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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των Αντιπρο
σώπων ψηφισθείς περί Φορολογίας 'Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμος
του 1962, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΐ
τοΟ 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 89 του 1962
ΝΟΜΟΣ ΠΡ ΟΝΟΩΝ ΠΕΡ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡ ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Φορολογίας Συνοπτικός
'Ακινήτου ("Αστικής) 'Ιδιοκτησίας Νόμος τοΟ 1962.
τίτλος.
2. *Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου— Ερμηνεία.
«ακίνητος ιδιοκτησία» περιλαμβάνει—
(α) τό έδαφος·
(β) οικοδομήματα καΐ έτερα κτίσματα, έργα ή συστατικά στερρώς
συνδεδεμένα μετά τοΰ εδάφους , ή των οικοδομημάτων, ή
ετέρων κτισμάτων ή έργων
(γ) δένδρα, αμπέλους και πάν έτερον πράγμα φυτευθέν ή φυόμενον έπι τοΰ εδάφους ·
(t>) πηγάς , φρέατα, διατρήσεις , ϋδωρ και δικαιώματα επί υδάτων,
εϊτε ταϋτα κατέχονται όμοϋ μετά τοΰ εδάφους, ε'ίτε κεχωρι
σμένως·
(ε) προνόμια, δικαιώματα χρήσεως, πραγματικάς δουλείας, καΐ
τα πάσης φύσεως έτερα δικαιώματα καΐ οφέλη τά άφορώντα,
ή θεωρούμενα ώς άφορώντα, εις τό έδαφος ή οίκοδομήματα
ή έτερα κτίσματα ή έργα"
(στ) τήν εξ 'ιδιαιτέρου ίόανικήν μερίδα Ιδιοκτησίας, ώς ή εν τοις
ανωτέρω εκτιθέμενη τοιαύτη.
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος 'Εσωτερικών
Προσόδων τοΟ "Υπουργείου Οικονομικών
«Διευθυντής τοΟ Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικοΰ Τμήματος»
σημαίνει τόν Διευθυντήν τοΰ Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικοΰ
Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών
«Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» σημαίνει τό έν έκαστη
"Επαρχία Γραφεΐον του Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικοΰ Τμήματος
τοΰ 'Υπουργείου "Εσωτερικών
«έτος» σημαίνει τήν περίοδον τών δώδεκα μηνών τήν άρχομένην
τήν πρώτην "Ιανουαρίου καΐ λήγουσαν τήν 31 ην Δεκεμβρίου.
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«Ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον δπερ δικαιούται νά έγγραφη"
ώς Ιδιοκτήτης ακινήτου Ιδιοκτησίας, είτε ούτος είναι οϋτω εγγεγραμ
μένος είτε οχι·
«Κυρίαρχοι Περιοχαΐ των Βάσεων» σημαίνει τήν Κυρίαρχρν Περι
οχήν της Βάσεως του 'Ακρωτηρίου καί τήν Κυρίαρχον Περιοχήν
τής Βάσεως Δεκελείας, ώς αύται καθορίζονται έν τω άρθρω Ι τής
Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτις υπε
γράφη έν Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου I960·
«Πόλις» σημαίνει τήν περιοχήν τήν περιλαμβανομένην εντός των
δημοτικών ορίων έκαστης τών ακολούθων πόλεων ήτοι της Λευκω
σίας, Λεμεσού, 'Αμμοχώστου, Λάρνακος, Κτήματος καί Κυρήνειας
καί περιλαμβάνει οιανδήποτε έτέραν περιοχήν ην τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον ήθελε, δυνάμει τοϋ άρθρου 3, καθορίσει ώς πόλιν.
ίίεριοχαι
δυνάμεναι
νά κηρυχθώ
σιν ώς
πόλεις.

3. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσι
ευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά κηρύξη οιαν
δήποτε περιοχήν κειμένην έν τη Δημοκρατία, ώς πόλιν διά τους σκοπούς
τοϋ παρόντος Νόμου.

"Ο περί
Φόρου
"Ακινήτου
Ιδιοκτησίας
Νόμος,
Κεφ. 240.

4. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω περί Δήμων Νόμω εμπεριεχομένου,
άλλ* εξαιρέσει τών έν τοις εφεξής διαλαμβανομένων περιπτώσεων,
έφ' άπάσης τής εντός τών πόλεων έν τη Δημοκρατία κειμένης ακινήτου
ιδιοκτησίας θα έπιβάλληται, είσπράττηται, συλλέγηται καί καταβάλληται
καθ* εκαστον έτος φόρος καλούμενος Φόρος 'Ακινήτου ('Αστικής)
'Ιδιοκτησίας.

