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Ό περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1968 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος. 

Κεφ. 3 4 2 . 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 

Κεφ. 3 4 1 . 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 3 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

ΤροτιοποΙησις 
τοΰ άρθρου 1 0 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

'Αριθμός 130 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αρδευτικών Τμημά
των (Χωρία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 και θά άναγινώ
σκηται όμου μετά του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»,). 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού Νόμορ τροποποιείται ώς ακολούθως— 
(α) διά τής προσθήκης είς τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν του 

κάτωθι ορισμού— 
«υδατικά έ'ργα» κέκτηται τήν έννοιαν ήν άπέδωκεν είς 

τόν δρον τούτον τό άρθρον 2 τοΰ.περί Κυβερνητικών Υδα
τικών "Εργων Νόμου' 

(β) διά τής διαγραφής είς τόν όρισμόν «αρδευτικά έργα» τών 
λέξεων <κή διάβρωσιν» (γραμμαί 9 και 10) και τήίς αντικα
ταστάσεως αυτών διά τών λέξεων— 

«διάβρωσιν ή διά ή έν σχέσει μέ έ'μπλουτισμόν υδροφό
ρων στρωμάτων, ή αποστράγγισα/ ή άποξήρανσιν γαιών»' 

(γ) διά τής προσθήκης είς τόν όρισμόν του δρου «επιτροπεία» 
και είς τό τέλος αύτου τών ακολούθων λέξεων «και περι
λαμβάνει παν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
διοριζόμενον πρόσωπον δπως άσκή τάς λειτουργίας τής επι
τροπείας». 

3. Τό άρθρον 3 του βασικοΟ Νόμου τροποποιείται διά τής εις τό 
τέλος αύτοΰ προσθήκης τών κάτωθι παραγράφων— 

«(δ) τήν άπόκτησιν δι ' αγοράς, ενοικιάσεως ή άλλως, ύδατος, 
συμπεριλαμβανομένου και ϋδατος τήΐς Δημοκρατίας έξ οιου
δήποτε υδατικού έργου, και τήν ρύθμισιν τής χρήσεως, δια
νομής και διαθέσεως αύτου' 

(ε) τήν συνένωσιν δύο ή περισσοτέρων αρδευτικών τμημάτων : 
Νοείται δτι είναι νόμιμος ή ΐδρυσις αρδευτικού τμήματος είς 

τό όποιον θά ύπάγωνται και γαΐα ι ήδη ύπαγόμεναι είς έτερον 
άρδευτικόν τμήμα δι ' οιονδήποτε τών είς τό άρθρον τούτο 
αναγραφομένων σκοπών». 

4 . Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως— 
(α) διά τής έν τω έδαφίω (1) αντικαταστάσεως τής λέξεως «πέν

τε» (γραμμή 5) διά τής λέξεως «επτά»' 
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(β) δ ι α της προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου— 
«(9) —(α) Έ ν περιπτώσει καθ ' ήν ε κ λ ο γ ή νέας επιτρο

πε ίας έπί τη βάσε ι τών δ ιατάξεων τοΰ παρόντος Νό

μου κα ΐ τών δυνάμε ι τούτου Κανονισμών δέν ήθελε 
κ α τ α σ τ η δυνατή λ ό γ ω μή προσελεύσεως του άπαρα ι 

j*L τή του αρ ιθμού γα ιοκτημόνων δ ι ά τήν το ιαύτην έκλο

γήν, ή λ ό γ ω αρνήσεως τών γα ιοκ τημόνων δπως εκλέ 

ξουν νέαν έπιτροπείαν ή έξ οιασδήποτε άλλη^; α ι τ ί α ς 
οφε ιλομένης εις υπα ι τ ιό τητα τών γα ιοκτημόνων , το 
Ύπουργ ικόν Σ υμβούλιον δύνατα ι , δ ιά δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερ ίδα τήΐς Δη

