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μετέπειτα, ή άπό τής κατονομαζόμενης έν τ φ τ ο ι ο ύ τ η διατάγ ι ιατ ι ημερο

μηνίας, ό παρών Νόμος, ή at έν τ ω δ ιατάγματ ι ε ίδ ικώς καθοριζόμενοι 
διατάξε ις τοό παρόντος Νόμου, τ ίθεντα ι έν πλήρει Ισχύϊ άναφορικώς 
προς περιουσίαν κειμένη ν, ή περιουσίαν ύποστάσαν Γη μίαν ή φθοράν, 
εντός τοΟ εδάφους τής πόλεως ή συνο ικ ίας είς ήν άφορφ τ ό το ιούτον 
διάταγμα. 

Κατάργησις. 20. "Ο περί Καταβολής 'Αποζημ ιώσεως διά Ζημίαν "Επενεχθεϊσαν είς 
Κβφ. 84. Περιουσίαν Νόμος, διά τοϋ παρόντος κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι : 

Ν ο ε ί τ α ι 6 τ ι Κανονισμοί καΐ Διατάγματα θεσπισθέντα δυνάμει τοΟ δ ιά 
τοϋ παρόντος καταργουμένου νόμου, θά έξακολουθήσωσιν νά ε ίνα ι έν 
Ισχύϊ ώς έάν ε ίχον θεσπισθή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου , μέχρις ου 
θεσπισθώσιν έτεροι Κανονισμοί δυνάμε ι των διατάξεων τοΟ παρόντος 
Νόμου , ή μέχρις ου άνακληθώσιν. ή' δλλως τροποποιηθώσιν. 

Συμφώνως τ ώ "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των "Αντ ι 

προσώπων ψηφισθείς περί Χωρίων (Δ ιο ί κησ ι ς κ α ι Βελτ ίωσ ι ς ) (Τροποποιητ ι 

κός) Νόμος τ ο υ 1962, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθε ί , εκδ ί δ ε τα ι υπό του 
Προέδρου κ α ι του 'Αντ ιπροέδρου της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δ ι ά δημοσιεύσεως ε ίς την 
έπίσημον εφημερ ίδα της Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . 

•Αριθμός 58 τοΟ 1962 

Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Ο Ν ΠΕΡΙ Χ Ω Ρ Ι Ω Ν (Δ ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) Ν Ο Μ Ο Ν , Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 243 

"Η Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως :— 

Ι . Ό TtapCj\/ Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ό περί Χωρίων (Δ ιο ίκησ ις 
κα ι Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1962, και θά άναγ ιγνώσκητα ι 
όμοΟ μετά του περί Χωρίων (Δ ιό ίκησ ις κα ι Βελτίωσις) Νόμου (έν το ις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος») . 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιε ίτα ι 
ώς ακολούθως :— 

(α) "Εντίθενται έν αύτω. κατά τήν προσήκουσαν άλφσβητικήν τάξ ιν , 
οί ακόλουθοι ορ ισμο ί :— 

« «Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατ ίαν. 
«Διευθυντής τοϋ Κτηματολογ ικού και Χωρομετρ ικου Τμήματος» 

σημαίνε ι τόν Διευθυντήν του Κτηματολογ ικού και Χωρομετρ ικου 
Τμήματος τής Δημοκρατίας. 

«Διευθυντής τοΰ Τμήματος "Εσωτερικών Προσόδων» σημαίνε ι 
τόν Διευθυντή ν τοΟ Τμήματος Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Προσόδων τής Δημο

κρατίας. 
«Έπαρχιακύν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» σημαίνε ι τό έν τή επαρ

χ ία γραφε ίο ν τού Κτηματολογ ικού κα ι Χωρομετρ ικου Τμήματος. 
«Έπαρχος» σημαίνει τόν Έπαρχον τής επαρχίας έν ή κε ί τα ι ή 