Βε3α(ωσις
Φόρου.

5. "Ο φόρος ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας θά βεβαιοϋται ύπό τοϋ
Διευθυντού τοΰ Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος κατά τον
συντελεστήν ή συντελεστάς τους ειδικώς καθοριζόμενους έν τω
άρθρω 6, έπι τής αξίας τής ακινήτου Ιδιοκτησίας, ώς ή αξία αϋτη είναι
εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη έν τοις βιβλίοις τοΰ οικείου Έπαρ
χιακοΰ Κτηματολογικού Γραφείου, τής ανηκούσης κατά κυριότητα
εις οιονδήποτε πρόσωπον εντός τών ορίων οίασδήποτε πόλεως ή
οιασδήποτε ενορίας πόλεως :
Νοείται δτι, έάν ή αξία ακινήτου τινός ίδιοκτησίας δεν είναι οϋτω
εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη, ό τοιούτος φόρος, μέχρις ού ή 'ιδιοκτη
σία αϋτη έκτιμηθή και ή αξία αυτής έγγραφη ή καταχωρηθή έν τοις βιβλίοις
τοϋ Κτηματολογίου, θά έπιβάλληται έπΐ τής αξίας τής ίδιοκτησίας
ταύτης ώς ήθελε καθορισθή ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ Κτηματολογικού
καί Χωρομετρικοϋ Τμήματος.

Φορολογικός
συντελεστής.