μοκρατ ίας , να διορίση πρόσωπα, έν πάση περιπτώσει 
ουχί ό λ ι γ ώ τ ε ρ α τών τρ ιών, δπως δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ά ς 
υποθέσεις τ ο υ αρδευτ ικού τμήματος κ α ι δπως άσκώ

σιν πάσσΐς τ ά ς εξουσίας κ α ι έκτελώσ ιν πάντα τ α κα

θήκοντα της επιτροπείας τοΟ έν λ ό γ ω Τμήματος κα

τ ά τό χρον ικόν δ ιάστημα της θητε ίας , τό όποιον προ

βλέπετα ι δ ι ά τήν έπιτροπείαν της οποίας δέν κατέστη 
δυνατή ή εκλογή* 

(β ) δύο μήνοίς πρό της λήξεως της θητε ίας τών έπί τη 
βάσε ι του εδαφίου ( α ) διορισθέντων προσώπων, ό 
"Επαρχος χωρε ί εις τ ά ς α ν α γ κ α ί α ς διευθετήσε ις δ ι ά 

ΐ τήν έ κ λ ο γ ή ν επιτροπείας ως προνοε ί τα ι ε ίς τόν πα

ρόντα Νόμον κ α ι τους δυνάμε ι του Νόμου τούτου Κα

ψ*-'
/ νονισμούς». 

* 5 . Τό άρθρον 11 τ ο υ δασ ικού Νόμου τροποποιε ί τα ι δ ι ά της έν αύτω Τρόποποίηοις 
προσθήκης ευθύς μ ε τ ά τ ά ς λέξε ι ς «παράβασις καθήκοντος» ( γ ρ α μ  τοΰ άρθρου 11 
μή 3) τών λ έ ξ ε ω ν  «ο βασικού 
Γ ' ' Νόμου, 

«ή δέν ε κ τ ε λ ε ί δεόντως, τ ά δυνάμε ι του παρόντος Νόμου κ α ι τών 
έπ ί ' τ η βάσε ι του Νόμου τούτου Κανονισμών οιονδήποτε έκ τών κ α 

θηκόντων αύτου». 

6 . Τό άρθρον 13 τορ βασικού Νόμου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι κ α ι άντ ι καθ ί  κατάργησις 
σ τ α τ α ι δ ιά του ακολούθου άρθρου— · τοΰ άρθρου 13 

«Εξουσία 13—(1) Ή Ε π ι τ ρ ο π ε ί α έχε ι τήν γεν ι κήν έπίβλεψιν καΐ £ Νομου^αΐ" 
•Επιτροπείας. λεγχον τών αρδευτ ικών έργων, κ α ι τήν δ ιαχε ίρ ισ ιν καΐ αντικατάστα

διεύθυνσιν τ ο υ αρδευτ ικού τμήματος κ α ι τών ύποθέ σις διά νέου 
σεών αύτοΟ, κ έ κ τ η τ α ι δέ έξουσίαν κατόπιν προηγου "^Ρ

0 0
· 

μένης γραπτής συγκαταθέσεως του Έ π α ρ χ ο υ , δπως— 
( α ) δανε ί ζη τα ι χ ρ ή μ α τ α παρ' οιουδήποτε προσώ

που, δι* οιονδήποτε σκοπόν έγκρ ινόμενον ύπό 
του Έ π α ρ χ ο υ έν σχέσει με τήν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν 
του αρδευτ ι κού τμήματος , κ α ι ύποθηκεύη ή έ

νέχυρ ιάζη ε ίς τόν δανειστήν οίανδήποτε ίδ ιο

κ τησ ίαν του αρδευτ ικού τμήματος , συμπερι

λαμβανομένων κ α ι "των τελών κ α ι λοιπών επι

βαρύνσεων τών πληρωτέων δυνάμε ι του πα

ρόντος Νόμου, δ ιά τήν έξασφάλ ισ ιν της απο

πληρωμής τοΟ δανε ίου τούτου μ ε τ ά τών τόκων 
αύτοΟ" 

