
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014  Ν. 92(Ι)/2014 

92(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1962 ΜΕΧΡΙ 1998 

 

 1.      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 2.  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 
21 του 1962 

50 του 1966 

61 του 1975 

43 του 1986 

108 του 1991 

85(Ι) του 1992 

76(Ι) του 1996 

81(Ι) του 1998. 

3. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμους του 1962 μέχρι 1998 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτάξεως 

Ιδιοκτησίας Νόμοι του 1962 μέχρι 2014.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση στο τέλος του ορισμού του όρου «φυσική φθορά», 

του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του:  

 

«“ΥΠΣΕΑ” σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης 

Εκτάκτων Αναγκών.». 

 4.  

Τροποποίηση 

του άρθρου 18Α 

του βασικού 

νόμου. 

5. 3. Το άρθρο 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

    (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «πολιτικής άμυνας» (όγδοη και ένατη γραμμή), της 

ακόλουθης φράσης «ή για σκοπούς άσκησης Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών»· 
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    (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) του 

εδαφίου (3) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και 

(γ), αντίστοιχα:  

  

   «(β)  Η Κεντρική Επιτροπή Επιτάξεως συνίσταται από τον 

 πρόεδρο και πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: 

   

  (i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο· 

  (ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή 

εκπρόσωπό του, ως μέλος· 

  (iii) το Γενικό Διευθυντή ή προϊστάμενο ή υπεύθυνο, 

της επηρεαζόμενης ΥΠΣΕΑ, αναλόγως της 

περιπτώσεως ή εκπρόσωπό του, ως μέλος· 

  (iv) εκπρόσωπο της Εθνικής Φρουράς, που ορίζεται 

από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, ως 

μέλος· 

  (v) εκπρόσωπο της Αστυνομίας, που ορίζεται από 

τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ως μέλος· και 

  (vi) το Διοικητή Πολιτικής Άμυνας ή εκπρόσωπό του, 

ως μέλος. 

  

   (γ)  Οι Επαρχιακές Επιτροπές Επιτάξεως συνίστανται 

 από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη ως 

 ακολούθως: 

   

  (i) Τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως 

πρόεδρο· 

  (ii) εκπρόσωπο της επηρεαζόμενης ΥΠΣΕΑ, ως 

μέλος· 

  (iii) τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Επαρχίας 

ή εκπρόσωπό του, ως μέλος· 
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  (iv) τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή 

εκπρόσωπό του, ως μέλος· και  

  (v) τον ανώτερο ιεραρχικά αξιωματικό της Δύναμης 

Πολιτικής Άμυνας στην επαρχία, ως μέλος.»·  

   

    (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (7) αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις «κατάστασης πολιτικής άμυνας» (έκτη 

γραμμή), των λέξεων «ή άσκησης Πολιτικής Σχεδίασης 

Εκτάκτων Αναγκών»· και 

   

    (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (8) 

αυτού, των λέξεων «επείγουσας κοινωνικής ανάγκης» (έκτη 

γραμμή), με τις λέξεις «κατάστασης πολιτικής άμυνας ή 

άσκησης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