6. Ό φόρος ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας θά έπιβάλληται βάσει
συντελεστού ουχί ελάσσονος τών οκτώ τοις χιλίοις, άλλ* ουχί μείζονος
τών δέκα πέντε τοις χιλίοις έπΐ της αξίας τής ακινήτου Ιδιοκτησίας τής
κειμένης εντός τών ορίων οιασδήποτε πόλεως, ώς αϋτη βεβαιοϋται
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
ήθελε δι' εκαστον έτος καθορίσει:
Νοείται δτι, οσάκις κατφ. τόν ύπολογισμόν τοΰ ποσού του έπιβλητέου
φόρου ακινήτου (αστικής) ίδιοκτησίας καθ" οίονδήποτε έτος, άναφορικώς
προς άπαντα τά στοιχεία ακινήτου "ιδιοκτησίας τά κατά κυριότητα
ανήκοντα είς πρόσωπον τι καί κείμενα εντός τών ορίων πόλεως τίνος
ή ενορίας τινός πόλεως, έξευρίσκηται ώς πληρωτέον ποσόν δπερ δέν
εΤναι ακριβές πολλαπλάσιον τών πέντε μίλς, τό ποσόν τοϋ έπιβλητέου
καί πληρωτέου φόρου θά ύψοΰται είς τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον
πολλαπλάσιον τών πέντε μίλς :
Νοείται περαιτέρω δτι, είς περιπτώσεις καθ* άς τό όλικόν ποσόν
τοϋ καθ' οίονδήποτε έτος έπιβλητέου φόρου ακινήτου (αστικής) Ιδιο
κτησίας άναφορικώς προς άπαντα τά στοιχεία ακινήτου Ιδιοκτησίας
τά. κατά κυριότητα ανήκοντα είς πρόσωπον τι καί κείμενα εντός τών
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ορίων πόλεως τίνος, η ενορίας τινός πόλεως δέν υπερβαίνει τα είκοσι
πέντε μίλς, ό τοιούτος φόρος θά άφίηται* είς δε τάς περιπτώσεις καθ* δς
το τοιούτον όλικόν ποσόν φόρου υπερβαίνει τά είκοσι πέντε μίλς άλλα
δέν υπερβαίνει τά πεντήκοντα μίλς, θά έπιβάλληται καΐ είσπράττηται
ποσόν πεντήκοντα μίλς.
7.—(Ι) Ό φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας θά είναι πληρωτέος
υπό τοϋ ιδιοκτήτου της ιδιοκτησίας τήν τριακοστήν Ιουνίου εκάστου
έτους και θά καταβάλληται, είσπράττηται καΐ ανακτάται εν ώ τρόπω κατα
βάλλονται, εισπράττονται καΐ ανακτώνται οί είς τήν Δημοκρατίαν
οφειλόμενοι φόροι:
Νοείται δτι ό φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας διά τό έτος 1962
θά είναι πληρωτέος εϊς ήμερομηνίαν άνακοινωθησομένην ύπό τοϋ
'Υπουργού Οικονομικών διά δημοσιεύσεως εν τη έπισήμω έφημερίδι
τής Δημοκρατίας :
Νοείται περαιτέρω δτι, εάν δι" οιονδήποτε λόγον φόρος ακινήτου
(αστικής) Ιδιοκτησίας άναφορικώς προς οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτη
σίαν, δέν δύναται νά άνακτηθή παρά τοϋ ιδιοκτήτου τής ιδιοκτησίας ταύ
της, ούτος θά ανακτάται κατά τον αυτόν τρόπον παρά παντός νομίμου
κατόχου τής ιδιοκτησίας καί, έπι τή τοιαύτη ανάκτηση, ό τοιούτος
κάτοχος δέν θά ύπέχη οιανδήποτε άστικήν εύθύνην έναντι τοϋ ιδιοκτήτου
άναφορικώς προς τό οϋτω παρ* αύτοϋ άνακτηθέν ποσόν και θά δικαι
ούται νά παρακράτηση έκ πάσης μετά τήν άνάκτησιν καθισταμένης
πληρωτέας δόσεως ενοικίου τής τοιαύτης ιδιοκτησίας ποσόν ίσον προς
τό παρ' αύτοϋ άνακτηθέν ως κατά τά ανωτέρω ποσόν.
(2) 'Εάν φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας δέν καταβληθή μέχρι
τής τριακοστής Σεπτεμβρίου τοϋ έτους άναφορικώς προς τό όποιον
επεβλήθη, ποσόν ίσον προς πέντε τοις εκατόν τοϋ πληρωτέου φόρου
θά προστίθηται είς τοϋτον και αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου αί
αναφερόμενοι εϊς τήν εΐσπραξιν και άνάκτησιν τοϋ φόρου θά έφαρμό
ζωνται διά τήν εΐσπραξιν καί άνάκτησιν τοϋ τοιούτου ποσοϋ :
Νοείται δτι ουδεμία πρόσθετος έπιβάρυνσις τοϋ πέντε τοις εκατόν
θέλει γίνει έπι οιουδήποτε ποσοϋ φόρου ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας
οφειλομένου άναφορικώς προς τό έτος 1962.
8. Ό Διευθυντής τοϋ Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος
θά έτοιμάζη, καθ* εκαστον έτος δι* έκάστην πόλιν, φορολογικούς κατα
λόγους (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ώς «Βιβλία Φοροεισπρα
κτόρων») περιέχοντας τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις, οσάκις αύται
είναι γνωσταί, τών ιδιοκτητών τής φορολογηθείσης Ιδιοκτησίας ώς καί
τά ποσά τοϋ φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας τά οφειλόμενα ύφ*
εκάστου τοιούτου Ιδιοκτήτου καί θά άποστέλλη τά τοιαύτα Βιβλία Φορο
εισπρακτόρων είς τόν Διευθυντήν προς τόν σκοπόν εισπράξεως τοϋ
επιβληθέντος φόρου.
9. Δέν θά έπιβάλληται, καταβάλληται ή είσπράττηται φόρος ακινήτου
(αστικής) ιδιοκτησίας επί τών ακολούθων :
(α) δημοσίων τόπων ταφής·
(β) εκκλησιών, παρεκκλησίων, τεμενών, οικημάτων συνελεύσεως
ή κτιρίων ή μέρους αυτών αφιερωμένων αποκλειστικώς ε'ις
τήν ίίσκησιν δημοσίων θρησκευτικών Ιεροτελεστιών
(γ) οίκημάτων χρησιμοποιουμένων ώς δημόσια νοσοκομεία*
(δ) ακινήτου Ιδιοκτησίας—
(ί) κατεχόμενης ΰπό ή εγγεγραμμένης έν τοις βιβλίοις τοϋ
Έπαρχιακοϋ Κτηματολογικού Γραφείου έν ονόματι οιου
δήποτε σχολείου λειτουργούντος βάσει τοϋ εκάστοτε
έν Ισχύϊ κοινοτικού ή έτερου νόμου άφορώντος είς τήν
Στοιχειώδη, Μέσην ή Άνωτέραν Παιδείαν

Καταβολή
καί άνάκτησις τοΟ
φόρου.

'Ετοιμασία
Βιβλίων
Φοροεισπρακτόρων.

