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Ο περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονοµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµος 
του 1998 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το 
Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 66(Ι) του 1998 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
146(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης των 
Γεωγραφικών Ονοµάτων  της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµος του 1998. 
 

Ερµηνεία 2.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια — 
 

 «αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού 

3(α) του 146 (Ι) του 
                        2001. 

«γεωγραφικό όνοµα» σηµαίνει όνοµα που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό ενός 
γεωγραφικού χαρακτηριστικού ή µιας ιδιοµορφίας ή µιας συγκεκριµένης περιοχής 
ή τόπου ή σηµείου πάνω στην επιφάνεια της γης και περιλαµβάνει τοπογραφικό 
όνοµα ή τοπωνύµιο 
 

3(β) του 146 (Ι) του  
                          2001. 

«τοπωνύµιο» σηµαίνει το όνοµα κάθε περιοχής, πόλης ή χωριού της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, 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. 
 

Μεταβολή  
γεωγραφικών  
ονοµάτων. 

3.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιοδήποτε άλλου νόµου, καµιά τυποποίηση 
γεωγραφικού ονόµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν επιτρέπεται παρά µόνο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

Εγκαθίδρυση 
Επιτροπής 

4(α) του 146 (Ι) του  
2001.  

4. — (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου η αρµόδια αρχή διορίζει για 

πενταετή εκάστοτε περίοδο επιτροπή µε την επωνυµία ‘Μόνιµη Κυπριακή 
Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονοµάτων’, η οποία επιλαµβάνεται όλων 
των θεµάτων  των σχετικών προς την τυποποίηση γεωγραφικών ονοµάτων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας: 
 

 Νοείται ότι το έργο τυποποίησης γεωγραφικών ονοµάτων, το οποίο είχε 
επιτελεσθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου από την 
προϋπάρχουσα οµώνυµη Επιτροπή που είχε διορισθεί από το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε την Απόφαση µε Αριθµό 15.769 της 21.4.1977, θεωρείται ότι έχει 
γίνει δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

4(β) του 146 (Ι) του  
                             2001. 
 

(2)  Κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή επιλέγει από τους 
υφιστάµενους τύπους γεωγραφικών ονοµάτων ένα µόνο τύπο προς επίσηµη και 
διεθνή χρήση, αφού εξετάσει τη σκοπιµότητα επιλογής του συγκεκριµένου αυτού 
τύπου από γλωσσολογικής γραµµατικής αισθητικής, κοινωνικής και ιστορικής 
πλευράς: 
 

 Νοείται ότι —  

 
  

(α)  Τα ελληνικά γεωγραφικά ονόµατα τυποποιούνται στην πανελλήνια κοινή 
δηµοτική γλώσσα και  
 



 
 
 

 (β)  τα τουρκικά γεωγραφικά ονόµατα τυποποιούνται στην τουρκική γλώσσα, 
όπως ακριβώς είχαν κατά τον αµέσως πριν από την τουρκική εισβολή της 
20.7.1974 χρόνο. 

4(γ) (ι) του 146 (Ι) του  
                              2001. 

 

(3)  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 
 

4(γ) (ιι) του 146 (Ι) του  
                              2001. 

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

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

Έκδοση 
Κανονισµών. 

5. — (1) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο καθορίζουν — 
 
 

 (α)  Τη σύνθεση και τη λειτουργία των Επιτροπών που εγκαθιδρύονται δυνάµει 

του άρθρου 4. 
 
 

5 του 146 (Ι) του  
                              2001. 

 

(β)  Την διαδικασία τυποποίησης οποιοδήποτε γεωγραφικού ονόµατος την οποία 

εισηγείται η Επιτροπή. 
 
 

 (γ)  Οποιοδήποτε άλλο θέµα χρειάζεται να καθοριστεί για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου. 
 
 

 (2)  Οι δυνάµεις του παρόντος άρθρου εκδιδόµενοι Κανονισµοί κατατίθενται για 

έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες από 
την ψήφιση του παρόντος Νόµου. 
 

 