περιοχή βελτιώσεως. 
« Ιδ ιοκ τήτης» σημαίνει τό πρόσωπον 6περ δ ικα ιούτα ι νά έγγραφη* 

ώ ς Ιδ ιοκτήτης ακινήτου Ιδ ιοκτησ ίας , ε ΐτε ούτος ε ίνα ι οΟτω εγγε 

γραμμένος ε ϊ τε δχ ι . 
«Κυρίαρχο ι Περιοχαί τ ω ν Βάσεων» σημαίνε ι τήν Κυρίαρχον 

Περιοχήν τής Βάσεως ' Ακρωτηρ ίου κα ι τήν Κυρίαρχον Περιοχήν 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 243. 
46τοΟ 1 9 6 1 . 

"Αναθβώρησις 
τοΰ Αρθρου 2 
τοΰ βοτσικοΟ 
Νύμου. 
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τΛς Βάσεως Δεκ*λεΙας, ώ ς ούτοι καθορίζονται έν άρθρω Ι τής Ά φ ο 
ρωσης ε!ς τήν Έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου Συν
θήκης, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν Ι6ην Αύγουστου I960. 

«Χωρίον» σημαίνει πασαν περιοχή ν έν τφ Δημοκρατία, είτε αύτη 
είναι χωρίον ή μέρος χωρίου, εϊτε δχι.». 
(β) Ό ορισμός τής «ακινήτου ιδιοκτησίας» αντικαθίσταται διά τοΟ 

ακολούθου :— 
« «ακίνητος ιδιοκτησία» περιλαμβάνει— 

(α) τό Εδαφος 
(β) οικοδομήματα και Ετερα κτίσματα, Εργα ή συστατικά στερ

ρώς συνδεδεμένα μετά τοΰ εδάφους, ή των οίκοδομημάτων, 
ή έτερων κτισμάτων ή Εργων 

(;) δένδρα, αμπέλους καΐ πάν Ετερον πράγμα φυτευθέν ή φυό
μενον έπι τοϋ εδάφους

(0) πηγάς. φρέατα, διατρήσεις, ύδωρ καΐ δικαιώματα επί 
υδάτων, είτε ταΰτα κατέχονται όμοϋ μετά τοϋ εδάφους, 
εϊτε κεχωρισμένως 

(ε) προνόμια, δικαιώματα χρήσεως, π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς δου
λείας, και τά πάσης φύσεως έτερα δικαιώματα καί 
οφέλη τά άφομώντα. ή1 θεωρούμενα ώς άφορώντα, είς 
τό έδαφος ή' οϊκοδουήματα η £τερα κτίσματα ή Εργα' 

(στ) τήνέξ αδιαιρέτου ϊδανικήν μερίδα ιδιοκτησίας, ώς ή έν τοις 
ανωτέρω εκτιθέμενη τοιαύτη.». 

3. Ή λέξις «Διοικητής», οσάκις απαντάται έν τω βασικω Νόμω, διά ΑντικατΛ
τοΰ παρόντος αντικαθίσταται διά τής λέξεως «Έπαρχος». στασιςτης 

λέξεως 
«Διοικητής» 
έν τ ο βασικφ 
ΓΗόμω. διά 
της λέξεως 

■> «"Ετταρχος». 

4. Αί φορολογικοί διατάξεις τοΰ άρθρου 24 τοΰ βασικού Νόμου έξα Αι ψορολο
κολουθοϋσιν ούσαι έν ίσχύϊ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου. γιχαΐ δια

τάζεις τοΰ 
άρθρου 24 
τοΰ βασικού 
Νόμου 
έξακολου

θοΰσιν οδσαι 
έν ίσχύϊ. 