Άπαλλαγαϊ
από τοΰ
φόρου.
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(ii) ανηκούσης είς τήν Δημοκρατίαν
(iii) ανηκούσης είς τβ Γραφεία ή οίονδήποτε &λλον δργανον ή
'Αρχήν οΙασδήποτε Κοινοτικής Συνελεύσεως έν τή Δήμο
κρατία*
(iv) ανηκούσης είς ξένον κράτος καΐ χρησιμοποιούμενης ύττό
τού τοιούτου κράτους ώς πρεσβεία ή προξενεϊον fj ώς
επίσημος διαμονή του διπλωματικοΟ αντιπροσώπου του
περί ου ό λόγος κράτους, νοουμένου δτι τό ένδιαφερόμενον
κράτος παρέχει αμοιβαίως άπαλλαγήν άπό τοΟ φόρου
της αυτής ή παρομοίας φύσεως άναφορικώς προς ακί
νητον ίδιοκτησίαν έν τω κράτει τούτω άνήκουσαν είς τήν
Δημοκρατίαν
(ν) κατεχόμενης ή χρησιμοποιούμενης αποκλειστικώς διά τους
σκοπούς οίουδηποτε φιλανθρωπικού Ιδρύματος δημοσίου
χαρακτήρος συντηρουμένου κυρίως διά δωρεών ή εκουσίων
εισφορών καθ* ην εκτασιν ή τοιαύτη ακίνητος ιδιοκτησία
κατέχεται διά τους τοιούτους σκοπούς·
(νί) εγγεγραμμένης ή καταγεγραμμένης έν τοις βιβλίοις του
"Επαρχιακού
Κτηματολογικού
Γραφείου
ώς τόπος
κοινής νομής·
(vii) καταγεγραμμένης ή έκχωρηθείσης άπό αμνημονεύτων
χρόνων προς κοινήν χρήσιν κοινότητος τίνος.
Διάθεσιςτων
10.—(Ι) *Από τοΟ έτους του αρχομένου τήν πρώτην 'Ιανουαρίου
είσπραπο..
1962, άπαντα τά ποσά του φόρου τά επιβαλλόμενα κατ* έτος δυνάμει
μ νων ποσών. τ ο _ π α ρ 0 ν τ 0 ς Νόμου, αμα τή είσπράξει αυτών, θά διατίθενται υπό του
Διευθυντού, τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), ώς ακολούθως :
(α) άπαντα τά ποσά τοΟ φόρου ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας
τά εισπραχθέντα παρά τών Ιδιοκτητών τής ακινήτου ιδιοκτησίας
οϊτινες είναι μέλη τής Ελληνικής ή τής Τουρκικής Κοινότητος
έν τή Δημοκρατία, μετά τήν παρακράτησιν ώς δικαιωμάτων
προς κάλυψιν τών δαπανών εισπράξεως ποσού ίσου προς
δύο καΐ ήμισυ τοις εκατόν τών εισπράξεων, θά καταβάλλωνται
είς τήν Έλληνικήν ή τήν Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν
αντιστοίχως·
(β) άπαντα τά ποσά του φόρου ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας
τά είσπραχθέντα παρά προσώπων, ατινα δέν είναι μέλη της
"Ελληνικής ή τής Τουρκικής Κοινότητος έν τή Δημοκρατία
θά καταβάλλωνται είς τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας:
Νοείται $τι, είς περιπτώσεις εταιρειών ή δλλων σωμάτων κεκτημένων
νομικήν προσωπικότητα ή μη, φόρος ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας
είσττραχθείς ή σ^λλεγεΙς άναφορικώς προς άκίνητον Ιδιοκτησίαν άνή
κουσαν είς τοιαύτα σώματα θά κάτανέμηται μεταξύ τής Κυβερνήσεως
τής Δημοκρατίας, τής "Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και τής
Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως κατά τό μέτρον τής συμμετοχής
είς τοιαύτας εταιρείας ή σώματα—
(ϊ) προσώπων άτινα δέν εΤναι πολΐται τής Δημοκρατίας fj ϋτινα,
Ι ν ώ είναι πολΐται τής Δημοκρατίας, δέν άποτελοΟν μέλη τής
Ελληνικής ή τής Τουρκικής Κοινότητος έν τή Δημοκρατία,
(ii) προσώπων ατινα είναι μέλη τής 'Ελληνικής Κοινότητος έν τή
Δημοκρατία, καΐ
(iii) προσώπων ατινα είναι μέλη τής Τουρκικής Κοινότητος έν τή
Δημοκρατία,
αντιστοίχως..
(|2) Ουδέν τών είσπραχθησομένων ποσών θέλει καταβληθή καθ* οίον
δήποτε Ιίτος, ώς αναφέρεται έν τώ έδαφίω (Ι) ανωτέρω, είς οίανδήποτε
