
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 289 της 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί 'Αμπελουργίας και 'Αμπελώνων (Έπισκόπησις και 
Καταγραφή) Νόμος τοΟ 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό 
τοϋ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αριθμός 82 τοΟ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑΣ ΕΝ 
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΙ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Σ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Άμπελουρ- Συνοπτικός 
γίας κα ι 'Αμπελώνων (Έπισκόπησις καΐ Καταγραφή) Νόμος του τίτλος. 
1963. 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ 'Ερμηνεία. 
κειμένου— 

«άμπελών» σημαίνει τεμάχιον γής οιουδήποτε εμβαδού πεφυτευ
μένον είς άναλογίαν ούχι ελάσσονα των 200 φυτών αμπέλου κατά 
σκάλαν' 

«Βιβλίον Καταγραφής» σημαίνει τό δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου έτοιμασθέν βιβλίον καταγραφής αμπελώνων* 

«Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής» σημαίνει τον διο
ριζόμενον δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 λειτουργόν, καΐ 
περιλαμβάνει πάντα έτερον λειτουργόν δστις ήθελε διορισθή δυνά
μει του εδαφίου (2) του αύτου άρθρου' 

«Υπουργός» και «Ύπουργεΐον» σημαίνει τον Ύπουργόν και 
Ύπουργεϊον Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αντιστοίχως' 
(2) Οί έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθορισθέντες δροι κέκτην

τα ι τήν έννοιαν ην άπέδωκεν αύτοΐς ό περί 'Ακινήτου ' Ιδιοκτησίας 
(Κατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμος. 

3.—(1) Διά νά καταστή δυνατή ή έπισκόπησις τής έν τή Δημοκρα
τία; αμπελουργίας και ή μετά ταύτα ετοιμασία Βιβλίου Καταγρα
φής απάντων των έν ταύτη αμπελώνων, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
θά όρίση δημόσιον ύπάλληλον υπηρετούντα παρά τω Ύπουργείω 
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Διενέργεια 
έτησκοπήσε-
ως ύπό τοΰ 
Λειτουργού 
'Επισκοπή
σεως καΐ 
Κατοτγραφης. 

Β ιβλίον 
Κοποτγ ραφής. 

ώς Λειτουργόν Έπισκοπήσεως και Καταγραφής, δστις και θα εΐναι 
υπεύθυνος δια την έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

(2) Ό 'Υπουργός θα διορίση, έφ' δσον τούτο είναι αναγκαίο ν, έτε
ρους δημοσίους υπαλλήλους ύπηρετούντας παρά τω Υπουργείο ίνα 
βοηθώσι τον Λειτουργόν Έπισκοπήσεως και Καταγραφής και έκτε
λώσι τα καθήκοντα ατινα ό άνω Λειτουργός ήθελεν αναθέσει εις 
αυτούς άναφορικώς προς την έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

4.—(1) Ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής έ'χει καθή
κον δπως, αμέσως μετά τήν έναρξιν τής Ισχύος του παρόντος Νόμου 
και το ταχύτερον δυνατόν, προβή είς έπισκόπησιν τής έν τή Δημο
κρατία αμπελουργίας και τήν έτοιμασίαν Βιβλίου Καταγραφής απάν
των των έν τή Δημοκρατία αμπελώνων, έν ω θά καταχωρούνται τά 
εκάστοτε καθοριζόμενα στοιχεία. 

