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Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενοποιήσεως και 
Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 
και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Ενοποιήσεως και Αναδια
νομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων του 1969 έως 1986 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής 
Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 1969 έως 1987. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εν τω τέλει αυτού διαγραφής της τελείας και της εν συνεχεία 
προσθήκης των ακολούθων: 

«χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η προπαρασκευή σχεδίου νέων οδών 
ή η κατασκευή νέων οδών επί τω σκοπώ της προαγωγής μέτρων 
ενοποιήσεως και αναδιανομής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου.». 

3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Διά της διαγραφής της φράσεως: 
«Όταν τα εν τω άρθρω 19 αναφερόμενα έγγραφα κατα

στώσι τελικά» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί)· και 
(β) διά της αντικαταστάσεως του άρθρου «η» όπερ ακολουθεί 

αμέσως μετά την ανωτέρω φράσιν διά κεφαλαίου «Η». 
4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται 

διά της εξ αυτού διαγραφής των επιφυλάξεων και της αντικαταστάσεως 
των διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου θα ακολουθήται η καθοριζομένη εις τους Κυβερνητικούς 
Κανονισμούς Αποθηκών διαδικασία προσφορών.». 

5. Το άρθρον 42 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
της τελείας εις το τέλος της δευτέρας επιφυλάξεως του εδαφίου (2) αυτού 
και της αντικαταστάσεως της διά δύο στιγμών και της εν συνεχεία 
προσθήκης των ακολούθων επιφυλάξεων: 

«Νοείται περαιτέρω ότι η παρά τη Αρχή επί προσωρινής ή μονίμου 
βάσεως υπηρεσία παντός προσώπου μη ανήκόντος~εις το^εναλλάξιμον 
και λογιστικόν προσωπικόν λογίζεται ως υπηρεσία παρά τη Δημο

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1969 
52 του 1971 
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44 του 1985 

125 του 1986. 
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κρατία εις την θέσιν την οποίαν κατείχεν αμέσως προ της τοπο
θετήσεως του εις την νέαν θέσιν δυνάμει του εδαφίου 1 του παρόντος 
άρθρου: 

Νοείται περαιτέρω ότι η επί προσωρινής ή μονίμου βάσεως 
υπηρεσία παντός προσώπου εις την θέσιν την οποίαν κατείχε παρά τη 
Αρχή αμέσως προ της τοποθετήσεως του εις το εναλλάξιμον και 
λογιστικόν προσωπικόν της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου λογίζεται ως υπηρεσία εις την νέαν θέσιν.». 


