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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5316 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 1613 

      

Αριθμός 308 

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,  αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  
τροποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟI ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2019 
________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 78 
 

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2010 

2(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(Ι) του 2014 
176(Ι) του 2015 

1(Ι) του 2017 
52(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2017 
132(Ι) του 2018 

126(Ι) του 2019. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 78 του 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:  
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Κ.Δ.Π. 310/2020 

Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Χρήση Ταμιευτήρων Νερού για Ναυταθλητισμό) Κανονισμοί του 
2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 37(2)(γ) και 132 των περί Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμων του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016,  αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) 
του 2010). 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2016 

_________________ 
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 37(2)(γ) και 132  

    
  79(Ι) του 2010 

147 (Ι) του 2011 
121(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2013 
186(Ι) του 2013 

2(Ι) του 2016 
122(Ι) του 2016. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του  χορηγούνται από τα άρθρα 37(2)(γ) 
και 132 των περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμων του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος.  

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Χρήση Ταμιευτήρων Νερού για Ναυταθλητισμό) Κανονισμοί του 2020. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-   
  
 «άδεια χρήσης» σημαίνει άδεια χρήσης ταμιευτήρα νερού για σκοπούς ναυταθλητισμού η οποία 

χορηγείται στις αθλητικές ομοσπονδίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 3· 
  
 «αθλητικός εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή 

ναυταθλημάτων βάσει των κανονισμών της κάθε εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας και της 
αντίστοιχης διεθνούς ομοσπονδίας∙ 

  
    90 του 1972 
    56 του 1982 
      7 του 1990 
    28 του 1991 
 91(Ι) του 1992 
 55(Ι) του 1993 
 72(Ι) του 1998 
 59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 
241(Ι) του 2002 
  29(Ι) του 2005 
135(Ι) του 2006 
  11(Ι) του 2007 

   46(Ι) του 2011 
   76(Ι) του 2011 
 130(Ι) του 2011 
 164(Ι) του 2012 
110(Ι) του 2012 
150(Ι) του 2012 
  20(Ι) του 2013 
  65(Ι) του 2013 
120(Ι) του 2014 
  39(Ι) του 2015 
134(Ι) του 2015 
  24(Ι) του 2016 
142(Ι) του 2019 
16(Ι) του 2019. 

«ανάπτυξη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμου∙ 
 

  
 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιονδήποτε υπάλληλο του 
εν λόγω Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή, για τους σκοπούς των 
παρόντων Κανονισμών· 
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 «Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε υπάλληλο του εν λόγω Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για τους σκοπούς 
των παρόντων Κανονισμών· 

  
 «εγκαταστάσεις» σημαίνει τον αθλητικό εξοπλισμό και τις αναπτύξεις που είναι απαραίτητες για τη 

διεξαγωγή του ναυταθλήματος για το οποίο χορηγείται άδεια χρήσης του ταμιευτήρα και οι οποίες 
κατασκευάζονται ή τοποθετούνται, μόνιμα ή προσωρινά, μέσα ή έξω από τον ταμιευτήρα ή γενικά 
στο χώρο που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του Διευθυντή ή που εμπίπτει σέ ζώνη προστασίας 
του ταμιευτήρα∙ 

  
 «επόπτης» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για να 

εποπτεύει τις δραστηριότητες των χρηστών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13· 
  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
19.4.2019. 

«ζώνη προστασίας του ταμιευτήρα» σημαίνει τη ζώνη που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων 
το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμών. 

  
 «ναυαγοσώστης» σημαίνει πρόσωπο εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής για την επίβλεψη και διάσωση όσων κινδυνεύουν από πνιγμό, 
υποθερμία ή υπερθερμία, λόγω της παρουσίας τους μέσα ή στην επιφάνεια όγκου νερού· 

  
 «ναυταθλητισμός» ή «ναυτάθλημα» σημαίνει τις αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν προπόνηση και αγώνες, διεξάγονται μέσα στο νερό εντός του ταμιευτήρα, με τη 
χρήση πλωτών μέσων και διοργανώνονται από αθλητική ομοσπονδία η οποία έχει εξασφαλίσει την 
προβλεπόμενη στον Κανονισμό 6 άδεια χρήσης· 

  
 «νερό άρδευσης» σημαίνει το νερό που διοχετεύεται, μέσω των εγκαταστάσεων του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων για αρδευτικούς και άλλους σκοπούς∙ 
  
 «Νόμος» σημαίνει τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο· 
  
 «πόσιμο νερό» σημαίνει το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση που προμηθεύεται δυνάμει του 

Νόμου και διοχετεύεται μέσω των υδατικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την προμήθεια νερού χονδρικώς σε εξουσιοδοτημένους 
προμηθευτές νερού· 

  
 «Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας» σημαίνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνει οποιονδήποτε υπάλληλο της εν 
λόγω Υπηρεσίας, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών∙ 

  
 «προπονητής» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται  στον   Κανονισμό 

15 και το οποίο εξουσιοδοτείται από τον αδειούχο χρήστη να εκπαιδεύει/προπονεί αθλητές στο 
συγκεκριμένο ναυτάθλημα· 

  
 «ρύπανση» ή «μόλυνση του νερού» σημαίνει αλλαγή στις φυσικές ιδιότητες του νερού από 

προσμίξεις ή διαλύσεις φυσικών ή χημικών ουσιών, από επιδράσεις χημικές, βιολογικές ή 
βακτηριολογικές ή επιδράσεις από ραδιενεργές ή/και άλλες ουσίες, ως αποτέλεσμα των οποίων το 
νερό καθίσταται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, εφόσον πρόκειται για πόσιμο νερό, ή επιδεινώνει 
ή ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση του υδάτινου σώματος ή πιθανό να βλάψει την πανίδα ή 
τη χλωρίδα ή είναι λιγότερο κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται ή υπάρχει 
πρόθεση να χρησιμοποιηθεί·  

  
 «σωστικό σκάφος» σημαίνει ηλεκτροκίνητο, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, πλωτό μέσο το 

οποίο χρησιμοποιεί ο ναυαγοσώστης εντός ταμιευτήρα το νερό του οποίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή νερό άρδευσης ή και μηχανοκίνητο πλωτό μέσο, σε περίπτωση 
που η χρήση γίνεται εντός ταμιευτήρα στον οποίο αποθηκεύεται και ανακυκλωμένο νερό, με τη 
βοήθεια του οποίου ο ναυαγοσώστης μπορεί να πλησιάσει γρήγορα και με ασφάλεια πρόσωπο 
μέσα ή στην επιφάνεια όγκου νερού, το οποίο κινδυνεύει και χρειάζεται βοήθεια· 

  
 «ταμιευτήρας» ή «ταμιευτήρας νερού» σημαίνει τον αποθηκευτικό χώρο υδατικού έργου, στον 

οποίο ρέει ή εκτρέπεται νερό, όπως υδατοφράκτες, υδατοδεξαμενές και άλλα όμοια έργα· 
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 «Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» ή «ΤΑΥ» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙ 

  
 «χρήστης» ή «αδειούχος χρήστης» ή «αδειούχος» σημαίνει αθλητική ομοσπονδία που αναφέρεται 

στον Κανονισμό 3 στην οποία χορηγείται άδεια χρήσης· 
  
 «χώρος» σημαίνει τον ταμιευτήρα και τον περιβάλλοντα αυτόν χώρο της ξηράς, καθώς και κάθε 

κοίτη, όχθη ή τοίχο που σχετίζεται με τον ταμιευτήρα. 
  