(β ) άποφασίζη τήν έκτέλεσ ιν οιασδήποτε ε ρ γ α σ ί α ς 
' έ ν . σ χ έ σ ε ι  μ έ τ ά εντός τ ο υ αρδευτ ι κού τμήμα 

τος α ρ δ ε υ τ ι κ ά έ'ργα κα ι δ ιορ ί ζη προς τοΰτο 
κ α τ ά λ λ η λ α καΐ ε ι δ ι κ ά πρόσωπα* 

( γ ) συνάΐΓΐη^ συμφωνίας μέ έπιτροπείαν ά λ λ ο υ αρ

δευ τ ι κού τμήματος δ ιά τήν συνένωσιν αυτών, 

ί 
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ή τήν άπό κοινού διεξαγωγήν εργασίας δια 
τήν κατασκευήν, έκτέλεσιν, διατήρησιν, βελτίω
σιν, έπισκευήν, έπίβλεψιν, έλεγχον και διαχεί
ρισιν οιουδήποτε αρδευτικού έργου αναγκαίου 
ή επωφελούς δια τους σκοπούς οιουδήποτε των 
αρδευτικών τούτων τμημάτων, συμπεριλαμβα
νομένης και συμφωνίας δια τήν διευθέτησιν και 
τόν καθορισμόν της συνεισφοράς καΐ των υπο
χρεώσεων έκαστου αρδευτικού τμήματος δια 
τήν διεξαγωγήν της εργασίας ταύτης' 

(δ) αποκτά δι* αγοράς, ανταλλαγής, ή άλλως οι
ανδήποτε ίδιοκτησίαν άναγκαίαν ή χρήσιμον 
δια το. άρδευτικόν τμήμα, και πωλή, ένοικιά
ζη, άνταλλάσση, ή άλλως διαθέτη ο'ιανδήποτε 
ίδιοκτησίαν ή γαΐαν του αρδευτικού τμήματος 
μή οΰσαν πλέον άναγκαίαν ή χρήσιμον δια το 
άρδευτικόν τμήμα* 

(ε) συναπτή συμφωνίας μετά της Δημοκρατίας 
προς άπόκτησιν δι* αγοράς, ενοικιάσεως, αν
ταλλαγής ή άλλως ύδατος της Δημοκρατίας 
έξ οιουδήποτε ύδατικοΟ έργου, διά τους σκο
πούΐς καΐ τάς άνάγκας του αρδευτικού τμή
ματος* 

(στ) συναπτή συμφωνίας με έπιτροπείαν άλλου αρ
δευτικού τμήματος, ή μέ έπιτροπείαν αρ
δευτικού συνδέσμου λειτουργούντος έπί τη βά
σει τοΰ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων ('Ιδιω
τικόν "Υδωρ) Νόμου διά τήν ύπ' αυτής άγο
ράν, ένοικίασιν, ή χρήσιν ύδατος ή αρδευτικού 
έργου τοΰ τοιούτου τμήματος ή συνδέσμου και 
δια τήν προς το τμήμα τούτο ή σύνδεσμον ύπ' 
οώτήκ; πώλησιν, ένοικίασιν, παραχώρησιν χρή
σεως ή άλλως ύδατος τοΰ αρδευτικού τμήμα
τος* 

(ζ) προβαίνη εις άπαλλοτρίωσιν γαίας αναγκαίας 
ή χρησίμου δι ' οιονδήποτε άρδευτικόν έργον 
του αρδευτικού τμήματος* 

(η) προβαίνη εϊΐς συστάσεις δι ' έπίταξιν γαίας α
ναγκαίας ή χρησίμου δι* οίονδήποτε άρδευτι
κόν έ'ργον τοΰ άρδευτικοΰ τμήματος' 

