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Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 66(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης Συνοπτικός 

των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος του 1998. τίτλ°ζ· 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύ Ερμηνεία, 

πτει διαφορετική έννοια

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού· 
«γεωγραφικό τοπωνύμιο» σημαίνει το όνομα κάθε περιοχής, πόλης ή 

χωριού της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση 
τη λαϊκή χρήση και την παράδοση του κυπριακού λαού. 

«Επιτροπή» σημαίνει τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποιήσεως 
Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 4 του 
παρόντος Νόμου. 
3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, καμιά τύπο Μεταβολή 

ποίηση γεωγραφικού τοπωνυμίου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επιτρέ ^πω^ίων* 
πεται παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

4.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η αρμόδια αρχή διορίζει Εγκαθίδρυση 
επιτροπή με την επωνυμία «Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποιήσεως επιτο°πιίζ· 
Γεωγραφικών Ονομάτων», η οποία είναι αρμόδια για τη μελέτη και την 
υποβολή εισηγήσεων για τη μεταβολή των γεωγραφικών τοπωνυμίων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(2) Η αρμόδια αρχή διορίζει συμβουλευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από ειδικούς επιστήμονες, στους οποίους περιλαμβάνονται απαραίτητα μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η οποία

(α) Εξετάζει τα θέματα που παραπέμπονται σ' αυτή από τη Μόνιμη 
Κυπριακή Επιτροπή Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων και 

(β) μελετά τις ενστάσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
και υποβάλλει τα πορίσματα της στη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή 
Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων. 

(3) Οποιαδήποτε εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με την τυποποίηση 
γεωγραφικού τοπωνυμίου δεν εφαρμόζεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται . 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

5.—(1)Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο καθορί Έκδοση 
ζ ο υ ν _ Κανονισμών. 

(α) Τη σύνθεση και τη λειτουργία των Επιτροπών που εγκαθιδρύονται 
δυνάμει του άρθρου 4. 

(β) Την Τυποποίηση οποιουδήποτε γεωγραφικού τοπωνυμίου την οποία 
εισηγείται η Επιτροπή, 

(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα χρειάζεται να καθοριστεί για τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου. 
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(2) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθε
νται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέσα σε τέσσερις 
μήνες από την ψήφιση του παρόντος Νόμου. 