(2) ΈπΙ τω τέλει πραγματοποιήσεως τής τοιαύτης έπισκοπήσεως 
και ετοιμασίας του Βιβλίου Καταγραφής, ό Λειτουργός Έπισκο
πήσεως και Καταγραφής κέκτηται έξουσίαν, και διά του παρόντος 
εξουσιοδοτείται, δπως, άφου προηγουμένως γνωστοποίηση τήν πρό
θεσιν αύτου δπως πράξη ούτω, εϊτε γενικώς διά δημοσιεύσεως έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, εϊτε έφ' δσον το άπαιτώσιν 
αϊ περιστάσεις, διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης ειδικώς προς 
τον κύριον ή κάτοχον του οικείου άμπελώνος, είσέρχηται είς οιον
δήποτε αμπελώνα, άλ'ασκάπτη τήν γήν και λαμβάνη δείγμα του εδά
φους, και έφ' δσον είναι άναγκαΐον άποκόπτη αμπέλους ή σταφυλάς 
και λαμβάνη δείγματα αυτών, ωσαύτως δε δπως είσέρχηται ε'ις οιαν
δήποτε γαΐαν διά μέσου τής όποιας παρίσταται ανάγκη νά διαβή' 
γενικώτερον δε οδτος κέκτηται πάσαν έτέραν έξουσίαν συναφή προς 
τάς άνω εξουσίας ή προς οιανδήποτε έξ αυτών : 

Νοείται δτι. ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής θά μέρι
μνα δπως περιορίζηται εις το ελάχιστον ή κατά τήν έκτέλεσιν τών 
δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών αύτου προκαλούμενη ζημία' 
ό κύριος ή κάτοχος παντός τοιούτου άμπελώνος ή γαίας άποζημιου
ται διά πασαν ζημίαν προκληθεΐσαν έν τή εκτελέσει τών τοιούτων 
εξουσιών. Έ ν περιπτώσει διαφωνίας περί τήν τοιαύτην ζημίαν, απο
φαίνεται το άρμόδιον δικαστήριον. 

(3) Κατά τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου διενεργουμένην έπι
σκόπησιν ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής εξακριβώνει 
μεταξύ άλλων τήν εκτασιν του άμπελώνος, τον κύριον ή κάτοχον 
αύτου, τον τύπον καΐ τήν ποικιλίαν τών έν ιούτω αμπέλων και τήν 
παραγωγικότητα αύτου. 

(4) Διά τους σκοπούς τής δυνάμει του παρόντος Νόμου διενερ
γούμενης έπισκοπήσεως ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγρα
φής δύναται νά απαίτηση παρά του κυρίου ή κατόχου του άμπελώ
νος τήν παροχήν οιασδήποτε πληροφορίας ην οδτος ήθελε κρίνει 
άναγκαίαν, ό δέ κύριος ή κάτοχος του άμπελώνος οφείλει νά απάν
τηση αληθώς είς πασαν έρώτησιν έπι τούτω τεθεΐσαν αύτώ ύπό 
του Λειτουργού Έπισκοπήσεως καΐ Καταγραφής. 

5.—(1) Ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής θά έτοιμά
ση βιβλίον (έν τω παρόντι Νόμω καλούμενον «Βιβλίον Κατα
γραφής») καΐ καταγράψη έν αύτώ τά ονόματα του κυρίου ή κατόχου 
του άμπελώνος, τήν τοποθεσίαν, τά δρια και εκτασιν αύτου, τόν τύπον 
ή ποικιλίαν τών έν αύτώ αμπέλων, τήν ύπολογιζομένην παραγωγι
κότητα αύτου, ώς καΐ τά εκάστοτε καθοριζόμενα στοιχεία. 

(2) Τό Βιβλίον Καταγραφής τηρείται έν τω καθωρισμένω τύπω. 
(3) Πριν ή ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως καΐ Καταγραφής κατα

χώρηση έν τω Βιβλίω Καταγραφής οιονδήποτε τών έν έδαφίω (1) 
προνοουμένων στοιχείων, οφείλει νά μεριμνήση δπως τό είς Μνα £κα
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στον χωρίον άναφερόμενον άντίγραφον αυτών έκτίθηται είς εμφανές 
μέρος του χωρίου ινα δυνηθώσιν ούτω οί ενδιαφερόμενοι κύριοι ή 
κάτοχοι άμπελώνος να ύποβάλωσι τάς επί τούτω ενστάσεις, δεν προ
βαίνει δε είς την καταχώρησιν των τοιούτων στοιχείων μέχρις οδ 
έξετασθώσιν ένδελεχώς αϊ γενόμενοι ενστάσεις : 