 

 
41 του 1969        

       22 του 1972 
       2   του 1973 
       51 του 1977 
       27 του 1979 
       79 του 1980 
       87 του 1985 
     140 του 1991 
  70 (Ι) του 1992 
101 (Ι) του 1992 
  62 (Ι) του 1993 
  86 (Ι) του 1995 
  87 (Ι) του 1996 

136 (Ι) του 2002.   

     (2) Οι όροι «αθλητική ομοσπονδία», «αθλητική σχολή», «αθλητικό σωματείο», «αθλητικός 
χώρος» και «Οργανισμός» ή «ΚΟΑ» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από 
τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο. 

      (3) Όροι, οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο. 

  
Σκοπός  
των παρόντων 
Κανονισμών. 
Επίσημη 
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
  13.10.1970 

  28.5.1971 
  29.1.1993 

  29.10.1993. 

3.-(1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η χορήγηση άδειας χρήσης ταμιευτήρων νερού 
για ναυταθλητισμό σε αθλητική ομοσπονδία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο που τηρείται 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού δυνάμει των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
(Γενικαί Διατάξεις και Πειθαρχία) Κανονισμών, καθώς και η ρύθμιση της χρήσης ταμιευτήρα για το 
σκοπό αυτό.  

   
      (2) Άδεια χρήσης που χορηγείται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, επιτρέπει τη χρήση του 

ταμιευτήρα νερού για τον οποίο αυτή χορηγείται, μόνο στα σωματεία που απαρτίζουν την αθλητική 
ομοσπονδία στην οποία χορηγήθηκε η άδεια και στους αθλητές που είναι μέλη των σωματείων 
αυτών, καθώς και σε αλλοδαπούς αθλητές, οι οποίοι δυνατόν να αθλούνται μέσα σε ταμιευτήρα 
νερού με πλωτά μέσα, με τη συγκατάθεση τέτοιας ομοσπονδίας ή σωματείου, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο (β) του Κανονισμού 11.  

  
Αίτηση για  
άδεια χρήσης. 
Πρώτος Πίνακας. 

4.-(1)  Για σκοπούς έκδοσης άδειας χρήσης ο αιτητής υποβάλλει στο Διευθυντή αίτηση κατά 
τον τύπο που περιέχεται στον Πρώτο Πίνακα.  

  
  (2) Ο αιτητής υποβάλλει, με την αίτησή του, σχέδια και περιγραφή των εγκαταστάσεων που 

θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ναυταθλημάτων και που ο ίδιος επιθυμεί να 
τοποθετήσει ή να κατασκευάσει μέσα ή/και έξω από τον ταμιευτήρα ή γενικά στον χώρο που 
βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του Διευθυντή ή που εμπίπτει σε ζώνη προστασίας του ταμιευτήρα:  

  
 Νοείται ότι, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, ο Διευθυντής λαμβάνει τη γνώμη του Διευθυντή του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής ή λειτουργού, όπως θεωρεί αναγκαίο για τον σκοπό αυτό: 

  
 
 
Κεφ. 96. 

67 του 1963 
6 του 1964 

65 του 1964 
12 του 1969 

Νοείται περαιτέρω, ότι εφόσον ο Διευθυντής εγκρίνει την αίτηση για άδεια χρήσης, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 6, ο χρήστης μεριμνά ώστε να εξασφαλίσει τις αναγκαίες άδειες για τις 
εγκαταστάσεις από την εκάστοτε αρμόδια αρχή για τον σκοπό αυτό, δυνάμει του περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμου ή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ανάλογα με την 
περίπτωση. 
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38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 

53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(Ι) του 1992 
45(Ι) του 1994 
14(Ι) του 1996 
52(Ι) του 1996 
37(Ι) του 1997 
72(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1998 
35(Ι) του 1999 
61(Ι) του 1999 
81(Ι) του 1999 
57(Ι) του 2000 
66(Ι) του 2000 
73(Ι) του 2000 

126(Ι) του 2000 
157(Ι) του 2000 

33(Ι) του 2002 
202(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2006 

21(Ι) του 2008 
32(Ι) του 2008 
47(Ι) του 2011 
77(Ι) του 2011 

131(Ι) του 2011 
152(Ι) του 2011 

34(Ι) του 2012 
149(Ι) του 2012 

66(Ι) του 2013 
40(Ι) του 2015 
19(Ι) του 2016 

111(Ι) του 2017 
143(Ι) του 2017 
143(Ι) του 2018 
17(Ι) του 2019. 

  (3) Ο Διευθυντής καθορίζει τους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται στην άδεια 
σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό 11, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ποσότητα 
και το υψόμετρο του νερού στον ταμιευτήρα, την ποιοτική, οικολογική και χημική κατάσταση ή το 
οικολογικό δυναμικό του ταμιευτήρα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα και γύρω από τον 
ταμιευτήρα, τις ανάγκες της προτεινόμενης χρήσης και πιθανές συνέπειες ή επιπτώσεις από τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που σχετίζεται 
με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία και το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  
  (4) Ο Διευθυντής λαμβάνει απόφαση αναφορικά με αίτηση για άδεια χρήσης και την κοινοποιεί 

στον αιτητή, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης: 
Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται- 

 (α) να εγκρίνει την αίτηση με όρους, ή 
 (β) να απορρίψει την αίτηση. 

 (5) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από την δυνάμει του εδαφίου (4) απόφαση του 
Διευθυντή, δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της 
απόφασης, να την προσβάλει με έγγραφη και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. 
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(6) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει της παραγράφου (5), ο Υπουργός την 
εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να 
υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί 
την απόφασή του σε αυτόν: 

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του 
Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει 
σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της 
προσφυγής. 
 

Τέλη  
και τραπεζική 
εγγύηση. 