5. Τό άρθρον 33 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος αντικαθίσταται τ0 άρθρον 33 
διά ΤΟΰ ακολούθου άρθρου : τοϋβασικοΟ 
«■Η Κυβέρνη 33. Αί διατάξεις των Άρθρων 27 Εως 32, αμφοτέρων ^ ^ « 7 " 
σιςτης η περιλαμβανομένων, δεν εφαρμόζονται έφ* οιωνδήποτε διάνέου

εξαιρείται εμπορευμάτων ή χαρουπίυ.>ν, ατινα συνιστώσι τό άντικεί άρθρου. 
μενον πωλήσεως ή αγοράς γενομένης υπό ή έκ μέρους τής 
Κυβερνήοως τής Δημοκρατίας, ή επί εμπορευμάτων 
άχθέντο^ν εντός των ορίων οιασδήποτε περιοχής βελτιώ
σεως ύπό ή έκ μέρους τής ώ ς εϊρηται Κυβερνήσεως.». 

6. Τά άρθρα 34 καί 35 τοϋ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος άντικα ΑντικατΑ
θίστανται διά των ακολούθων άρθρων :— στασιςτων 

_ , . „ _ χ- η ■ \ / x i t n r v v ι ι  ι άρθρων 3 4 

«Εξουσία 34. Εκαστον Συμρουλιον θά έπιβάλλη, άναφορικως προς κα1 35 τοΰ 
τοΟ Συμβου πάσαν άκίνητον ίδιοκτησίαν κειμένην εντός των ορίων τής βασικοΰ 
έπιβολήν ττεΡιοΧ*1ζ βελτιώσεως έν ή τοΰτο λειτουργεί, έτήσιον τέλος ^όμουδι* 
τέλους καλοϋμενον «τέλος βελτιώσεως», τά δέ έξ ούτοΰ προ υέων<5ΡθΡων 

βελτιώοβως. κύπτοντα ποσά θά καταβάλλωνται είς τό ταμεΤον βελτιώ
σεως τής οίκείας περιοχής. 



w 
Συντελεστής 
τοΟ τέλους 
βελτιώσεως. 

* Em βολή 
τοΟ τέλους 
βελτιώσεως. 

35.—r(0 Τώ τέλος βελτιώσεως επιβάλλεται βάσει τοι
ούτου συντελεστού, όστις δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 
επτά καί ήμισυ έπί τοϊς χιλίοις έπί της αξίας τής ακινήτου 
Ιδιοκτησία: ώ ς αΟτη είναι εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη 
έν τοΐς βιβλίοις τοΟ ΈπαρχιακοΟ Κτηματολογικού Γραφείου, 
ή ώ ς αίίτη ήθελε καθορισθή συμψώνως τη έν δρθρω 35Α 
Πρώτη επιφυλάξει, ώ ς ήθελε καθορισθή καθ* £καστον 
ίίτος υπό τοΟ Συμβουλίου διά Αποφάσεως αύτοΟ λαμβανο
μένης διά τής πλειοψηφίας απάντων τών παρόντων μελών. 

(1) Το Συμβουλιον θά καθορίζη. πρό τής 31ης Δεκεμ
βρίου έκαστου £τους, τόν συντελεστήν τοΟ τέλους βελτιώ
σεως άναφορικώς προς τό £τος βττερ δρχεται τη 1η ήμερα 
ΤοΟ αμέσως επομένου Ιανουαρίου, καΐ κοινοποιή την άπό
φασιν αύτοΟ είς τόν Διευθυντή ν τοΰ Κτηματολογικού 
καΐ Χωρομετρικοό Τμήματος,δστις θά γνωστοποιή ταύτη ν 
είς τους Υπουργούς Οικονομικών και 'Εσωτερικών, καΐ 
είς τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος "Εσωτερικών Προσόδων : 

Νοείται δτι διά τό 'έτος 1962, ό συντελεστής θά καθορισθή 
εντός δεκαπέντε ήμερων άπό της ενάρξεως της ισχύος τοΟ 
παρόντος Νόμου. 