(θ) έπιβάλλη και κα6ορίζη~ τέλη και δικαιώματα 
εις αντάλλαγμα καΐ έν σχέσει μέ τήν παροχή ν 
ύδατος, ή ωφελείας έκ τοΰ παρεχομένου ύδα
τος, ή οιασδήποτε άλλης ωφελείας προσγενο
μένηΐς ή δυναμένης νά προσγίνη έξ οιουδήποτε 
αρδευτικού έργου, κα ι γενικώς είς αντάλλα
γμα και έν σχέσει μέ τάς ύπό της επιτροπείας 
παρεχομένας υπηρεσίας τάς σχετικάς μέ τάς 
τοιαύτας παροχάς και ωφελείας* 

( ι) γενικώς άσκή πασαν άλλην αρμοδιότητα ήτις 
δυνατόν νά είναι αναγκαία προς έπίτευξιν των 
σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου ή διά τήν καλυ
τέραν έφαρμογήν τών διατάξεων αυτού. 

(2) Οιαδήποτε γα ία αγοραζόμενη ή καθ' οίονδήποτε άλ
λον τρόπον αποκτώμενη ύπό της επιτροπείας δυνάμει 
τοΰ. άρθρου τούτου θ ά έ γ γ ρ ά φ η τ α ι έπ* ονόματι τοΰ 
οΙκείου αρδευτικού τμήματος. 
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7. Τό άρθρον 15 του βασικού Νόμου καταργείται και άντικαθί Κατάργησις 
σταται δια του ακολούθου άρθρου ZataJSoc5 

«Κατάλογος 15—(1) Ή 'Επιτροπεία ευθύς ώς είναι δυνατόν μετά τόν Νόμθυκαί 
σχηματισμόν της και έν πάση περιπτώσει ουχί άντικατά
βραδύτερον των δύο μηνών από τούτου συντάσσει οιασιςδιά 
κατάλογον των ονομάτων και διευθύνσεων τών °° ρ ρου 

γαιοκτημόνων και νομίμων κατόχων τών γαιών 
μετά της εκτάσεως αυτών, αϊ δποΐαι ωφελούνται 
ή είναι έπιδεκτικαί καθ' οιονδήποτε τρόπον ω
φελείας έκ τών αρδευτικών έργων. 

(2) Ή Επιτροπεία, οσάκις λόγω βελτιώσεως του συ
στήματος αρδεύσεως έχει έπιτευχθη έξοικονόμη
σις ύδατος, συντάσσει συμπληρωματικόν κατάλο
γον τών ονομάτων και διευθύνσεων τών γαιοκτη
μόνων και νομίμων κατόχων τών γαιών μετά της 
εκτάσεως αυτών, αί όποΐαι ωφελούνται ή είναι 
έπιδεκτικαί καθ' οιονδήποτε τρόπον ωφελείας έκ 
του οΰτω έξοικονομουμένου ύδατος, κάί δ κατάλο

' γος οΰτος θά άποτελή άναπόσπαστον μέρος του 
καταλόγου του συντασσομένου δυνάμει του εδα
φίου (1). 

(3) Ή Επιτροπεία, οσάκις λόγω κατασκευής αρ
δευτικών έργων διά σκοπούς εμπλουτισμού υδρο
φόρου στρώματος ωφελούνται καθ' οιονδήποτε 

jl/ ' τρόπον γαιοκτήμονες ή νόμιμοι κάτοχοι γαιών, 
. μή συμπεριλαμβανόμενοι εις τους καταλόγου!; 
ν τών εδαφίων (1) και (2), θά συντάσση ετησίως 

κατάλογον τών ονομάτων και διευθύνσεων αυτών, 
μετά τών γαιών και εκτάσεως αυτών, αί δποίαι 
ωφελούνται ή είναι έπιδεκτικαί καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ωφελείας* έκ τών αρδευτικών τούτων έρ

.'"'■' γων και δ κατάλογος ούτος θά άποτελη άναπό
σπαστον μέρος του καταλόγου του συντασσομέ
νου δυνάμει του εδαφίου (1) : 