5.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής εγκρίνει τη χορήγηση άδειας, για την οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση δυνάμει του Κανονισμού 4, γνωστοποιεί την έγκρισή του στον αιτητή και τον 
καλεί να-  

  
 
 

 (α)  καταβάλει το ετήσιο τέλος για χρήση του ταμιευτήρα νερού, το οποίο ανέρχεται στα 
τριακόσια σαράντα ευρώ (€340)·  

   
  (β)  καταθέσει στο Διευθυντή τραπεζική εγγύηση για χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από το Διευθυντή, έτσι ώστε να καλύπτει τυχόν ζημιές που θα 
προκληθούν για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και επαναφορά του χώρου στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την έναρξη της χρήσης ή για την τήρηση των 
υποχρεώσεων του χρήστη σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.  

   
  (γ)   καταθέσει τις απαιτούμενες άδειες για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει αιτηθεί, 

δυνάμει του Κανονισμού 4. 
  
  (2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (1) τραπεζική εγγύηση ισχύει για περίοδο δεκαπέντε (15) 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της χορηγηθείσας άδειας χρήσης: 
  
 Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας χρήσης δυνάμει του Κανονισμού 7 ο 

χρήστης καλείται να ανανεώσει και την τραπεζική εγγύηση για επιπλέον περίοδο δεκαπέντε (15) 
μηνών κάθε φορά. 

  
Άδεια χρήσης, 
περίοδος ισχύος 
και μητρώο 
αδειών. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 
 

6.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 5 και των προνοιών των περί Προστασίας 
και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων των οποίων το Νερό Προορίζεται 
και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμών ο Διευθυντής εκδίδει, κατά τον τύπο που καθορίζεται 
στο Δεύτερο Πίνακα, άδεια χρήσης για ναυταθλητισμό αναφορικά με τον ταμιευτήρα νερού για τον 
οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στο δικαιούχο χρήστη, με οποιουσδήποτε όρους ο Διευθυντής 
ήθελε κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, με ισχύ 
ενός (1) έτους: 

  
 Νοείται ότι,- 
  
 
 

 
153(Ι) του 2003 

113(Ι) του 2012. 

(α) ο Διευθυντής δεν χορηγεί άδεια χρήσης για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε ταμιευτήρα 
νερού, ο οποίος εμπίπτει ή συνορεύει ή επηρεάζει περιοχές του δικτύου «Φύση 2000», 
χωρίς την έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου. 

   
 

152(Ι) του 2003 
256(Ι) του 2004 
  81(Ι) του 2005 
  15(Ι) του 2008 
    5(I) του 2009 
129(Ι) του 2012 
  52(I) του 2014 
104(Ι) του 2014 
165(Ι) του 2014 

  68(Ι) του 2015. 

(β) στις περιπτώσεις όπου επηρεάζεται ταμιευτήρας ο οποίος εμπίπτει εντός περιοχής Ζώνης 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, απαιτείται για σκοπούς χορήγησης 
άδειας χρήσης η έγκριση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. 

 (γ) άδεια χρήσης- 
  (i) ταμιευτήρα το νερό του οποίου δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή νερό 

άρδευσης ως ανωτέρω, χορηγείται μόνο για διεξαγωγή ναυταθλημάτων με 
χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα πλωτά μέσα· και 

  (ii) ταμιευτήρα στον οποίο αποθηκεύεται και ανακυκλωμένο νερό, ως ανωτέρω, δυνατόν 
να χορηγείται και για διεξαγωγή ναυταθλημάτων με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα.   

 (δ) μέχρις ότου ο αδειούχος χρήστης εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες άδειες για τις 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση, ο Διευθυντής δύναται να του επιτρέψει τη 
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διεξαγωγή του ναυταθλήματος για το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης και να 
χρησιμοποιεί μόνο εκείνες τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει ήδη εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες άδειες και οι οποίες κατά την κρίση του Διευθυντή είναι απαραίτητες για λόγους 
που σχετίζονται με την προστασία του νερού και των αθλητών. 

  
  (2)  Ο Διευθυντής τηρεί μητρώο με τις εκδοθείσες άδειες χρήσης, στο οποίο περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία λήξης, καθώς και τους 
σχετικούς όρους κάθε άδειας χρήσης και στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.   

  
Νέα άδεια 
χρήσης για τον 
ίδιο ταμιευτήρα. 
Πρώτος Πίνακας. 
 

7.-(1) Δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη κάθε άδειας χρήσης, ο χρήστης δύναται να υποβάλει 
προς το Διευθυντή αίτηση στον τύπο που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, για χορήγηση νέας 
ετήσιας άδειας χρήσης του ιδίου ταμιευτήρα νερού, με την οποία πληροφορεί το Διευθυντή για 
οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που είχε υποβάλει με την αίτησή του αναφορικά με την 
ισχύουσα άδεια χρήσης. 

  
  (2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής εγκρίνει τη χορήγηση νέας άδειας χρήσης, καλεί 

το χρήστη να καταβάλει τα σχετικά τέλη και να ανανεώσει τη σχετική τραπεζική εγγύηση: 
  
 Νοείται ότι, ο Διευθυντής κατά την έκδοση νέας ετήσιας άδειας χρήσης για τον ίδιο ταμιευτήρα 

δύναται να θέσει νέους όρους, εάν τούτο επιβάλλεται κατά την κρίση του, λαμβανομένων υπόψη 
οποιωνδήποτε νέων συνθηκών.  

  
Χρήση μόνο για 
τους σκοπούς  
της άδειας. 

8. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ταμιευτήρα νερού για σκοπούς άλλους 
από εκείνους που αναγράφονται στην άδεια χρήσης που του χορηγήθηκε από το Διευθυντή. 

  
Χορήγηση  
άδειας  
χρήσης σε 
περισσότερους 
του ενός 
χρήστες. 

9.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να χορηγεί άδεια χρήσης του ίδιου 
ταμιευτήρα νερού, σε περισσότερους από ένα χρήστες, κατόπιν αίτησης και σε τέτοια περίπτωση 
κοινοποιεί σε όλους τους χρήστες κατάλογο με όλους τους αδειούχους χρήστες που 
χρησιμοποιούν τον ταμιευτήρα νερού κατά την ίδια χρονική περίοδο.  

  
  (2) Σε περίπτωση χορήγησης άδειας χρήσης σε περισσότερους από ένα χρήστες, όλοι οι 

αδειούχοι χρήστες συνεργάζονται μεταξύ τους για την ομαλή χρήση του ταμιευτήρα νερού, για 
προφύλαξη και διατήρηση, τόσο των εγκαταστάσεων του ταμιευτήρα νερού, όσο και του 
περιβάλλοντος γενικά, μέσα στο πλαίσιο της άδειας που τους χορηγείται: 

  
  Νοείται ότι, τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών συντονίζει ο επόπτης. 
   
Προτεραιότητα 
σε 
δραστηριότητες 
του ΤΑΥ. 
 