35Α. Τό τέλος βελτιώσεως θά έπιβάλληται ετησίως Οπό 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικού 
Τμήματος, βάσει συντελεστού καθοριζομένου ύφ* εκάστου 
Συμβουλίου" συμφώνως τώ αρθρω 35, έπί της αξίας της ακι
νήτου ιδιοκτησίας, ώ ς αύτη είναι εγγεγραμμένη ή κατακε
χωρημένη έν τοΐς βιβλίοις τού "Επαρχιακού Κτηματολο
γικού Γραφείου της κατά κυριότητα ανηκούσης εις οιονδή
ποτε πρόσωπον εντός περιοχής βελτιώσεως : > 

Νοείται δτι, έάν ή αξία ακινήτου τινός ιδιοκτησίας δέν 
είναι οϋτω εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη, μέχρις ου 
ή ϊδιοκτησίααυτη έκτψ.ηθή καΐ ή αξία αυτής ούτω έγγραφη ή 
καταχωρηθή. τό τέλος βελτιώσεως θά έπιβάλληται έπί της 
αξίας της τοιαύτης ιδιοκτησίας, ώ ς αϋτη ήθελε καθορισθή 
Οπό τοΰ Διευθυντού τοΟ Κτηματολογικού καί Χωρο
μετρικού Τμήματος : 

Νοείται περαιτέρω δτι, οσάκις κατά τόν ύπολογισμόν 
του ολικού ποσού του πληρωτέου ώς τέλους βελτιώσεως έν 
οίωδήποτε ετει, άναψορικώς προς άπαντα τά έπί μέρους 
στοιχεία ακινήτου Ιδιοκτησίας, τά κατά κυριότητα ανήκοντα 
είς πρόσωπον τι καί κείμενα εντός τών ορίων οίουδήποτε 
χωρίου ή ενορίας οίουδήποτε χωρίου, 6ν τινι περιοχή 
βελτιώσεως, εξευρίσκεται ώ ς πληρωτέον ποσόν &περ 
δέν είναι τό ακριβές πολλαπλάσιον τών πέντε μίλς, τό 
ποσόν τού επιβληθέντος καί πληρωτέου τέλους βελτιώσεως 
θά ύψοϋται είς τό αμέσως ύψηλότερον πολλαπλάσιον τών 
πέντε μίλς : 

Νοείται ωσαύτως δτι. οσάκις τό όλικόν Ποσόν 
τοΟ επιβληθέντος ώ ς τέλους βελτιώσεως ποσοΟ έν 
οίωδήποτε €τει, αναφορικώς προς Απαντα τά έπί μέρους 
στοιχεία ακινήτου Ιδιοκτησίας, τά κατά κυριότητα ανήκοντα 
€ΐς πρόσωπον τι «at κείμενα £ντός τών ορίων ο|ουοήποτε 
χωρίου, fj ενορίας οίουδήποτε χωρίου, Κν τινί τΐεριοχη* 
βελτιώσεως, δέν υπερβαίνε τά είκοσι πέντε μίλς, t o τοι
οΟτον τέλος Αφίεται' καί οσάκις τδ όλιιά&ν τΥοσον το$ τ£Αοα£ 
βελτιώσεως ΰπερβαίνη τα είκοσι nivfc μΐλς, οΟχΙ δ μ ω ς Υά 
ττεντή κοντά μίλς, θά Ιττιβάλληται καί έϊοτίράττηται Τίσσδ^ 
Ικ πεντήκοντα μίλς. 
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Καταβολή 
Hat eto
«ραξις τοΟ 
τίλου< 
βελτιώσβως. 

'Ετοιμασία 
Βι6λ(ον Εισ
πρακτόρων 
Τβλβν 
Βελτιώσεως. 

Άιταλλαγή 
4πό τσΟ 
τΑλους 
ββλτιώσβως. 

