζαίσλ λεξψλ, βεβαηψλσ φηη ε κεηαηξνπή έρεη νινθιεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά.
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΗ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (δ) κε ζθνπφ λα εηνηκάζσ έθζεζε αλαθνξηθά κε
νπνηαδήπνηε κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ν κεγάινο ππεξπςσκέλνο
ηακηεπηήξαο κε ην φλνκα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ) δελ είλαη δπλαηφ λα γεκίζεη απφ ιάζνο ή απφ θπζηθή αηηία κε λεξφ πάλσ απφ
ην θπζηθφ επίπεδν νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο γεο πνπ ζπλνξεχεη κε ην κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα ή φηη απηφ κπνξεί
λα ζπκβεί ζε βαζκφ πνπ δελ εκπεξηθιείεη νπνηνδήπνηε θίλδπλν, έρσ ππνβάιεη έθζεζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ
άξζξνπ 70 ε νπνία [δελ πξνβαίλεη] [πξνβαίλεη] ζε ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΣΑΗ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ, κεηά
ηελ απνηπρία ηνπ (Γηαρεηξηζηή) λα πινπνηήζεη ηε ζχζηαζε αλαθνξηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο, κε
ζθνπφ λα επηβιέςσ ηελ πινπνίεζε ηεο ζχζηαζεο ε νπνία πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ
Νφκνπ απφ (α) ζηηο (ι) [θαη ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή] αλαθνξηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα
ζθνπνχο αζθάιεηαο ζην κεγάιν ππεξπςσκέλν ηακηεπηήξα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), πηζηνπνηψ φηη ε ζχζηαζε απηή έρεη
πινπνηεζεί.
Τπνγξαθή πξνζνληνχρνπ Μεραληθνχ
Ζκεξνκελία
ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑΙΣΗΣΗ
Δγψ ν (α) πνπ δηακέλσ (β) είκαη κέινο (γ) θαη έρσ εξγνδνηεζεί απφ (η) κε ζθνπφ λα εμεηάζσ ην παξάπνλν ηνπ (Όλνκα
Γηαρεηξηζηή), δηαρεηξηζηή ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα (ε) πνπ βξίζθεηαη (δ), ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε εκεξνκελίαο (ι) ε νπνία ππνβιήζεθε απφ (Όλνκα Μεραληθνχ πνπ ππφβαιε ηελ Έθζεζε)
[αλαθνξηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο] [θαη/ή] [αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο επηζεψξεζεο]
ηνπ κεγάινπ ππεξπςσκέλνπ ηακηεπηήξα, έρσ απνθαζίζεη λα [κελ] ηξνπνπνηήζσ ηελ έθζεζε απηή.
[Δλ ζπλερεία, ηξνπνπνηψ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδφζεθε ζηηο (ι) ζε ζρέζε κε ηελ πην πάλσ έθζεζε, σο αθνινχζσο: --]
Τπνγξαθή Γηαηηεηή
Ζκεξνκελία
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4855, 6.3.2015

Κ.Γ.Π. 65/2015

Απιθμόρ 65
Οι πεπί Πανεπιζηημίος Κύππος (Δκλογή, Αξιολόγηζη και Ανέλιξη Ακαδημαφκού Πποζυπικού) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο ςμβούλιο ηος Πανεπιζηημίος Κύππος δςνάμει
ηος άπθπος 32 ηυν πεπί Πανεπιζηημίος Κύππος Νόμυν ηος 1989 μέσπι 2013, με ηην έγκπιζη ηος Τποςπγικού
ςμβοςλίος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη
Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989
όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).

144 ηνπ 1989
137 ηνπ 1990
53(Η) ηνπ 1994
77(Η) ηνπ 1994
24(Η) ηνπ 1995
59(Η) ηνπ 1997
90(Η) ηνπ 1998
127(Η) ηνπ 1999
84(Η) ηνπ 2000
44(Η) ηνπ 2001
90(Η) ηνπ 2002
151(Η) ηνπ 2002
44(Η) ηνπ 2003
199(Η) ηνπ 2003
46(Η) ηνπ 2006
152(Η) ηνπ 2006
83(Η) ηνπ 2007
89(Η) ηνπ 2011
56(Η) ηνπ 2012
116(Η) ηνπ 2013.
πλνπηηθφο ηίηινο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην
Μέξνο (Η):
16.2.1996
6.4.2001.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ 6 ησλ
βαζηθψλ
θαλνληζκψλ.

