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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3278 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 81(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί m 2ΐςτου 1962 
Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμους του 1962 έως 1996 (που στο εξής θα 50τουΐ966 

η η · ■ . , 6 1 του 1975 
αναφέρονται ως «ο βασικός νομός») και ο βασικός νομός και ο πάρων 43 του 1986 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμοι του ■ "Jj ™ζ JJJJ 
1962 μ έ χ ρ ι 1998. 76(ΐ) του 1996. 

2. Το άρθρο 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
, . . , , ' , , , του άρθρου 
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «κατάσταση επείγουσας κοινω ιβΑτου 

νικής ανάγκης», οπουδήποτε αυτή συναντάται στο κείμενο του άρθρου βασικού 
αυτού με τη φράση «κατάσταση πολιτικής άμυνας». νομού. 
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(β) Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού της τελείας με 
διπλή τελεία και με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 ^«Νοείται ότι, κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του περί Εκχωρή
σεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών έκ τίνος 
Νόμου, Νόμου του 1962, ο Υπουργός Εσωτερικών, για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου δύναται να εξουσιοδοτήσει εγγράφως οποιοδή
ποτε πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε αρμόδια θέση σε υπηρεσία της 
δικαιοδοσίας του και σε υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως ή του Υπουργείου Άμυνας να ασκεί τις εξου
σίες που ο Υπουργός Εσωτερικών έχει, δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, με τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις επιφυλάξεις που ο 
Υπουργός Εσωτερικών θα καθορίσει στην εξουσιοδότηση αυτή.». 

(γ) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (3) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3) 
μέχρι (8) σε εδάφια (4) μέχρι (9), αντίστοιχα: 

«(3)(α) Ιδρύεται μία Κεντρική και έξι Επαρχιακές Επιτροπές 
Επιτάξεως, μία για κάθε διοικητική Επαρχία, με σκοπό την κατα
νομή οποιασδήποτε ιδιοκτησίας επιτάσσεται, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του παρόντος άρθρου. Η κατανομή αυτή γίνεται κατά Επαρχία 
από την αντίστοιχη Επαρχιακή Επιτροπή Επιτάξεως και σε περί
πτωση διαφωνίας, το θέμα παραπέμπεται στην Κεντρική Επιτροπή 
Επιτάξεώς, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα. 

(β) Η Κεντρική Επιτροπή Επιτάξεως συνίσταται από τον πρόεδρο 
και τέσσερα μέλη ως ακολούθως: 

(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρό

σωπο του ως πρόεδρο, 
(ii) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή εκπρόσωπο 

του. 
(iii) Εκπρόσωπο της Εθνικής Φρουράς που ορίζεται από το Διοι

κητή της Εθνικής Φρουράς, 
(ίν) Εκπρόσωπο της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό 

της Αστυνομίας, 
(ν) Το Διοικητή Πολιτικής Άμυνας ή εκπρόσωπο του. 

(γ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές Επιτάξεως συνίστανται από τον 
πρόεδρο και τρία μέλη ως ακολούθως: 

(i) Τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του ως πρόεδρο, 
(ii) Το Στρατιωτικό Διοικητή της Επαρχίας ή εκπρόσωπο του. 

(iii) Τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπο του. 
(iv) Τον ανώτερο ιεραρχικά αξιωματικό της Δύναμης Πολιτικής 

Άμυνας στην επαρχία.», 
(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού (όπως αυτό αναριθμή

θηκε) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(5) Η κατάσταση πολιτικής άμυνας κηρύσσεται 

ιπ(ΐ) του 1996 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 των περί Πολι
42(ΐ) του 1998. χ ^ ς Α μ υ ν α ς Νόμων του 1996 και 1998.». · 
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(ε) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (9) αυτού (όπως αυτό αναριθμήθηκε) 

του ορισμού της φράσης «επείγουσα κοινωνική ανάγκη» και με την 
προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου 
ορισμού: 

«'κατάσταση πολιτικής άμυνας' σημαίνει την κατάσταση πολι
τικής άμυνας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 των περί Πολι
τικής Άμυνας Νόμων του 1996 και 1998.». 