3SB.—(Ι) Τό τέλος .βελτιώσεως έττί.ακινήτου Ιδιοκτησίας 
κειμένης εντός τών ορίων περιοχής βελτιώσεως, θά καθί
σταται ττληρωτέον Οπό τοΟ Ιδιοκτήτου τής Ιδιοκτησίας 
τήν τριακοστήν Ιουνίου τοΟ Ετους άναφορικώς προς ο 
τοΟτο επεβλήθη, καΐ θά καταβάλληται καί είσπράττηται 
έν ψ τρόπω καταβάλλονται καί είσπράττονται οί είς τήν 
Δημοκρατίαν οφειλόμενοι φόρο ι : 

Νοείται δτι, έάν δι* οιονδήποτε λόγον τό τέλος βελτιώ
σεως άναφορικώς προς άκίνητόν τίνα Ιδιόκτησίαν δέν 
δύναται νά είσπραχθή έκ τοΟ Ιδιοκτήτου αυτής, τοΟτο 
δύναται νά είσπράχθή κατά τόν αυτόν τρόπον έκ παντός 
νομίμου κατόχου αυτής' αμα δέ τή Τοιαύτη είσπράξει ο 
κάτοχος θά άποζημιοϋται ύπό τοΟ Ιδιοκτήτου άναφορικώς 
προς τό οίίτω είσπραχθέν ές" αύτοΟ ποσόν, και θά δικαιούται 
νά αφαίρεση έκ πάσης αμέσως μετά τήν εΐσπραξιν καθι
σταμένης πληρωτέας δόσεως τοΟ μισθώματος τής τοιαύτης 
Ιδιοκτησίας, ποσόν ίσον τχρός τό παρ" αύτοΟ είσπραχθέν 
ώ ς έν τοις ανωτέρω, ποσόν. 

(2) 'Εάν τό τέλος βελτιώσεως δέν καταβληθή μέχρι τής 
τριακοστής Σεπτεμβρίου τοΰ έτους άναφορικώς προς δ 
τοϋτο επεβλήθη, θά προστίθεται εις τοϋτο ποσόν ΐσον προς 
πέντε επί τοις εκατόν έπ! τοϋ πληρωτέου ποσοΰ, αϊ δέ 
διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, αϊ άφορώσαι είς τήν 
εΐσπραξιν φόρων, θά έφαρμόζωνται επί τής εισπράξεως 
τοϋ τοιούτου ποσοΰ. 

(3) "Ανεξαρτήτως παντός έν τοις προηγουμένοις έδα
φίοις διαλαμβανομένου, τό τέλος βελτιώσεως διά τό έτος 
1962 θά καταοτή πληρωτέον είς ήμερομηνίαν καθορισθη
σομένην διά γνωστοποιήσεως τοΰ 'Υπουργού Οικονομικών 
δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας, ή δέ προβλεπομένη έν έδαφίω (2) πρόσθετος έπι
βάρυνσις θά καθίσταται πληρωτέα καί απαιτητή άναφο
ρικώς προς ποσά παραμένοντα απλήρωτα μετά τήν 
τοιαύτην ήμερομηνίαν. 

35Γ. "Ο Διευθυντής τοΰ Κτηματολογικού καί Χωρομε
τρικοΟ Τμήματος θά έτοιμάζη καθ" εκαστον έτος, δι* εκαστον 
χωρίον, ή αναλόγως τής περιπτώσεως, δι* έκάστην ένορίαν 
χωρίου, έν τινι περιοχή βελτιώσεως, φορολογικούς κατα
λόγους (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώ ς «Βιβλία 
Εισπρακτόρων Τελών Βελτιώσεως») έν οίς θά έμπεριέχωνται 
τά ονόματα καί αί διευθύνσεις, οσάκις αύται είναι γνωσταί, 
των Ιδιοκτητών τής φορολογηθείσης ιδιοκτησίας καί τά 
οφειλόμενα ύφ* έκαστου τοιούτου Ιδιοκτήτου ποσά, και 
θά άποστέλλη τά τοιαύτα Βιβλία Εισπρακτόρων Τελών 
Βελτιώσεως εις τόν Διευθυντή ν τοΟ Τμήματος 'Εσωτερικών 
Προσόδων, έπί τ ω τέλει είσπράξεως τοΟ επιβληθέντος 
τέλους βελτιώσεως. 