Ο ΠΔΡΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ
_________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32
Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην
άξζξν 32 ησλ πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη 2013, εθδίδεη, κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο:

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή,
Αμηνιφγεζε θαη Αλέιημε Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015
θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αμηνιφγεζε θαη Αλέιημε
Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνχο ηνπ 1996 θαη 2001 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο
«νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη
καδί σο νη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αμηνιφγεζε θαη Αλέιημε Αθαδεκατθνχ
Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνί ηνπ 1996 έσο 2015.
2. Ο Καλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο
πξψηεο επηθχιαμεο απηνχ, ακέζσο κεηά ηελ ιέμε «Δπηηξνπήο» (ηξίηε γξακκή), ηεο θξάζεο
«θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δελ είλαη κέινο ηνπ Δθιεθηνξηθνχ
ψκαηνο, πξνζθαιείηαη γηα λα παξνπζηάζεη ηελ έθζεζή ηεο».
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4855, 6.3.2015

Κ.Γ.Π. 66/2015

Απιθμόρ 66

111 ηνπ 1985
1 ηνπ 1986
8 ηνπ 1986
25 ηνπ 1986
39 ηνπ 1986
50 ηνπ 1986
114 ηνπ 1986
121 ηνπ 1986
149 ηνπ 1986
14 ηνπ 1987
63 ηνπ 1987
165 ηνπ 1987
320 ηνπ 1987
39 ηνπ 1988
204 ηνπ 1988
119 ηνπ 1990
143 ηνπ 1991
190 ηνπ 1991
223 ηνπ 1991
40(Η) ηνπ 1992
54(Η) ηνπ 1992
87(Η) ηνπ 1992
23(Η) ηνπ 1994
37(Η) ηνπ 1995
8(Η) ηνπ 1996
65(Η) ηνπ 1996
85(Η) ηνπ 1996
20(Η) ηνπ 1997
112(Η) ηνπ 2001
127(Η) ηνπ 2001
128(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2001
153(Η) ηνπ 2001
23(Η) ηνπ 2002
227(Η) ηνπ 2002
47(Η) ηνπ 2003
236(Η) ηνπ 2004
53(Η) ηνπ 2005
86(Η) ηνπ 2005
118(Η) ηνπ 2005
127(Η) ηνπ 2005
137(Η) ηνπ 2006
157(Η) ηνπ 2006
25(Η) ηνπ 2007
147(Η) ηνπ 2007
153(Η) ηνπ 2007
19(Η) ηνπ 2008
73(Η) ηνπ 2008
51(Η) ηνπ 2009
97(Η) ηνπ 2009
48(Η) ηνπ 2010
121(Η) ηνπ 2010
30(Η) ηνπ 2011
137(Η) ηνπ 2011
217(Η) ηνπ 2012
95(Η) ηνπ 2013
143(Η) ηνπ 2013
54(Η) ηνπ 2014.

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2014
_________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87 ησλ πεξί Γήκσλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο 2014
εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
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πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ
Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ ηνπ 2015.

Δξκελεία.

2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«Γήκνο» ζεκαίλεη ηνλ Γήκν ηξνβφινπ·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2014 θαη νπνηνλδήπνηε άιιν
Νφκν πνπ ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά απηνχο.

Τηνζέηεζε ησλ πεξί
πληάμεσλ θαη
Φηινδσξεκάησλ
Γεκνηηθψλ
Καλνληζκψλ ηνπ
Γήκνπ Λεπθσζίαο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο,
Παξάξηεκα Σξίην,
Μέξνο Η:
29.11.2013.

3.-(1) Οη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο ηνπ
2013 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο»)
ζεσξνχληαη σο Καλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ
θαη εθαξκφδνληαη ζηνλ Γήκν ηξνβφινπ.

(2) Ζ ιέμε «Λεπθσζία» νπνπδήπνηε ζπλαληάηαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο
αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ιέμε «ηξφβνινο».
Δπηθχιαμε 4.
88(Η) ηνπ 2011
136(Η) ηνπ 2012
182(Η) ηνπ 2012
154(Η) ηνπ 2013.
216(Η) ηνπ 2012.

Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί
πληάμεσλ Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2013 θαη ηνπ πεξί
πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο
Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012.

΄Δλαξμε
ηζρχνο.

4. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θαλνληζκνχ 46 ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Γήκνπ
ελ
Λεπθσζίαο, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ηελ 27 Οθησβξίνπ 2006.