Μοεΐται ότι έν ή περιπτώσει ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Κατα
γραφής ήθελεν απορρίψει οιανδήποτε τών γενομένων ενστάσεων, 
ούτος οφείλει να γνωστοποιή εγγράφως την άπόφασιν αύτου είς τον 
ένδιαφερόμενον κύριον ή κάτοχον. 

6.—(1) Ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής οφείλει να Άναθεώρησις 
τηρή το Βιβλίον Καταγραφής πλήρως ένημερωμένον και να διενεργή Βιβλίου 
έν αύτώ πάσαν άναγκαίαν προσθήκην, άλλαγήν ή τροποποίησιν. αταγραψης. 

(2) Δια να καταστή ευχερής ή έκτέλεσις τών δυνάμει του εδαφίου 
(1) καθηκόντων του Λειτουργού Έπισκοπήσεως κοα Καταγραφής, οί 
κύριοι ή κάτοχοι αμπελώνων όφείλουσι νά ύποδάλλωσιν αύτώ και 
έν τω καθωρισμένω τρόπω τα κατά νόμον απαιτούμενα στοιχεία ανα
φορικούς προς οιονδήποτε τών αμπελώνων αυτών. 

(3) Ό Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής, πριν ή προδή 
είς οιανδήποτε προσθήκην, άλλαγήν ή τροποποίησιν έν τω Βιδλίω 
Καταγραφής ως προνοείται έν έδαφίω (1), οφείλει νά άκολουθήση, 
έφ' δσον είναι δυνατόν, τήν διαγραφομένην έν έδαφίω (3) του άρθρου 
5 διαδικασίαν. 

7 . Π ά ς δστίς— 'Αδικήματα. 
(α) ών κύριος ή κάτοχος άμπελώνος παραλείπει ή αμελεί νά 

παράσχη τάς πληροφορίας τάς άπαιτουμένας δυνάμει τοΰ 
εδαφίου (4) του άρθρου 4, ή του εδαφίου (2) του άρθρου 6, 
ή έν γνώσει αύτου παρέχει τοιαύτας πληροφορίας ψευδείς 
εις τι ουσιώδες σημεΐον αυτών, ή άπαντα άναληθώς είς 
οιανδήποτε έρώτησιν τεθεΐσαν αύτώ δυνάμει τών άνω δια
τάξεων" 

(β) καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον 
Λειτουργόν Έπισκοπήσεως και Καταγραφής έν τη εκτελέσει 
οιουδήποτε τών καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν μέχρι πεντήκοντα λιρών. 

8.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανόνι κανονισμοί, 
σμούς δημοσιευθησομένους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας διά τήν καλλιτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τοΟ εδαφίου (1), οί τοιού
τοι Κανονισμοί δύνανται νά προβλέπωσι δι' άπαντα, ή διά τίνα τών 
ακολούθων ζητημάτων : 

(α) περί του καθορισμού παντός δπερ δυνάμει του παρόντος 
Νόμου χρήζει καθορισμού' 

(β) περί του τρόπου και τής ακολουθητέας διαδικασίας διά τήν 
διενέργειαν έπισκοπήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

(γ) περί του χρονικού ορίου εντός του όποιου οτιδήποτε δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν εκτελέσεως' 

(δ) περί του τρόπου και τής ακολουθητέας διαδικασίας διά τήν 
έτοιμασίαν του Βιβλίου Καταγραφής ή τήν άναθεώρησιν 
αύτου ή δι' οιονδήποτε συναφές θέμα' 

(ε) περί τών χρησιμοποιουμένων δυνάμει του παρόντος Νόμου 
έντυπων. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