Νοείται δτι γαίαι ώφελούμεναι ή σδσαι έπιδεκτικαί ωφελείας καθ' 
οιονδήποτε τρόπον έξ αρδευτικών έργων αρδευτικού τμήματος, και 
μή ύπαγόμεναι ή κείμεναι εντός του τμήματος τούτου, δύνανται νά 
συμπεριληφθούν αναλόγως της περιπτώσεως είς οίονδήποτε τών κα
ταλόγων του άρθρου τούτου μετά τών ονομάτων τών ιδιοκτητών ή 
νομίμων κατόχων αυτών, ανεξαρτήτως του έάν αί γαΐαι αύται ύπά
γωνται ή κείνται εντός οίουδήποτε άλλου αρδευτικού τμήματος». 

8. Τό άρθρον 16 τοΰ (δασικού Νόμου τροποποιείται διά της έν αύτω Τροποποίησις 
αντικαταστάσεως της λέξεως «κατάλογος» (δπου αυτή απαντάται) τοοβρθρουΐβ 
διά της λέξεως «κατάλογοι». Νό^υ""00 

9. Τό άρθρον 17 του δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως— Τροποποίηση 
. (α) διά της έν αύτώ αντικαταστάσεως της λέξεως «κατάλογος» ^ο&ασίκοΟ17 

f- (δπου αύτη απαντάται) διά της λέξεως «κατάλογοι»" Νόμου. 
S (β) διά της αντικαταστάσεως της επιφυλάξεως της παραγρά

φου (γ) τοΰ εδαφίου (2) διά της κάτωθι : 
Ρ «Νοείται δτι ό καθορισμός τών τοιούτων τελών και επι

βαρύνσεων δύναται νά γίνεται κατά σκάλαν ή έκτασιν γαί
ας, ή κατ' είδος φυτείας· ή κατ' δγκον ή χρόνον του παρε
χομένου ή* χρησιμοποιουμένου ύδατοςκαι κατά τόν καθο
ρισμόν τούτων θά λαμβάνονται ύπ* δψιν ή αναλογία και ό 
βαθμός τηΊς ωφελείας ή οποία προσγίνεται έξ οίασδήποτε 
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ΤροποττοΙησις 
τοΰ άρθρου 29 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 30 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Κατάργησις 
των άρθρων 
32 καί 33 
τοΰ βασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα
σις διά νέων 
άρθρων. 

αίτίας ή εΐναι δυνατόν νά προσγίνεται είς τά πρόσωπα ή 
τάς γαίας, των καταλόγων του άρθρου 15 του παρόντος Νό
μου, έκ των άρδευτκών έργων»'· 

(γ) διά της προσθήκης είς τό τέλος της παραγράφου (ζ) τοΰ 
εδαφίου (2) της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι κατά τόν καθορισμόν τούτον ή χρήσις και πα
ροχή βδατος είς γαιοκτήμονας αρνούμενους ή συστηματικώς 
παραλείποντας νά πληρώσουν τά υπ* αυτών οφειλόμενα τέ
λη και δικαιώματα, θα αναστέλλεται μέχρι της αποπληρω
μής των τοιούτων δικαιωμάτων και τελών»' 

(δ) διά της αντικαταστάσεως είΐς τήν παράγραφον (η) του ε
δαφίου (2) τών λέξεων «οιωνδήποτε χρημάτων είς τάς χεί
ρας της επιτροπής ή του ταμίου κατά τόν χρόνον της τοιαύ
τη*; διαλύσεως» (γραμμαΐ 4, 5 καΐ 6) διά τών λέξεων «Ιδιο
κτησία οίασδήποτε φύσεως τοΟ αρδευτικού τμήματος» καΐ 
της προσθήκης της κάτωθι επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι έν περιπτώσει διαλύσεως άρδευτικοΟ τμήμα
τος τά αρδευτικά αύτου έργα θά περιέρχωνται ύπό τόν έ
λεγχον, τήν διαχείρισιν και κατοχήν της Δημοκρατίας, άνευ 
δμως επηρεασμού υφισταμένων Ιδιωτικών δικαιωμάτων χρή
σεως ή άλλως έπ* αυτών»' 

.' , (ε) διά της προσθήκης είς τό τέλος τοΰ εδαφίου (2) της άκολού
, θου παραγράφου: 

«(θ) Περί του καθορισμού παντός θέματος τό όποιον δυ
νάμει του παρόντος Νόμου δέον ή δύναται νά καθορισθή». 