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο,
Παξάξηεκα
Σξίην, Μέξνο Η:
24.6.1994.

5. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί πληάμεσλ θαη
Φηινδσξεκάησλ Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ ηνπ 1994 θαηαξγνχληαη.
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Κ.Γ.Π. 67/2015

Απιθμόρ 67
Ο ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟ
_________________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ΄ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πεξί Γήκσλ
Νφκνπ, κε ην παξφλ, δηαηάζζεη φπσο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ην κέξνο ησλ ηεκαρίσλ γεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα ηνπ Γηαηάγκαηνο, ηα νπνία κέρξη ηψξα πεξηιακβάλνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα, εληαρζνχλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε
ζηήιε ηνπ Πίλαθα:
ε

1 ηήιε
Όλνκα Γηνηθεηηθήο Πεξηνρήο

ε

2 ηήιε
Σεκάρην / Φ. ρέδην

ε

3 ηήιε
Όλνκα Γηνηθεηηθήο Πεξηνρήο

Γήκνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ,
Δλνξία Αγίνπ Αζαλαζίνπ

85, Φ/ρ. 54/35

Γήκνο Γεξκαζφγεηαο,
Δλνξία Αγίαο Παξαζθεπήο

Γήκνο Γεξκαζφγεηαο,
Δλνξία Αγίαο Παξαζθεπήο

607, Φ/ρ. 54/35

Γήκνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ,
Δλνξία Αγίνπ Αζαλαζίνπ
(Τ.Δ 19.22.5.3)
(Τ.Δ 19.22.5.5)
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Κ.Γ.Π. 68/2015

Απιθμόρ 68
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2014
_________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87
111 ηνπ 1985
1 ηνπ 1986
8 ηνπ 1986
25 ηνπ 1986
39 ηνπ 1986
50 ηνπ 1986
114 ηνπ 1986
121 ηνπ 1986
149 ηνπ 1986
14 ηνπ 1987
63 ηνπ 1987
165 ηνπ 1987
320 ηνπ 1987
39 ηνπ 1988
204 ηνπ 1988
119 ηνπ 1990
143 ηνπ 1991
190 ηνπ 1991
223 ηνπ 1991
40(Η) ηνπ 1992
54(Η) ηνπ 1992
87(Η) ηνπ 1992
23(Η) ηνπ 1994
37(Η) ηνπ 1995
8(Η) ηνπ 1996
65(Η) ηνπ 1996
85(Η) ηνπ 1996
20(Η) ηνπ 1997
112(Η) ηνπ 2001
127(Η) ηνπ 2001
128(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2001
153(Η) ηνπ 2001
23(Η) ηνπ 2002
227(Η) ηνπ 2002
47(Η) ηνπ 2003
236(Η) ηνπ 2004
53(Η) ηνπ 2005
86(Η) ηνπ 2005
118(Η) ηνπ 2005
127(Η) ηνπ 2005
137(Η) ηνπ 2006
157(Η) ηνπ 2006
25(Η) ηνπ 2007
147(Η) ηνπ 2007
153(Η) ηνπ 2007
19(Η) ηνπ 2008
73(Η) ηνπ 2008
51(Η) ηνπ 2009
97(Η) ηνπ 2009
48(Η) ηνπ 2010
121(Η) ηνπ 2010
30(Η) ηνπ 2011
137(Η) ηνπ 2011
217(Η) ηνπ 2012
95(Η) ηνπ 2013
143(Η) ηνπ 2013
54(Η) ηνπ 2014.

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λαθαηάκηαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87 ησλ πεξί Γήκσλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο 2014, εθδίδεη, κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
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πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ
Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λαθαηάκηαο ηνπ 2015.

Δξκελεία.

2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«Γήκνο» ζεκαίλεη ην Γήκν Λαθαηάκηαο·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2014 θαη νπνηνδήπνηε άιιν Νφκν
πνπ ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά απηνχο.

Τηνζέηεζε ησλ πεξί
πληάμεσλ θαη
Φηινδσξεκάησλ
Γεκνηηθψλ
Καλνληζκψλ ηνπ
Γήκνπ Λεπθσζίαο.