35Δ. Ουδέν τέλος βελτιώσεως επιβάλλεται, καταβάλ

λεται!] εισπράττεται, άναφορικώς προς τά ακόλουθα, ήτοι:

(α) δημοσίους τόπους ταφής* 
(//) εκκλησίας, παρεκκλήσια, τεμένη, οικήματα συνε

λεύσεως, fj κτίρια ή όΐονοήττοτε μέρος ftutwV, 
αφιερωμένα αποκλειστικώς είς τήν ασκησιν δη

μοσίας θρησκευτικής λατρείας' 
(γ) οΙκήματα χρησιμοποιούμενα ώς δημόσια νοσοκο

μεία· 



Διάθεσις 
των εισπρατ
τομένων 
ποσών. 

Τέλος 
ββλ,τιώσκως 
tfil Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας 
κβίμίνης 
εντός των 
Κυριάρχων 
Πβρκοχων 
των Βάσκων 
καΐ 4πΙ 
ώρισμένων 
£τ4ρων 
παρ«ουσιακων 
(ΛοιχβΙων. 

(<$) άκίνητον Ι&οκτησίαν— 
(i) κατεχομένην καΐ έγγεγραμμένην έν τοϊς βιβλίοις 

τοΟ "Επαρχιακού Κτηματολογικό0 Γραφείου έν 
ονόματι οίουδήποτε σχολείου λειτουργοΟντος βά
σει τοΟ εκάστοτε έν Ισχύΐ, καΐ είς τήν Στοιχειώδη, 
Μέσην ή Άνωτέραν Παιδείαν αφορώντος, Κοι
νοτικοΟ η* έτερου Νόμου* 

(ίί) άνήκουσαν είς τήν Δημοκρατίαν 
(iii) άνήκουσαν είς τα Γραφεία ή οίονδήποτε 

σλλον όργανον ή 'Αρχήν οιασδήποτε Κοινοτι
κής Συνελεύσεως έν τη Δημοκρατία' 

(iv) άνήκουσαν είς τό Συμβουλιον' 
(ν) κατεχόμενη ν ή" χρησιμοττοιουμένην αποκλειστικώς 

διά τους σκοπούς φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
δημοσίου χαρακτήρος, συντηρουμένου κυρίως 
διά δωρεών ή εκουσίων είσφορών. καθ* ήν 
Εκτασιν ή ακίνητος Ιδιοκτησία κατέχεται διά τους 
τοιούτους σκοπούς· 

(νί) εγγεγραμμένη ν ή κατακεχωρημένην έν τοις 
βιβλίοις τοΟ 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γρα
φείου ώ ς τόπος κοινής νομής· 

(vii) κατακεχωρημένην ή εκχωρηθεΐσαν άπό αμνη
μονεύτων χρόνων, διά τήν^κοινήν χρήσιν κοι
νότητος τίνος. 

35Ε. "Απαντα τα ποσά τοϋ επιβληθέντος ετησίως δυνάμει 
τού παρόντος Νόμου τέλους βελτιώσεως, έπί ακινήτου 
Ιδιοκτησίας κειμένης έν οιαδήποτε περιοχή βελτιώσεως, 
αμα τη εισπράξει των θά καταβάλλωνται ύπό τού Διευ
θυντού τού Τμήματος "Εσωτερικών Προσόδων είς τό 
οίκεΐον Συμβουλιον : 