10. Ανεξάρτητα από τους όρους της άδειας χρήσης, οι δραστηριότητες του ΤΑΥ, όπως έργα 
συντήρησης, δραστηριότητες παρακολούθησης και άλλες αναγκαίες εργασίες σε ταμιευτήρα νερού 
για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια χρήσης, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, έχουν 
προτεραιότητα έναντι των δραστηριοτήτων του χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να προσαρμόζει το 
πρόγραμμά του, αναλόγως των δραστηριοτήτων του εν λόγω τμήματος και να ειδοποιεί εκ των 
προτέρων το Διευθυντή για το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του.  

  
Υποχρεώσεις  
του χρήστη. 

11. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ταμιευτήρα νερού, ο χρήστης έχει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις, οι οποίες συνιστούν όρους της άδειας χρήσης: 

   
 (α) Προβαίνει σε ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών που χρησιμοποιούν τον ταμιευτήρα και 

οποιωνδήποτε προσώπων οι οποίοι καθηκόντως παρευρίσκονται στο χώρο, με ασφάλεια 
τέτοιου περιεχομένου που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διευθυντή και του ΚΟΑ, πριν 
από την έναρξη χρήσης του ταμιευτήρα νερού δυνάμει της άδειας χρήσης·  

   
 
 
Τρίτος Πίνακας. 

(β) διασφαλίζει ότι κάθε αθλητής που εισέρχεται στον ταμιευτήρα το πράττει με δική του 
ευθύνη, αφού προηγουμένως υπογράψει Δήλωση Απαλλαγής Ευθύνης Ιδιοκτήτη και/ή 
Χρήστη Ταμιευτήρα Νερού  στον τύπο που καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα· 

   
 
 
Τέταρτος 
Πίνακας. 

(γ) μεριμνά ώστε, στην περίπτωση ανήλικων αθλητών, αυτοί να συνοδεύονται από τους 
κηδεμόνες τους ή να παρέχεται από τους κηδεμόνες τους γραπτή συγκατάθεση στον τύπο 
που καθορίζεται στον Τέταρτο Πίνακα, για να εισέρχονται στον ταμιευτήρα και να 
δραστηριοποιούνται για τη χρήση για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια χρήσης· 

   
 (δ) υποβάλλει αντίγραφα των εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει των προνοιών των 

παραγράφων (β), (γ), (θ) και (ι) στον ΚΟΑ, ο οποίος έχει την ευθύνη να ελέγχει την 
συμμόρφωση του χρήστη με τις πρόνοιες των υπό αναφορά παραγράφων και πληροφορεί 
γραπτώς το Διευθυντή· 
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 (ε) διεξάγει τις δραστηριότητές του στην παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών· 
   
 (στ) χρησιμοποιεί μόνο χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα πλωτά μέσα εντός ταμιευτήρα το νερό του 

οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή νερό άρδευσης· 
   
 (ζ) ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Διευθυντή, εάν περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε 

δυνατόν να θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή χρήση του ταμιευτήρα ή να σχετίζεται με 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά· 

   
  (η) συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την πρόληψη της 

ρύπανσης των υδάτων και με δικά του έξοδα προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων 
διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Διευθυντή· 

   
 (θ) ευθύνεται για την καθαριότητα του χώρου μέσα και γύρω από την περιοχή που 

χρησιμοποιεί και ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ρύπανση ή ακαταστασία ή 
διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος που προέρχεται από τις δραστηριότητές του και με 
δικά του έξοδα προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις 
σχετικές υποδείξεις του Διευθυντή: 

   
  Νοείται ότι, ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο έκθεση 

μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης του νερού του ταμιευτήρα, εάν τούτο ήθελε ζητηθεί 
από το Διευθυντή, ο οποίος καθορίζει επίσης τις ουσίες για τις οποίες πρέπει να 
διενεργείται χημική ανάλυση, μετά από εκτίμηση κινδύνου με στόχο την προστασία του 
νερού και των εγκαταστάσεων του ταμιευτήρα· 

   
 (ι) εγκαθιστά τους αναγκαίους χώρους υγιεινής στο χώρο κοντά στον ταμιευτήρα, με τρόπο 

ώστε αυτοί να συνάδουν με τις υποδείξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Διευθυντή, ώστε να 
αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για πρόκληση ρύπανσης στο χώρο ή μόλυνσης του 
νερού στο έργο ή μόλυνσης του εδάφους στον χώρο γύρω από αυτό: 

   
  Νοείται ότι, ο χρήστης υποχρεούται να εξασφαλίζει ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο έκθεση 

μικροβιολογικής ανάλυσης του νερού του ταμιευτήρα, εάν τούτο ήθελε ζητηθεί από το 
Διευθυντή· 

   
 (ια) χρησιμοποιεί σωστά και με προσοχή τον ταμιευτήρα και τις εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα 

ή οποιεσδήποτε  εγκαταστάσεις των κρατικών υπηρεσιών στον ταμιευτήρα, ώστε να μην 
προκαλείται ζημιά σε αυτές· 

   
 (ιβ) ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προκλήθηκε στον ταμιευτήρα και στις 

εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα από τον ίδιο ή τα μέλη του που αποδεδειγμένα δεν 
οφείλεται σε φυσική φθορά ή που αποδεδειγμένα δεν προκλήθηκε από λόγους ανωτέρας 
βίας: 

   
   Νοείται ότι, εάν διαπιστωθεί η πρόκληση ζημιάς και ο ταμιευτήρας χρησιμοποιείται από 

περισσότερους του ενός χρήστες για τον ίδιο σκοπό, αλλά δεν κατέστη δυνατό να 
διαπιστωθεί ποιος από τους χρήστες είναι υπεύθυνος για τη ζημιά, τότε θεωρείται πως η 
ζημιά προκλήθηκε από όλους από κοινού·  

   
 (ιγ) υποχρεούται, σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από τον ίδιο ή τα μέλη του, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες της παραγράφου (ιβ) να καταβάλει όλα τα έξοδα για την επιδιόρθωση της 
ζημιάς, την οποία αναλαμβάνει το ΤΑΥ και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Διευθυντής 
δύναται να κατακρατεί το αντίστοιχο ποσό των εξόδων από την τραπεζική εγγύηση του 
χρήστη και να ζητά από το χρήστη την καταβολή των επιπλέον εξόδων, εάν το ποσό που 
απαιτείται για επιδιόρθωση της ζημιάς υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εγγύησης: 

   
   Νοείται ότι, εάν θεωρηθεί, σύμφωνα με την επιφύλαξη της παραγράφου (ιβ) ότι η ζημιά 

προκλήθηκε από περισσότερους του ενός χρήστες, τότε τα έξοδα για επιδιόρθωση της 
ζημιάς κατανέμονται εξίσου και καταβάλλονται από κοινού από όλους τους χρήστες· 

   
 (ιδ) λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποτροπή ή κατάσβεση πυρκαγιάς στις 