10. Τό άρθρον 29 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά της είς 
αυτό προσθήκηΐς της κάτωθι επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι ουδεμία αγωγή δύναται νά καταχωρηθή και ουδέν 
,άλλον ένδικον μέσον δύναται νά ληφθη ύπό αρδευτικού τμήματος 
άνευ προηγουμένης αποφάσεως της επιτροπείας λαμβανομένης 
κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν τών μελών αυτής καΐ της πρόΙς τοΰτο 
γραπτής συγκαταθέσεως του Έπαρχου». 
11 . Τό άρθρον 30 τοΟ βασικού Νόμου τροποποιείται διά της έν 

αύτώ αντικαταστάσεως τών λέξεων «οιωνδήποτε χρημάτων είς χεί
ρας της επιτροπείας κάί του ταμίου κατά τόν χρόνον της τοιαύτης 
διαλύσεως» (γραμμαί 5, 6 και 7) διά τών λέξεων «ιδιοκτησία οίασδή
ποτε φύσεως τοΟ αρδευτικού τμήματος». 

12. Τά άρθρα 32 καΐ 33 του βασικού Νόμου καταργούνται και 
αντικαθίστανται διά τών κάτωθι— 
«Άναγκαστι 32.—(1) 'Οσάκις καθίσταται αναγκαία ή άπόκτησις γαί
κή άπαλλοτρί α ς 5ι' οιονδήποτε άρδευτικόν έργον δυνάμει του παρόν

τος Νόμου, καΐ αυτή δέν δύναται νά έπιτευχθή διά συμφω
νίας ή άλλως, ή επιτροπεία, ως άπαλλοτριουσα αρχή δύ
ναται νά προβη είς άπαλλοτρίωσιν αυτής, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως. 

(2) Όσάκις καθίσταται αναγκαία ή έπίταξις Ιδιοκτη
σίας δι' οίονδήποτέ άρδευτικόν έργον καί άϋτη' δέν δύνα
ται νά έπιτευχθή διά συμφωνίας ή άλλως, ή επιτροπεία 
δύναται μέσω του Έπαρχου νά ,ζητήση άπό τήν έπιτάσ
σουσοΓν 'Αρχήν, ήτοι τήν Δημοκρατίαν, δπώς προβή είς 
έπίταξιν αύτης. διά λογαριασμόν καί προς δφελος της ε
πιτροπείας, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ εκάστοτε 

. Ισχύοντος Νόμου περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας. 

ωσις. 
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•Εξουσία 33. Οιονδήποτε πρόσωπον διορισθέν ύπό της επιτροπείας 
εισόδου είς §ιά τήν έκτέλεσιν εργασίας έν σχέσει μέ άρδευτικόν Ιργον 
ΐδι0κτησΐαν 5υνά:μει τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου ή των επί τη 

βάσει τούτου Κανονισμών, καΐ οί υπάλληλοι, αντιπρόσω
ποι καΐ ύπηρέται αύτοΰ, δύνανται νά είσέρχωνται είς οιαν
δήποτε άκίνητον γαΐαν διά τους σκοπούς της εκτελέσεως 
της εργασίας ταύτης καΐ πράττουν παν δ,τι εΤναι άναγ
καΐον διά τήν έργασίαν ταύτην, άποκόπτοντες και μετα
κινοΰντες δένδρα, τοίχους, θάμνους καΐ άλλα αντικείμενα 
τά όποια είναι έμπόδιον διά τήν έκτέλεσιν της εργασίας 
ταύτης, και τά όποια οδτοι θεωρούν δτι ει ναι άναγκαΐον 
καΐ άπαραίτητον δπως αποκοπούν, μετακινηθούν, ή κατε
δαφισθούν. 