Νοείται δτι, ανεξαρτήτως παντός έν δρθρω 34 διαλαμβα
νομένου— 

(α) ό Διευθυντής τού Τμήματος "Εσωτερικών Προ
σόδων, πρίν ή προβή είς τήν τοιαύτην καταβολήν, 
θά κατακρατή ώς δικαιώματα ίνα καλυφθώσιν τά 
έξοδα τής εισπράξεως, ποσόν ίσον προς δύο καΐ 
ήμισυ έπι τοΐς εκατόν τών εισπραχθέντων π ο σ ώ ν 

(β) τά εισπραχθέντα ύπό μορφήν προσθέτου επιβα
ρύνσεως, δυνάμει τού εδαφίου (2) τού άρθρου 
35Β, ποσά, θά καταβάλλωνται είς τό Πάγιον 
Ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 

35ΣΤ.—(Ι) "Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω 
διαλαμβανομένου, ή υπαγωγή είς τέλος βελτιώσεως ακι
νήτου Ιδιοκτησίας κειμένης εντός τοϋ εδάφους τών Κυρι
άρχων Περιοχών τών Βάσεων, καί ή υπαγωγή είς τό τέλος 
βελτιώσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχής 
βελτιώσεως καί κατά κυριότητα Ανηκούσης είς τάς "Ενο
πλους Δυνάμεις τοϋ "Ηνωμένου Βασιλείου η τάς "Ενόπλους 
Δυνάμεις του Βασιλείου τής 'Ελλάδος, ή τής Δημοκρατίας 
τής Τουρκίας, θά βιέπηται υπό τών οίκείων διατάξεων 
τής Χυνβήκης "Εγκαθιδρύσεως ή τής Συμφωνίας τίερί τής 
"Εφαρμογής τής Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη έν 
έκατέρα παριπτώσει ί ν ΛευκωσΙ^ τη 16η Αυγούστου I960, 
κβΐ τό τίλος βίΛτιώσεως έττΐ τής τοιαύτης ττίριουσίας 
©<ί ΒεβαιοΟτοι, i m βάλλεται καί «Ισπράττηται βάσει τών 
ώς ειρηται διατάξεων. 
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(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου— 
(α) «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήγ Ά φ ο 

ρώσαν είς τήν Έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου Συνθήκην, τήν ύπογραφεΐσαν £ν 
Λευκωσία τή 16η Αυγούστου I960, καί περιλαμ
βάνει την Άνταλλαγήν Διακοινώσεων, τών ύπο
γραφεισών έν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερο
μηνίαν 

(β) ol iv έδαφίω (Ι) τοΟ παρόντος Αρθρου χρησιμο
ποιούμενοι δροι καί λέξεις κέκτηνται τήν Εννοιαν 
ήν άπέδωκεν αύτοϊς ή αύταϊς ή Συνθήκη "Εγκα
θιδρύσεως ή ή Συμφωνία περί τής "Εφαρμογής 
τής Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη, έν 
έκατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία τή 16η Αυγού
στου 1960.». 

7. "Η παράγραφος (β) του άρθρου 41 τοΟ βασικού Νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά Τής διαγραφής τής άνω τελείας τής 
έντεθειμένης είς τό τέλος τής παραγράφου καί τής προσθήκης τών 
ακολούθων :— 

«εξαιρουμένων τών έπιβλητέων δυνάμει τών διατάξεων τοΟ εδα

φίου (2) τοϋ άρθρου 35Β προσθέτων επιβαρύνσεων.». 

ΤροποττοΙ
ησις τοΟ 
όρθρου 41 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου. 

8. Τό άρθρον 47 του βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται Τροποποΐ
διά τής ένθέσεως τών λέξεων «εξαιρουμένου τοϋ τέλους βελτιώσεως ησις *οθ 
τοϋ έπιβλητέου δυνάμει τοΰ άρθρου 34 τοϋ παρόντος Νόμου» αμέσως 6Ρ_°Ρ°υ47 

μετά τήν λέξιν «τέλη» οσάκις αυτή απαντάται έν τ ω ως εΐρηται άρθρω 47. 
Νόμου. 