υποδομές του ταμιευτήρα και στο χώρο γύρω από αυτόν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας· 

   
 (ιε) θεωρείται υπεύθυνος για οποιεσδήποτε αποζημιώσεις σε περίπτωση τυχόν τραυματισμού 

ή θανάτου αθλητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου κατά τη συμμετοχή του, σε 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες του χρήστη στον ταμιευτήρα, εξαιτίας των δραστηριοτήτων 
του χρήστη· 
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 (ιστ) αμέσως μετά τη λήξη της άδειας χρήσης ή τη διακοπή της χρήσης ή τερματισμό της άδειας 
χρήσης, παραδίδει τον ταμιευτήρα και το χώρο γύρω από αυτόν στο Διευθυντή, στην 
κατάσταση που αυτός βρισκόταν πριν από την έναρξη της χρήσης, και σε αντίθετη 
περίπτωση οποιαδήποτε έξοδα προκληθούν από ενέργειες του Διευθυντή για μετακίνηση 
εγκαταστάσεων ή/και επαναφορά του ταμιευτήρα και του χώρου γύρω από αυτό στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την έναρξη της χρήσης, επιβαρύνουν το χρήστη και 
κατακρατούνται από την τραπεζική εγγύηση, η οποία κατατίθεται σύμφωνα με τον  
Κανονισμό 5: 

   
  Νοείται ότι, ο Διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στην παράγραφο 

(3) του Κανονισμού 4 παράγοντες, δύναται, κατά τη κρίση του, να επιτρέψει τη διατήρηση 
ορισμένων εγκαταστάσεων και μετά τη λήξη της άδειας χρήσης∙  

   
 (ιζ) αποζημιώνει πλήρως το Διευθυντή για οποιαδήποτε απαίτηση, πληρωμή ή έξοδα που ο 

Διευθυντής ή η Δημοκρατία δυνατόν να υποχρεωθεί να καταβάλει σε οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο ή αρχή, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους όρους 
της άδειάς του ή με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή των παρόντων Κανονισμών και/ή 
με οποιεσδήποτε οδηγίες του Διευθυντή, ή ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε πράξεων ή 
παραλείψεων του χρήστη ή των μελών του ή των αντιπροσώπων του ή των προσώπων 
που απασχολούνται από τον ίδιο ή για λογαριασμό του ή οποιωνδήποτε προσώπων, με 
τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο·  

   
 (ιη)   διατηρεί πάντοτε, κατά την περίοδο χρήσης, ελεύθερες και σε καλή κατάσταση όλες τις 

προσβάσεις στον ταμιευτήρα και στις εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα, στο βαθμό που 
επιτρέπουν οι δραστηριότητές του και, με δικά του έξοδα, προβαίνει στη λήψη των 
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Διευθυντή· 

   
 (ιθ) κοινοποιεί στο Διευθυντή, με την έναρξη της περιόδου ισχύος της άδειας χρήσης, το όνομα 

προσώπου και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας μαζί του, το οποίο αποτελεί το σύνδεσμο 
επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του ΤΑΥ το οποίο να είναι διαθέσιμο κατά πάντα 
χρόνο κατά την περίοδο της ισχύος της άδειας χρήσης· 

   
 (κ) ευθύνεται για τη διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων του νερού, περιλαμβανομένων 

χημικών και βιολογικών παραμέτρων και αποφασίζει εάν αυτό είναι κατάλληλο για τις 
δραστηριότητές του και για τη σωματική ασφάλεια και υγεία των αθλητών ή των 
προσώπων που εισέρχονται σε αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του·  

   
 (κα) μεριμνά ώστε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις είναι μέσα στο νερό, όπως σημαδούρες και 

πλωτές εξέδρες καθώς και σκάφη, είναι τα απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή του 
αθλήματος και είναι κατασκευασμένα από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον.  

   
 (κβ)   μεριμνά ώστε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις είναι έξω από το νερό να- 
   
  (i) αποτελούν τις απόλυτα αναγκαίες για τη διεξαγωγή του αθλήματος∙ 
  (ii) εγκαθίστανται σε γη για την οποία  ο χρήστης εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τμήματα∙ και 
  (iii) είναι υψηλής αισθητικής, να εναρμονίζονται με το περιβάλλον και το τοπίο, καθώς 

και με το χαρακτήρα και την κλίμακα της περιοχής και να μην επηρεάζουν 
δυσμενώς το περιβάλλον, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, τη δημόσια υγεία και τις 
ανέσεις της περιοχής: 

   Νοείται ότι, τα υλικά κατασκευής τους και τα επιχρίσματα δεν είναι τοξικά και 
δεν δημιουργούν πιθανότητα ρύπανσης από την επαφή με το νερό ή/και το 
περιβάλλον στο οποίο τοποθετούνται: 

   Νοείται περαιτέρω ότι, όλα τα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής ή 
άλλες δραστηριότητες συλλέγονται και απομακρύνονται για απόρριψη σε 
εγκεκριμένες μονάδες που υποδεικνύονται στην άδεια χρήσης. 

   
Ευθύνη του 
Διευθυντή. 

12.-(1) Ο Διευθυντής έχει ευθύνη να ελέγχει ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις παραγράφους (στ), (η), (θ), (ια), (ιβ), (ιστ), (ιη), (κα) και (κβ) του    
Κανονισμού 11. 

      (2)   Ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη- 

  (α)  για οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν στο χρήστη λόγω μειωμένων ή υπερβολικών 
ποσοτήτων νερού στον ταμιευτήρα ή άλλης κατασκευής του έργου, ή λόγω 
αλλοίωσης της ποιότητας του νερού που οφείλεται σε φυσικούς ή άλλους 
παράγοντες ανωτέρας βίας· 
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  (β)  για οποιανδήποτε ανθρώπινη απώλεια ή σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί στους 
αθλητές ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες του 
χρήστη ή εργάζεται για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των 
δραστηριοτήτων του χρήστη στον ταμιευτήρα ή από την ποιότητα του νερού ή τις 
καιρικές συνθήκες ή από οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις του χρήστη στο χώρο ο 
οποίος είναι υπό τη δικαιοδοσία του Διευθυντή· 

   
  (γ)  για ζημιές ή απώλειες μηχανημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που 

βρίσκονται στο χώρο του ταμιευτήρα νερού ή γύρω από αυτόν, οι οποίες προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της χρήσης αυτών για σκοπούς των δραστηριοτήτων 
του χρήστη στον ταμιευτήρα ή προέκυψαν ενόσω αυτά βρίσκονται υπό τη φύλαξη 
του χρήστη· και 

   
  (δ)  για ζημιές που δυνατόν να προκληθούν από το χρήστη στην περιουσία τρίτων η 

οποία βρίσκεται στην περιοχή γύρω από τον ταμιευτήρα. 
   
