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Ο περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Λημοκρατίας σύμφωνο: με το 

Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 157 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΥΣ 

11 Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρδευτικών Τμημάτων 
(Xojpiu) Τροποποιητικός Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμον (που στο εξής θα αναφέ

ρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
μετά τη λέξη «γραπτώς» (τελευταία γραμμή) της φράσης «και πιστο

ποιημένου από τον Κοινοτάρχη του χωρίου ή της ενορίας που διαμένει ο 
εξουσιοδοτών γαιοκτήμονας». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 
τέλος του των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

«Νοουμένου on κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται στη συνεδρία δε 
δικαιούται να ι/ντιπροσωπεύει με πληρεξούσιο έγγραφο πέραν των 
δέκα γαιοκτημόνων μελών του Αρδευτικού Τμήματος: 

Νοείται περαιτέρω ότι απαρτία στη συνεδρία στην οποία θα 
αποφασιστεί η ίδρυση του Αρδευτικού Τμήματος αποτελεί η παρου

σία δέκα τουλάχιστο γα ι ο κι η μόνων, ενώ για τις συνεδρίες για εκλογή 
Αρδευτικής Επιτροπείας αποτελεί η παρουσία διπλάσιου αριθμού 
γαιοκτημόνων από τον αριθμό των μελών της Επιτροπής: 

Νοείται ακόμη ότι, όταν δε σχηματίζεται απαρτία για την εκλογή 
Αρδευτικής Επιτροπείας, τότε η συνεδρία αναβάλλεται για τουλά

χιστο μια εβδομάδα. Κατά την εξ αναβολής συνεδρία μπορούν να 
διεξαχθούν εργασίες εφόσο ο αριθμός των παρευρισκόμενων γαιο

κτημόνοιν δεν είναι λιγότερος του αριθμού των μελών της Επιτρο

πείας του οικείου Αρδευτικού Τμήματος.». 
4. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 

από το πιο κάτω νέο άρθρο: 
«Κάθε γαιοκτήμονας ο οποίος αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να 

καταβάλει στον Ταμία της Αρδευτικής Επιτροπής το ποσό που 
σύμφωνα με την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 οφείλει 
να καταβάλει, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική 
ποινή όχι μεγαλύτερη των πενήντα λιρών.». 

5. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
από το πιο κάτω άρθρο: 

«Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για το ότι αρνήθηκε, παρέλει

ψε ή αμέλησε να καταβάλει οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα τα οποία 
επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 13, το Δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε 
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ποινή την οποία δυνατόν να επέβαλε, να διατάξει το καταδικασθέν 
πρόσωπο να καταβάλει τα τέλη ή δικαιώματα τα οποία αρνήθηκε, 
παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει.». 

Γ|Η»7ΐ(ΐποίηοη 6. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με. τη διαγραφή του 
xuu όρθροι 41 , ;δαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση του απο το ακόλουθο νέο 
toll |»ι«οικ()ϋ „ , ' 
νόμο., ΚόαψΙΟ 

«(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'οικοδεσπότης' 
σημαίνει κάθε κάτοικο του χωριού ηλικίας όχι μικρότερης των 
18 ετών.». 


