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Ό περί Διατηρήσεως του Εδ άφους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967,
εκδίδεται δ ια δ ημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος
'Αριθμός 44 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Σ
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΝ.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 94.

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Διατηρήσεως του
Εδάφους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θά άναγινώσκηται δέ
όμοΰ μετά του περί Διατηρήσεως του Εδάφους Νόμου (έν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»).

Άντικατάστασις ΰρων
τινών άπαν
τωμένω»/ έν τ φ
βασικφ Νόμφ.

2 . Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν
αύτώ αντικαταστάσεως της λέξεως «Διοικητής», οπουδήποτε αυτή
απαντάται, διά της λέξεως «"Επαρχος», των λέξεων «Διοικητικός
Γραμματεύς», οπουδήποτε αύται απαντώνται, διά των λέξεων «'Υ
πουργός Εσωτερικών», της λέξεως «Κυβερνήτης», οπουδήποτε αϋτη
απαντάται, bta των λέξεων «Ύπουργικόν Συμδούλιον», και των λέ
ξεων «ή Αποικία», οπουδήποτε αύται απαντώνται, διά τών λέξεων
«ή Δημοκρατία».

Τροποποίησ.ς
τοϋ άρθρου 2
τοϋ βασικοϋ
Νόμου.

3 . Τό άρθρον 2 τοϋ (δασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί
ται διά της ένθέσεως έν τη επιφυλάξει του ορισμού της λέξεως «Διοι
κητής» (vGv αντικατασταθείσης διά της λέξεως «"Επαρχος»), ευθύς
μετά τάς λέξεις «Σύνδεσμος Διατηρήσεως τοΰ Εδάφους», τών λέ
ξεων «είτε οΰτος συνεστήθη είτε σκοπεΐται δπως συσταθή».

Τροποιτοίησις
τοΰ άρθρου 5
τοΰ δ ασικοί)
Νόμου.

" 4 . Τό άρθρον 5 του (δασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί
ται διά της καταργήσεως του εδαφίου (8) αύτοΰ και της αντικατα
στάσεως του διά του ακολούθου εδαφίου :
«(8) 'Ιδιοκτήτης τοΰ οποίου ή Ιδιοκτησία είναι συνολικής άξιας
(εγγεγραμμένης ή κατακεχωρημένης είς τά κτηματολογικά βι
βλία) ώς εμφαίνεται είς τήν κάτωθι πρώτην στήλην £χει τόν αριθ
μόν τών ψήφων τών αντιστοίχως έμφαινομένων έναντι της τοιαύτης
αξίας είς την δευτέραν στήλην :
(α) ούχι μικροτέρας τών 1.000 μΐλς άλλ'
ουχί μεγαλυτέρας τών 5.000 μιλς . .
μίαν ψήφο ν
(6) μεγαλυτέρας τών 5.000 'μίλς άλλ'
ούχι μεγαλυτέρας τών 15.000 μίλς
δυο ψήφους
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(γ) μεγαλυτέρας των
ουχί μεγαλυτέρας
(δ) μεγαλυτέρας τών
ουχί μεγαλυτέρας
(ε) μεγαλυτέρας τών

15.000 μίλς
τών 30.000
30.000 μίλς
τών 50.000
50.000 μιλς

άλλ'
μιλς
άλλ'
μίλς

τρεις ψήφους'
τεσσάρας ψήφους'
άπό πέντε μέχρι
δέκα ψήφους ώς
ό "Επαρχος ήθε
λε δια διατάγμα
τος εκάστοτε δια
τάξει,
λαμβάνων
ύπ' δψιν την συνο
λικήν άξίαν της
ιδιοκτησίας
καΐ
άπάσας τάς περι
στάσεις
έκαστης
ειδικής
περιπτώ'
σεως».

5. Το άρθρον 7 του δασικού Νόμου δια τοΟ παρόντος τροποποιεί Τροποποίηση
ται ώς ακολούθως :
τοΰ άρθρου?
(α) δια της διαγραφής έν έδαφίω (2) τών λέξεων «τό πρόσωπον Νόμου.
το όποιον» και της αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων
«τά πρόσωπα τά όποια»'
(β) δια της διαγραφής έν έδαφίω (3) (δευτέρα γραμμή) τών
λέξεων «τά πρόσωπα τά όποια» και της αντικαταστάσεως
αυτών διά τών λέξεων «τό πρόσωπον τό όποιον».
6. Τά άρθρα 15 καΐ 16 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος κα Άντικατάστα
ταργουνται και αντικαθίστανται διά του ακολούθου άρθρου :
σις τών άρθρωχ
«Εξουσία
15. Χορηγείται είς τό Συμβούλιον δικαίωμα άναγκα, διο:νέου
1τρό ά χγκσ
^ ^ " στικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίας διά τους σκοπούς οί άρθρου,
λοτρίωσιν
ουδήποτε μέτρου διατηρήσεως του εδάφους ώς προνοεΐ
ίδιοκτησίσς. ται εις τόν παρόντα Νόμον και ή τοιαύτη άπαλλοτρίωσις
Ι5τοθΐ962. διενεργείται συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί 'Α
ναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου τοΰ 1962 ή οίουδή
ποτέ άλλου νόμου τροποποιοΟντος ή άντικαθιστώντος:

αυτόν».
7. Τά άρθρα 17—36 του βασικού Νόμου επαναριθμούνται 16—35 Έπαναρίθμη
άντιστοίχως.
σις άρθρων.
8. Τό άρθρον 31 (νυν έπαναριθμηθέν ώς άρθρον 30) του βασικού Τροποποίηση
Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά της δκχγραφής έν έδα, τοΰ άρθρου 31
τοΰ βασικού
φίω (3) τών λέξεων «τω παρόντι Νόμω» και της αντικαταστάσεως ■""
Νόμου.
αυτών διά τών λέξεων «τοϊς ο'ικείοις θεσμοΐς».
9. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν
τω τέλει αύτου προσθήκης τών ακολούθων νέων άρθρων :
«Μεταβα
36. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νομού
τικοί δια
και οιωνδήποτε δυνάμει αύτου εκδοθέντων θεσμών άλλα
τάξεις.
τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 37—
(α) τά κατά τήν 21η,ν Ιουλίου 1967 υφιστάμενα και
λειτουργούντα Συμβούλια θεωρούνται ώς νο
μίμως εκλεγέντα και λειτουργούντα Συμβού
λια έπί τη βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου και οιωνδήποτε δυνάμει αύτου εκδοθέντων θε>
σμών και θά άσκώσι τό λειτούργημα αυτών μέχρι

Προσθήκη
νέων άρθρων
Νόμον.

.
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της έπί τη βάσει τόΰ παρόντος άρθρου εκλογής ή,
αναλόγως της περιπτώσεως, του έπί τή βάσει του
άρθρου 37 διορισμού νέων Συμβουλίων καΐ της υπ'
αυτών αναλήψεως των καθηκόντων των'
(β) ή εκλογή τών νέων Συμβουλίων θά λάβη χώραν
εις ήμέραν καθορισθησομένην ύπό του Έπαρχου
καί, τηρουμένων τών αναλογιών, συμφώνως προς
τάς διατάξεις τών άρθρων 5 και 7.
Διορισμός
37.—(1) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν ή εκλογή νέου Συμβου
Συμβουλίων. \[ου δι' οιονδήποτε Σ ύνδεσμον Διατηρήσεως του Εδάφους
έπί τή βάσει τών διατάξεων τών δυνάμει του παρόντος Νό
μου εκδοθέντων θεσμών του έν λόγω Συνδέσμου ή, αναλό
γως της περιπτώσεως, τών διατάξεων της παραγράφου (β)
του άρθρου 36 δεν ήθελε καταστή δυνατή λόγω της μή
επιτεύξεως απαρτίας συμφώνως ταις ρηθείσαις διατάξεσι,
το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύνοπαι, δια διατάγματος
δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας, νά διορίση κατάλληλα πρόσωπα δπως διαχειρίζων
ται τάς υποθέσεις του Συνδέσμου τούτου καί δπως άσκώ
σι τάς εξουσίας καί έκτελώσι τά καθήκοντα του Συμβου
λίου του έν λόγω Συνδέσμου κατά τό χρονικόν διάστημα
τής θητείας ή οποία προεβλέπετο διά τό Συμβούλιον τοΰ
όποιου δέν κατέστη δυνατή ή εκλογή.
(2) Τά έπί τή βάσει του εδαφίου (1) διορισθέντα πρό
σωπα θεωρούνται ώς Συμβούλιον του Συνδέσμου Διατη
ρήσεως του Εδάφους δι' δν διωρίσθησαν, εφαρμόζεται
δέ έπ' αυτών οιαδήποτε άφορώσα εις τό Συμβούλιον διά
ταξις του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτου εκδοθέν^
των οικείων θεσμών καί κανονισμών.
(3) Έ π ί τή λήξει τής έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης θη
τείας τών έπί τή βάσει τοΟ ρηθέντος εδαφίου διορισθέντων
προσώπων, ό "Επαρχος χωρεί εις τάς αναγκαίας διευθε
τήσεις διά τήν έκλογήν Συμβουλίου ώς προνοείται έν τοις
ο'ικείοις θεσμοΐς».
Κατάργησις
Πίνακος.

10. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής
καταργήσεως του Πίνακος.