 (3) Ο Διευθυντής δύναται να διατάξει τη διακοπή της χρήσης, μόνιμα ή προσωρινά, για να 

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο και επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων του 
ταμιευτήρα νερού: 

  
 Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του χρήστη που 

τυχόν προκαλείται από τη διακοπή αυτή. 
  
Επόπτης. 13.-(1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διορίζει υπεύθυνο πρόσωπο ως «επόπτη», για 

να εποπτεύει τις δραστηριότητες των χρηστών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) και 
ενημερώνει το Διευθυντή για τον εν λόγω διορισμό. 

  
       (2) Ο επόπτης είναι υπεύθυνος να κρίνει εάν ο ταμιευτήρας νερού βρίσκεται σε κατάσταση που 

επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή ναυταθλημάτων, προβαίνοντας στα ακόλουθα: 
  
  (α)  Βεβαιώνεται για την καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών για το κάθε ναυτάθλημα, 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά, και, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται ότι 
ο κυματισμός του νερού δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να εισέρχεται νερό στα κωπήλατα 
σκάφη και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να κυμαίνεται μεταξύ μηδέν (0) και 
σαράντα (40) βαθμών Κελσίου∙ 

  (β)  βεβαιώνεται ότι η πρόσβαση από τη ξηρά στο νερό και από το νερό στη ξηρά μπορεί να 
γίνει με ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των πλωτών 
εγκαταστάσεων και τις καιρικές συνθήκες∙ 

  (γ)  σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση του ταμιευτήρα νερού για τη διεξαγωγή του 
ναυταθλήματος, χωρίς την παρουσία διπλωματούχου ναυαγοσώστη με σωστικό 
σκάφος∙ 

(δ)  επιτρέπει τη χρήση του ταμιευτήρα μόνο στην επιφάνεια κάτω από την οποία υπάρχει 
βάθος νερού ίσο ή μεγαλύτερο των δύο μέτρων (2μ.), εκτός για το ναυτάθλημα του 
καλωδιοσυρώμενου σκι («cable ski») για το οποίο το βάθος του ενός μέτρου  και είκοσι 
εκατοστών (1.20μ.) θεωρείται επαρκές.  

Ναυαγοσώστες. 14.-(1) Οι ναυαγοσώστες που επιβλέπουν τη χρήση ταμιευτήρα νερού απαιτείται να κατέχουν 
δίπλωμα ναυαγοσώστη πιστοποιημένο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, 
δίπλωμα πρώτων βοηθειών και δίπλωμα οδήγησης μηχανοκίνητου/ηλεκτροκίνητου σκάφους, με το 
οποίο  παρακολουθούν και ελέγχουν τους αθλητές, ώστε να δύνανται να φθάσουν αμέσως στο 
σημείο που χρειάζεται να παράσχουν βοήθεια:   

Νοείται ότι, ο ναυαγοσώστης έχει συνεχώς οπτική επαφή με τους αθλητές που βρίσκονται υπό 
την επίβλεψή του και δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να τον χωρίζει απόσταση μεγαλύτερη των 
πεντακοσίων (500) μέτρων από τους αθλητές που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του. 

  
      (2) Καθήκοντα ναυαγοσώστη ενδείκνυται να εκτελούν οι προπονητές των αθλητών, νοουμένου 

ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού 
και στον Κανονισμό 15. 

  
Προπονητές. 15. Ο προπονητής απαιτείται να κατέχει πιστοποιητικά από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, τα 

οποία βεβαιώνουν ότι αυτός πληροί και τα προσόντα ναυαγοσώστη και κατά πάντα χρόνο έχει υπό 
τη συνεχή επίβλεψή του, τους αθλητές που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.  

Κατευθυντήριες 
γραμμές  
ασφαλείας. 

16. Ο επόπτης, οι χρήστες, οι ναυαγοσώστες και οι προπονητές ακολουθούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για ασφάλεια που καθορίζονται από τις διεθνείς ομοσπονδίες των 
ναυταθλημάτων για τα οποία εκδόθηκε άδεια χρήσης του ταμιευτήρα. 

  

1657



 

 
Σημαδούρες και 
πινακίδες. 
 

17.-(1) Για σκοπούς διεξαγωγής των αθλημάτων με κωπήλατα σκάφη, πρέπει να υπάρχουν, σε 
περίοπτες θέσεις στα σημεία πρόσβασης στο νερό, πινακίδες με σχεδιαγράμματα που να εξηγούν 
τους κανόνες κυκλοφορίας στο νερό, τόσο για σκοπούς προπονήσεων, όσο  και για σκοπούς 
αγώνων. 

  
  (2) Για σκοπούς των ναυταθλημάτων με κωπήλατα σκάφη, η περιοχή προπονήσεων 

οριοθετείται με σημαδούρες, οι οποίες διαχωρίζουν επίσης το χώρο σε λωρίδες κυκλοφορίας. 
  
  (3) Επιπρόσθετα από τις πινακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του παρόντος 

Κανονισμού, τοποθετούνται σε περίοπτες θέσεις στα σημεία πρόσβασης στο νερό, πινακίδες που 
προειδοποιούν το κοινό ότι η πρόσβαση στο νερό για σκοπούς προπονήσεων και αγώνων 
επιτρέπεται μόνο σε αθλητές σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 3  και 
μόνο υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 14. 

  
Φύλαξη 
αθλητικού 
εξοπλισμού. 

18. Ο αθλητικός εξοπλισμός φυλάγεται σε κατάλληλες αποθήκες που κλειδώνονται, υπό την 
επίβλεψη του προπονητή, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
από το χρήστη. 

  
Διακοπή της 
χρήσης 
ταμιευτήρα νερού 
και τερματισμός 
της άδειας 
χρήσης.  

19.-(1) Διακοπή της χρήσης ταμιευτήρα νερού επέρχεται-  
 

 

  (α)  σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί διακοπή της χρήσης του ταμιευτήρα νερού, 
οπόταν ειδοποιεί γραπτώς το Διευθυντή που επιβεβαιώνει, επίσης γραπτώς, τη 
διακοπή της χρήσης,  

   
  (β)  σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίζει τη μόνιμη ή προσωρινή διακοπή της 

χρήσης- 
   (i) για λόγους που σχετίζονται με την ποιότητα ή την ποσότητα του νερού στον 

ταμιευτήρα, την οικολογική ή χημική κατάσταση ή το οικολογικό δυναμικό του 
ταμιευτήρα νερού, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την πρόκληση από τον 
χρήστη ζημιάς στις τεχνικές εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα ή στην καθορισμένη 
περιοχή ασφάλειας γύρω από αυτό ή∙  

(ii) σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επιδιόρθωσης των εγκαταστάσεων του 
ταμιευτήρα, ή όταν η διακοπή είναι αναγκαία για οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας 
του ταμιευτήρα κατά την κρίση του Διευθυντή· ή  

(iii) μετά από αίτημα προς το Διευθυντή από το Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος, δυνάμει της 
σχετικής νομοθεσίας· ή 

(iv) σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του χρήστη, όπως αυτές 
απορρέουν από τους παρόντες Κανονισμούς ή από τους όρους της άδειας 
χρήσης: 

  Νοείται ότι, όταν η χρήση του ταμιευτήρα νερού διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης 
υποχρεούται να τηρήσει όλους τους όρους της σχετικής άδειας χρήσης για αποκατάσταση του 
χώρου από ζημιές ή από ρύπανση, λόγω των δραστηριοτήτων του, και σε καμία περίπτωση δεν 
δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού των τελών που κατέβαλε 
για τη χρήση του ταμιευτήρα νερού. 