3. (1) Οη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο
ηνπ 2013 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο»)·
ζεσξνχληαη σο Καλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ
Λαθαηάκηαο θαη εθαξκφδνληαη ζην Γήκν Λαθαηάκηαο.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο
Παξάξηεκα Σξίην,
Μέξνο Η,
29.11.2013.
(2) Ζ ιέμε «Λεπθσζία» νπνπδήπνηε ζπλαληάηαη ζηνπο πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ
Καλνληζκνχο ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο ηνπ 2013 αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «Λαθαηάκηα».
Δπηθχιαμε.
88(Η) ηνπ 2011
136(Η) ηνπ 2012
182(Η) ηνπ 2012
154(Η) ηνπ 2013.
216(Η) ηνπ 2012.

4. Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί
πληάμεσλ Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2013, θαη ηνπ πεξί
πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο
Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012.

Καηάξγεζε
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο
Παξάξηεκα Σξίην,
Μέξνο Η,
24.6.1994.

5. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ
Καλνληζκψλ ηνπ Γήκνπ Λαθαηάκηαο ηνπ 1994 θαηαξγνχληαη.
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Κ.Γ.Π. 69/2015

Απιθμόρ 69
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΞΗΩΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1993 ΔΩ 2012
ΚΓΠ 379/2014
ΚΓΠ 500/2014
ΚΓΠ 533/2014

Σξνπνπνίεζε ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
αλαθνξηθά κε ηηο Αγνξέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο ζηηο 8.8.2014 (Κ.Γ.Π 379/2014).
Σν πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα
άξζξα 57, 117 θαη 179 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1993 έσο 2012,
απνθάζηζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηηο Αγνξέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ
σο αθνινχζσο:
1. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα
ππνπαξάγξαθν (γ) : «(γ) ηελ έθζεζε ειεγθηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρεη γλψκε κε
επηθχιαμε ή αξλεηηθή γλψκε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε λα ζπλερίζεη σο ζπλερηδφκελε
δξαζηεξηφηεηα ή»
2. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα
ππνπαξάγξαθν (β) : «(β) γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ζηελ έθζεζε ειεγθηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ επηθχιαμε εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3(γ) ή έκθαζε ζέκαηνο ή».
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Κ.Γ.Π. 70/2015

Απιθμόρ 70
Ο ΠΔΡΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 249
__________________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 14
Σν Οδνληηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην Άξζξν 14 ηνπ πεξί
Δγγξαθήο Οδνληηάηξσλ Νφκνπ Κεθ. 249 απνθάζηζε ηε δηαγξαθή ηνπ πην θάησ αλαθεξφκελνπ νδνληηάηξνπ απφ ην
Μεηξψν Οδνληηάηξσλ Κχπξνπ:
Αξ. Δγγξαθήο

Όλνκα

Γηεχζπλζε

Ζκεξνκελία
Δγγξαθήο

Παλεπηζηήκην

1220

Αλαζηαζία
Βαξλαθίδνπ

Αληξέα Εάθνπ 8,
Λαθαηάκηα, 2310
Λεπθσζία

28/9/11

Ηαηξηθφ Παλεπηζηήκην φθηαο

ΑΝΣΡΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ
Έθνξνο Οδνληηαηξηθνχ πκβνπιίνπ Κχπξνπ.
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Κ.Γ.Π. 71/2015

Απιθμόρ 71
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΕΩΖ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 153(Η) ΣΟΤ 2003)
____________________
Γλσζηνπνίεζε
Με ηελ παξνχζα γλσζηνπνηείηαη φηη, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο
Εσήο Νφκνπ (Νφκνο 153(Η) ηνπ 2003), θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθφ θαηάινγν πεξηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ Σφπνπο
Κνηλνηηθήο εκαζίαο γηα ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην Γίθηπν Natura 2000, κε ηελ πξνζζήθε ηεο πην θάησ πεξηνρήο, ζχκθσλα
κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 3 Μαξηίνπ, 2014 (Πξφηαζε Αξ. 252/2015).
Α/Α

Ολνκαζία

Κσδηθφο

Θέζε

1

Πφιηο-Γηαιηά

CY4000001

A 32 27’30’’
o
B 35 04’0’’

o

Έθηαζε (εθηάξηα)
99
(κφλν ην ρεξζαίν ηκήκα)

Πιήξε αληίγξαθα ηνπ ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο θαη είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. (www.moa.gov.cy/environment).
____________________
Έγηλε ζηηο 4 Μαξηίνπ 2015.
(Τ.Γ.Α.Α.Π. 2.10.44)
ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ,
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Πεξηβάιινληνο.

______________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λευθωζία, Τει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