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των Κοινοτικών Συνελεύσεων έκτος έάν ή τοιαύτη Κοινοτική Συνέλευσις
άποφύγη, άναφορικώς π ρ ο ς τό έτος εκείνο, νά έττιβάλη επί τ ω ν κατοίκων
πόλεως τίνος οΐτινες εΐναι μέλη τής οίκείας Κοινότητος, δυνάμει του
περί Στοιχειώδους Παιδείας Νόμου η οιουδήποτε Νόμου τροποποι Κεφ. 166.
οϋντος ή αντικαθιστώντας τούτον ή έτερου τινός Κοινοτικού Νόμου π ρ ο 
νοοΰντος διά τήν τοιαύτην έπιβολήν, οιονδήποτε ποσόν άναγκαΐον ειδι
κώς π ρ ο ς τον σκοπόν ανεγέρσεως, έπιδιορθώσεως, επεκτάσεως, βελτιώ
σεως ή αναπτύξεως σχολικών κτιρίων, οικημάτων, χ ώ ρ ω ν δι* αθλοπαιδιάς
προαυλίων, κήπων ή καταλυμάτων τοϋ διδακτικού προσωπικού εν τινι
πόλει, διά τήν συντήρησιν σχολείων εν τινι πόλει, ή δι" άποπληρωμήν
δανείων συναφθέντων δι' οιονδήποτε των ανωτέρω αναφερομένων
σκοπών.
Νοείται δτι αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εϊς
ην περίπτωσιν οιαδήποτε Κοινοτική Συνέλευσις ήθελεν επιβάλει π ρ ο σ ω 
πικήν είσφοράν επί τ ώ ν κατοίκων πόλεως τίνος ο'ίτινες είναι μέλη της
οίκείας κοινότητος και οΐτινες δεν είναι ϊδιοκτήται ακινήτου Ιδιοκτησίας
ή ο'ίτινες καίτοι είναι ϊδιοκτήται ακινήτου ιδιοκτησίας ό έττί της τοιαύτης
ιδιοκτησίας δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου επιβληθείς φόρος άφίεται
δυνάμει της δευτέρας επιφυλάξεως τοΰ έκτου άρθρου.
Μ.—(!) 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένου, ή υ π α γ ω γ ή εις φόρον ακινήτου (αστικής) 'ιδιοκτησίας άναφορικώς
προς γαΐαν κειμένην εντός τοΰ εδάφους τών Κυριάρχων Περιοχών τών
Βάσεων και ή υ π α γ ω γ ή ε'ις φόρον ακινήτου (αστικής) Ιδιοκτησίας άνα
φορικώς π ρ ο ς γαΐαν κειμένην εντός τοΰ εδάφους της Δημοκρατίας
και άνήκουσαν κατά κυριότητα εις τάς 'Αρχάς τοΰ Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου
η τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας
της Τουρκίας θά διέπηται ύπό τ ώ ν οικείων προνοιών της Συνθήκης
'Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωνίας περί της 'Εφαρμογής της Συνθήκης
Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη εν έκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία τήν Ι6ην
Αυγούστου I960, και ό φόρος θά έπιβάλληται, εϊσπράττηται και συλλέ
γηται βάσει τών ρηθεισών προνοιών.
(2) Διά τους σ κ ο π ο ύ ς τοϋ παρόντος άρθρου—
(α) ό δ ρ ο ς «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει τήν άφορώσαν
ε'ις τήν Έγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην,
τήν ύπογραφεΐσαν εν Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου I960,
και περιλαμβάνει τήν Άνταλλαγήν Διακοινώσεων τήν ύπο
γραφεΐσαν εν Λευκωσία κατά τήν αυτήν ήμερομηνίαν
(β) οί εν τ ω έδαφίω (Ι) τοΰ παρόντος άρθρου χρησιμοποιούμενοι
δροι και λέξεις θά ε χ ω σ ι τήν έννοιαν τήν άποδιδομένην εις
αυτούς ή αΰτάς έν τή Συνθήκη "Εγκαθιδρύσεως ή εν τή Συμ
φωνία περί της "Εφαρμογής τής Συνθήκης Συμμαχίας της
υπογραφείσης, έν έκατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία τήν Ι6ην
Αυγούστου I960.

Έτνπώθη έν τφ Τυπονραψείφ της Κυπριακής Δημ οκοατΙας. έν Λευκωσία.
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