  (2) Σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί, σε ταμιευτήρα πόσιμου νερού ή νερού 
άρδευσης, μη ηλεκτροκίνητα ή μη χειροκίνητα πλωτά μέσα, ο Διευθυντής επιπρόσθετα από τις 
εξουσίες του δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, δύναται να τερματίσει αμέσως την άδεια χρήσης 
χωρίς καμία προειδοποίηση και, περαιτέρω, εάν ο αδειούχος χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες του Διευθυντή για απομάκρυνση των παράνομων μηχανοκίνητων μέσων, τότε ο 
Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε διευθετήσεις για απομάκρυνσή τους, το κόστος των οποίων 
κατακρατείται από το ποσό της τραπεζικής εγγύησης που κατάθεσε ο αδειούχος χρήστης.   

  (3)  Τηρουμένης της υποπαραγράφου (δ) της επιφύλαξης της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
6, σε περίπτωση που ο αδειούχος χρήστης χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις χωρίς τις αναγκαίες άδειες 
που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 4, ο Διευθυντής διακόπτει την άδεια 
χρήσης μέχρις ότου εξασφαλισθούν οι άδειες αυτές. 

  (4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει μόνιμη διακοπή της χρήσης ταμιευτήρα 
νερού, τερματίζεται η άδεια χρήσης και εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου (ιστ)  του 
Κανονισμού 11.  
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Αποζημίωση για 
πρόκληση 
ζημιών  
ή ρύπανσης. 
 
 

20. Σε περίπτωση που ο χρήστης προκαλεί ζημιές ή ρύπανση στο χώρο εξαιτίας των 
δραστηριοτήτων του και αμελεί ή αρνείται να αποκαταστήσει τις ζημιές, ο Διευθυντής δύναται να 
προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για αποκατάσταση των ζημιών στον ταμιευτήρα ή στο χώρο 
γύρω από αυτόν και να χρεώνει το χρήστη με το αντίστοιχο ποσό που δαπανήθηκε για το σκοπό 
αυτό ή να κατακρατεί το ποσό αυτό από το ποσό της τραπεζικής εγγύησης, όπως ο ίδιος ήθελε 
κρίνει σκόπιμο. 

Αδικήματα  
και ποινές. 
 
 

21. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών διαπράττει 
αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
(€3.400,00) ή και στις δυο (2) αυτές ποινές.  

Διοικητικό 
πρόστιμο. 

22.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή καταδίκη δυνάμει του Κανονισμού 21, ο 
Διευθυντής δύναται, σε περίπτωση παράβασης όρου άδειας χρήσης από το χρήστη, να του 
επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700,00) για κάθε 
παράβαση. 

 (2) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει της παραγράφου (1), 
ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, 
ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και 
παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από 
την ημερομηνία ειδοποίησης. 

 (3) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (1) με αιτιολογημένη 
απόφασή του στην οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης και την οποία 
κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

 (4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα 
κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να 
περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών 
του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα 
κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 

 (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (1) δύναται, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης 
περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την 
αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. 

 (6) Ο Υπουργός εξετάζει την δυνάμει της παραγράφου (5) προσφυγή και, αφού ακούσει τον 
προσφεύγοντα ή δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους 
στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα με την 
οποία δυνατόν να αποφασίσει τα ακόλουθα: 

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

     (7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή εάν περάσει άπρακτη η 
προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο 
επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
σύμφωνα με την παράγραφο (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του 
Υπουργού. 
     (8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό 
ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

23.-(1) Αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών ήδη δραστηριοποιούνται στη διεξαγωγή ναυταθλημάτων σε ταμιευτήρες, δύναται να 
συνεχίσουν να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα, νοουμένου ότι-   

 (α)  εξασφαλίσουν για το σκοπό αυτό προσωρινή άδεια χρήσης από το Διευθυντή, κατόπιν 
υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό εγγραφής 
της αθλητικής ομοσπονδίας στο μητρώο του ΚΟΑ. και   

  (β)  εν τω μεταξύ υποβάλουν αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 4, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αίτηση για άδεια χρήσης δεν υποβληθεί εντός των έξι (6) 
μηνών, ο Διευθυντής τερματίζει την προσωρινή άδεια χρήσης. 

 (2) Το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) αίτημα προσωρινής άδειας 
χρήσης υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
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παρόντων Κανονισμών στο Διευθυντή ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτού εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημέρα υποβολής του : 

Νοείται ότι, στο στάδιο της εξέτασης αιτήματος για προσωρινή άδεια χρήσης, ο Διευθυντής 
δύναται να ζητήσει από τον αιτητή οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία και/ή πιστοποιητικά για 
εγκαταστάσεις που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητες για λόγους που σχετίζονται με την προστασία 
του νερού και των αθλητών. 

 (3) Η διάρκεια της ισχύος της προσωρινής άδειας χρήσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

 (4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5), ο Διευθυντής καθορίζει τους όρους και 
τους περιορισμούς που περιέχονται στην προσωρινή άδεια χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου και των προνοιών των παρόντων Κανονισμών. 

(5) Ο Διευθυντής δύναται να εξαιρέσει κάτοχο προσωρινής άδειας χρήσης από την απαίτηση 
ικανοποίησης των όρων χρήσης που προβλέπονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους:  

 (α) Από τις πρόνοιες της παραγράφου (3) του Κανονισμού 19, για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών∙ και 

 (β) από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (στ) του Κανονισμού 11, σε ό,τι αφορά τη χρήση 
μόνο χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων πλωτών μέσων από το χρήστη σε ταμιευτήρα το 
νερό του οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή νερό άρδευσης από τις 
πρόνοιες της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 13, σε ό,τι αφορά 
τη χρήση μόνο χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου σωστικού σκάφους από το ναυαγοσώστη 
σε ταμιευτήρα το νερό του οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή νερό 
άρδευσης, καθώς και από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (κα) του Κανονισμού 11  για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

  
Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

24. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 23, οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ 
από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμός 4) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 

 

 Αίτηση για Άδεια Χρήσης Ταμιευτήρα για Ναυταθλητισμό  

 

Διευθυντή 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων  

Λευκωσία 

(μέσω του ΚΟΑ) 

                                                                   Ημερομηνία:  

 

 

Παρακαλούμε όπως δοθεί άδεια στ ............................................................................... 

