
Ν. 52/74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΠΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
δττ· *Αρ. 1146 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Παρατάσεως τής Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης διά το έτος 1973— 
1974 (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
του Σ υντάγματος. 

'Αριθμός 52 του 1974 

ΉΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΙ
Κ Ι Α Σ Ε Ω Σ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ (19731974) 
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1973. 

Ή Βουλή τών 'Αντπφοσώττων ψηφίζει ώς ακολούθως.: 
1, Ό τταρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό τεερί Παρατάσεως της Ε̂υακτηκός 

Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης δια τό έτος 1973—1974 (Τροποτιοιητι "ώτλος. 
κός) Μάμος του 1974 και θα ό^ναγινώσπσ]ται όμου μετά TDOU τΒΕρΙ 
Παρατάσεως της Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης δια τό %χος 1973— 
1974 Νόμου τοΰ 1973 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς & «βασικός 96 τοΰ 1973. 
νόμος») και ό δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα ^άνοτ/ινώσκων
τάι όμου ώς οί ττερί Παρατάσεως τής 'Ενοικιάσεως Γεωργικής Της 
δια τα ετη 19731974 και 1974—1975 Νόμοι του 1973 και 1974. 

-Ζ. Ό μακρός τίτλος του δασικού νόμου τροποποιείται δ.ιά τής έξ Τροποποίησις 
αύτου διαγραφής των λέξεων και αριθμών «ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ «Λι«χκροθ 
ΕΤΟΣ 1973—1974» και τής αντικαταστάσεως των δια των λέξεων *1τλουΙο0 

και αριθμών «ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΤΗ 19731974 και 19741975». νΖ™°° 

3. Τό άρθρον 1 του δασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτου Τροποποίηση 
διαγραφής τών λέξεων και αριθμών «διά τό έτος 1973^1974» (δευ τοΰ άρθρου 
τέρα γραμμή) κάί τής άντκκαταστάσεώς των δ ι ά τ ω ν λέξεων και """" 
αριθμών «διά τ α ετη 1973—1974 και 1974—1975». 

4 . Ό ορισμός τής λέξεως «ενοίκιον» έν τω άφθρω 2 του βασικού Τροποποίησις 
Νόμου τροποποιείται διά τής έν τω τέλει αύτου προσθήκης τών &Κ& ™UOPI°^OC 

λούθων επιφυλάξεων, της εις τό τέλος αύτοΰ άνω τελείας μετατρε 2 ^ ^ ° % 
πομένης εις δύο στιγμάς : τώβ&£>ω2 

«Νοείται δτι άναφορικώς προς την γεωργικήν περίοδσν "Οχτο ToC βασικού 
δρίου 1974 — Σεπτεμβρίου 1975 δ δρος ούτος σημαίνΕΐ τό ένοί νό«*ου

τοϋ βασικοϋ 
vouou. 
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Τροποττοίησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροιτσποίησις 
τοΰ βασικού 
νόαου βιά 
της έν αϋχφ 
ενθέσεων νέου 
άρθρου 2Α. 

Τροποιτοίησΐς 
τοΰ εδαφίου 
( 1 ) τ ο ΰ 
άρθρου 4 
τοΰ βαοικαϋ 
νόμου. 

Τρσττοιτοίησ'.ς 
τοΰ άρθρου 5 
τοΰ βασικού 
VOUOU. 

κιον της μισθώσεως δια την γεωργικήν περίοδον 'Οκτωβρίου 1972 
. — Σεπτεμβρίου 1973 ήλαττωμένον κστά εικοσιπέντε τοΐς εκατόν : 

Νοείται περαιτέρω δτι διά τήν ρηθείσας γεωργικήν περίοδον 
'Οκτωβρίου 1974 — Σεπτεμβρίου 1975, ή Επιτροπή κατόπιν αιτή
σεως υπό τοΰ ιδιοκτήτου, δύναται είς είδικάς περιπτώσεις κσ& ας 
ό ενοικιαστής δεν έχει έπηρεασθή ή έχει έπηρεασθη εις μικρόν 
βαθμόν έκ της παρούσης καταστάσεως έν τη Δημοκρατία, να όρίση 
δτι τό ένοίκιον δεν θα έλαττωθη ή" θα. έλαττωθη κατά πασοστόν 
μικρότερον του εικοσιπέντε τοΐς εκατόν». 

5. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά της έν αύτω 
ένθέσεως κατά τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν τοΰ ακολούθου νέου 
όρισμοΰ : 

« ' Επιτροπή', σημαίνει τήν Έπιτροπήν τήν διοριζομένην δυνάμει 
τοΰ άρθρου 2Α». 

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν ούτω ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 2, του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Έπιτροιτή. 2Α. Διά τους σκοπούς της δευτέρας επιφυλάξεως ταυ 

όρισμοΰ της λέξεως 'ένοίκιον' έν τω άρθρω 2, ό Υπουρ
γός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διορίζει Έπιτροπήν 
άπαρτιζομένην έκ— 

(α) τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού του Υπουργείου Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων, ως Προέδρου, και 

(β) δύο έτερων μελών, διά ταιαυτην περίοδον ώς. ό 
Υπουργός ήθελεν ορίσει.». 

7. Τό εδάφιον 1 του άρθρου 4 τοΰ βασικού νόμου τροητοποίεΓται 
διά της έξ αύταυ διαγραφής τοΰ άριθμοΰ «1974» (τετάρτη γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «1975». 

& Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά της έκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής του άριθμοΰ 

«1974» (τετάρτη γραμμή) και της αντικοτταστάσεώς του διά 
του άριθμοΰ «1975». 

(β) Διά της έκ τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ διαγραφής τσύ* άριθμοΰ 
«1974» (τετάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά 
τοΰ άριθμοΰ «1975». 

(γ) Διά της έν τω έδαφίω (2) αύτοΰ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν 
λέξιν «υποχρεούται» (πέμ*2τη γραμμή), τών λέξεων «.τηρου
μένων των διατάξεων τών επιφυλάξεων τοΰ όρισμοΰ της λέ
ξεως c ένοίκιον ' . > . · . . 

Τραττοτίοίησις 
τοΰ άρθρου δ 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

9. Τό άρθρον 8 τοΰ 6ασ:κ.οΰ νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΰ 
διαγραφής τοΰ άριθμοΰ .1974» και της αντικαταστάσεως του διά 
τοΰ άριθμοΰ «Τ975». 