Νοείται δμω< δτι τά ρηθέντα πρόσωπα δέν θά είσέρ
χωνται— 

(α) είς άκίνητον ίδιοκτησίαν ήτις συνιστά κατοικίαν 
άνευ ήτιολογημένου δικαστικού εντάλματος εκδι
δομένου ύπό τοΰ αρμοδίου Δικαστηρίου τη αίτή
σει και φροντίδι της επιτροπείας' 

(β) είς άκίνητον Ιδιοκτησίαν <ήτι!ς είναι οίκημα ουχί 
δμως κατοικία, άνευ προηγουμένης γραπτής προ
ειδοποιήσεως οκτώ τουλάχιστον ήμερων προς τόν 
κάτοχον αυτής, περί τήΐς προθέσεως των δπως εί
σέλθουν είς αυτήν" 

(γ) είς οίανδήποτε άλλην άκίνητον Ίδιοκτησίαν άνευ 
προηγουμένης γραπτής προειδοποιήσεως μιας 
τουλάχιστον ημέρας προς τόν κάτοχον αύτη*;, πε
ρί της προθέσεως των δπως εισέλθουν είς αυτήν' 
έκτος έάν, είς οίανδήποτε τών τριών τούτων πε
ριπτώσεων, ό κάτοχος συναινη είς τήν τοιαύτην 
είσοδον». 

13. Τό άρθρον 34 του δασικού Νόμου τροποποιείται ως άκολού Τροποποίηση 
θ ω ς — , τοΰ βόθρου 34 

(α) διά της αντικαταστάσεως είς τό , εδάφιον (1) τής λέξεως ™° βσσικο° 
«γαιοκτημόνων» (γραμμή 3)" διά τής λέξεως «επιτροπείας»' μου' 

(6) διά τής διαγραφής έκ του εδαφίου (3) τών λέξεων «και τής 
αναλογίας της συνεισφοράς έκαστου γαιοκτήμονος»: (γραμ
μαί 1 καΐ 2)* 

(γ) διά τής αντικαταστάσεως του εδαφίου (8) διά τού κάτωθι— 
«(8) Οιονδήποτε έπηρεαζόμενον πρόσωπον έξ αποφάσεως 

ληφθείσης δυνάμει τών εδαφίων (4) και (7) δύναται, 
εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας της 
άποφάσεωίς ταύτης νά ζήτηση δι* αιτήσεως προς τό 
άρμόδιον Έπαρχιακόν Δικαστήριον τής επαρχίας 
ένθα κείται ή ιδιοκτησία είς ήν έπροξένήθη ή ζημία 
δπως τούτο προβή είς τόν κάθορισμόν του ποσού τής 
αποζημιώσεως, ή οσάκις τούτο ενδείκνυται εΐις τήν 
κατ* άναλόγίαν διανομήν τοΰ ποσού τούτου μεταξύ 
τών είς άποζημίωσιν δικαιουμένων προσώπων». 

14. Τό άρθρον 35 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν Τροποποίηση 
αύτω αντικαταστάσεως τών λέξεων «θά κατανέμηται κατ' άναλο τοθ^σρθΡοο35 
γίαν μεταξύ τών γαιοκτημόνων και πληρώνηται ύπ* αυτών» (γραμ ""'"* 
μαί 2 και 3) διά τών λέξεων «θά πληρώνηται ύπό της επιτροπεία*;». 

15. Τό άρθρον. 36 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύ Τροποποίηση 
τω αντικαταστάσεως τών λέξεων «βάσει, του παρόντος Νόμου» ·κ>ο «ρθρ™> 36 
(γραμμάΐ 1 καΐ 2) διά τών λέξεων «βάσει, τοΰ" άρθρου 33». ™ *«σικο° 

τοΰ βασικοΟ 
Νόμου. 