(όνομα αθλητικού φορέα) για χρήση του ταμιευτήρα.................................................. 

για σκοπούς διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων των μελών του στο ναυτάθλημα 

........................................................ σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 

Νόμους και Κανονισμούς.  

 

Υπεύθυνο πρόσωπο επικοινωνίας: ............................................................................... 

 

Διεύθυνση: ..................................................................................................................... 

 

Τηλέφωνο: (σταθερό) ........................ (κινητό) ......................... (φαξ) ..........................  

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ............................................................................................ 

 

Προηγούμενες άδειες χρήσης ταμιευτήρα για ναυταθλητισμό που έχουν δοθεί στο 

παρελθόν για τον ίδιο ταμιευτήρα για τον οποίο γίνεται η παρούσα αίτηση: 

............................................................................................................................ 
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Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται: 

● Πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητικού φορέα στο Μητρώο του Κυπριακού  

Οργανισμού Αθλητισμού. 

● Δύο πρωτότυπα τοπογραφικά σχέδια των τεμαχίων γης του ανωτέρω ταμιευτήρα–  

 (α) από τα οποία θα γίνεται η πρόσβαση από την ξηρά στο νερό και από το νερό 

στην ξηρά, και 

 (β) στα οποία προτείνεται η ανέγερση των εγκαταστάσεων στην ξηρά (σε 

περίπτωση που ζητείται άδεια ανέγερσης εγκαταστάσεων στην ξηρά). 

● Σχέδιο και περιγραφή των προτεινόμενων εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 

χώρων υγιεινής στην ξηρά. 

● Σχέδιο και περιγραφή των πλωτών εγκαταστάσεων. 

● Προκαταρκτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο έργο.  

● Είδος προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.  

● Είδος και αριθμός πλωτών μέσων που προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν. 

● Μέγιστος αριθμός ατόμων που θα έχουν δικαίωμα χρήσης του έργου. 

● Χρονική περίοδος που είναι επιθυμητή για χρήση. 

● Διάφορα. 

Αναλαμβάνουμε όπως, μόλις ληφθεί η σχετική έγκριση του Διευθυντή, προβούμε, στην 

κατάθεση της τραπεζικής εγγύησης που θα καθορισθεί από τον Διευθυντή, καθώς και 

στην καταβολή του σχετικού τέλους. 

Βεβαιώνουμε ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

Εκ μέρους του αιτητή αθλητικού φορέα,  

Ονοματεπώνυμο    Υπογραφή                Σφραγίδα  

..........................................................  ............................................ 

..........................................................  ............................................ 

..........................................................  ............................................ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διαβιβάζει την παρούσα αίτηση στον Διευθυντή 

και βεβαιώνει ότι ο αιτητής .................................................................... 

είναι μέλος του με αριθμό μητρώου........................................... . 

 

Ονοματεπώνυμο    Υπογραφή                 Σφραγίδα  

..........................................................  ............................................ 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμός 6) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥΓΙΑ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 

Ο Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων χορηγεί άδεια χρήσης για ένα έτος 

(..................... έως ................) του ταμιευτήρα ....................................... για 

ναυταθλητισμό στον ............................................................ (όνομα αθλητικού φορέα) και, 

ειδικότερα, για σκοπούς διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων των μελών του στον εν 

λόγω ταμιευτήρα, σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους και 

Κανονισμούς, καθώς και με τους όρους που επισυνάπτονται ως ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της παρούσας άδειας και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, στο μέρος του 

ταμιευτήρα, το οποίο σημειώνεται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται ως 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας άδειας και που επίσης αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της. 

 

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας:  

Αριθμός άδειας: 

Υπογραφή 

 

Διευθυντής Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων   

Σφραγίδα 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ....................................................................... 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τοπογραφικό Σχέδιο  
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

[Κανονισμός 11 (β)]  

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥΓΙΑ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 

Δήλωση Απαλλαγής Ευθύνης Ιδιοκτήτη και/ή Χρήστη Ταμιευτήρα Νερού * 

 

Εγώ, ο/η ............................................................................................................ (Α.Δ.Τ. 

...............................) από** .................................................................... 

............................................................................................................................ 

δηλώνω υπευθύνως ότι είμαι υγιής και ικανός να αθλούμαι στο ναυτάθλημα 

............................................ μέσα σε ταμιευτήρα και απαλλάσσω κάθε ευθύνης τον 

ιδιοκτήτη και/ή τον χρήστη του ταμιευτήρα ............................................................... εάν 

μου συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα λόγω της κατάστασης της υγείας μου ή ανικανότητάς 

μου κατά τη διάρκεια που αθλούμαι ως ανωτέρω ή ως επακόλουθο της άθλησής μου ως 

ανωτέρω.  

 

Σε περίπτωση ατυχήματος μου, ειδοποιείστε αμέσως τον/την 

............................................................................ στον αριθμό τηλεφώνου 

.................................. 

 

Ημερομηνία: .................................... 

 

     (Υπογραφή): ................................................. 

 

 

 

* Σε περίπτωση αλλοδαπού αθλητή, το παρόν έγγραφο μεταφράζεται σε γλώσσα 

κατανοητή στον αθλητή. 

** Αναγράψτε πλήρη διεύθυνση. 
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

[Κανονισμός 11 (γ)] 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 

Συγκατάθεση Κηδεμόνα Ανηλίκου 

Εγώ, ο/η ............................................................................................................. (Α.Δ.Τ. 

......................................) από* ............................................................... 

............................................................................................................................ 

συγκατατίθεμαι όπως ο/η ανήλικος/η ................................................................. (Α.Δ.Τ. 

......................................) του/της οποίου/ας είμαι κηδεμόνας, προπονείται στο 

ναυτάθλημα ........................................................ στον ταμιευτήρα 

............................................................ υπό την επίβλεψη προσοντούχου προπονητή / 

ναυαγοσώστη, για τη χρονική περίοδο από .................................... μέχρι 

................................... . 

 

Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας μαζί μου, σε περίπτωση ατυχήματος: 

............................................... 

Ημερομηνία: ................................. (Υπογραφή): ............................................... 

Μάρτυρας: ................................................................. (Α.Δ.Τ. ..........................) 

(Υπογραφή): ................................................ 

 

 

 

* Αναγράψτε πλήρη διεύθυνση. 
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