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Αρ. 3351, 30.11.2001 
 
Αριθµός 443 

 Οι περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονοµάτων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας Κανονισµοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει 
του άρθρου 5 των περί της ∆ιαδικασίας της Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονοµάτων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµων του 1998 έως 2001 και κατατεθέντες στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, εγκρίθηκαν από αυτή δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµων του 1989 µέχρι 1992. 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ  
 
 

 

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 5 
 

66 (Ι) του 1998  
146 (Ι) του 2001. 

   Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 5 των 
περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονοµάτων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας Νόµων του 1998 και 2001, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς. 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

   1.  Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης 
των Γεωγραφικών Ονοµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Κανονισµοί του 2001. 
 

Ερµηνεία.    2. —(1)  Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν προκύπτει από το κείµενο 
διαφορετική έννοια — 
 

66 (Ι) του 1998 
146 (Ι) του 2001. 

  «Νόµος» σηµαίνει τους περί της ∆ιαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών 
Ονοµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµος του 1998 και 2001 και 
οποιουσδήποτε νόµους τυχόν τους τροποποιήσουν ή αντικαταστήσουν. 
 

   (2)  Όροι, οι οποίοι δεν ερµηνεύονται στους παρόντες Κανονισµούς, έχουν την 
έννοια που δίδεται σ’ αυτούς στο Νόµο 
 

Σύνθεση και 
λειτουργία  
της Επι- 
τροπής. 

  3.  Η σύνθεση και η λειτουργία της Μόνιµης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης 
Γεωγραφικών Ονοµάτων που διορίζεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του 
Νόµου και που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η Επιτροπή», διέπεται από τις 
ακόλουθες διατάξεις: 
 

   (α)  Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο της και ακόµη εννέα (9) άλλα  
         µέλη. 
 

   (β)  Κάθε µέλος δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, 
υποβάλλοντας εγγράφως την παραίτηση του στην αρµόδια αρχή, η οποία 
µπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο στη θέση του για το υπόλοιπο της θητείας 
του. 

 

   (γ)  Ένα από τα µέλη της Επιτροπής εκλέγεται ανά διετία ως Γραµµατέας. 
 

   (δ)  Κενή θέση στην Επιτροπή δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα των εργασιών της,  
        εκτός αν οι κενές θέσεις υπερβούν τις τέσσερις. 
 

 
   (ε)  Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίες της Επιτροπής για συζήτηση θεµάτων της 

αρµοδιότητας της, τα οποία ορίζονται τουλάχιστο µια βδοµάδα πριν από την 
ηµεροµηνία της συνεδρίας: 

 
 
        Νοείται ότι επείγοντα θέµατα, που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, 

µπορούν να συζητηθούν κατά την ίδια συνεδρία, εφόσον τούτο γίνεται 
αποδεκτό από όλα τα παρευρισκόµενα µέλη. 
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   (στ)  Ο Πρόεδρος και πέντε (5) µέλη παρόντα κατά τη συνεδρία αποτελούν  

          απαρτία. 
 

   (ζ)  Ο Γραµµατέας τηρεί πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίας, τα οποία διαβάζονται 
και επικυρώνονται κατά την επόµενη συνεδρία, οπόταν και υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα. 

 

   (η)  Αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών 
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.  

 

   (θ)  Τηρουµένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών, η Επιτροπή µπορεί να 
ρυθµίζει επί µέρους θέµατα της λειτουργίας της και να καταµερίζει εργασίες της σε 
υπεπιτροπές, αποτελούµενες από ένα ή περισσότερα µέλη, ώστε να επιτυγχάνονται 
οι σκοποί της Επιτροπής: 

 
            Νοείται ότι οι εργασίες των υπεπιτροπών, για να είναι έγκυρες, πρέπει να 

παρουσιάζονται στην Επιτροπή για έγκριση από αυτή. 
 

   (ι)  Ο Πρόεδρος — 

         (ι)  Εκπροσωπεί την Επιτροπή σε όλες τις δηµόσιες σχέσεις, 
         (ι)  ετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριών της Επιτροπής και συγκαλεί τις 

συνεδρίες της, 
         (ιιι)  εκτελεί τις αποφάσεις της Επιτροπής. 

 
   (ια)  Γραµµατεία, αποτελούµενη από έναν η περισσότερους µόνιµους ή 

έκτακτους υπαλλήλους, διοριζόµενους δυνάµει των διατάξεων των περί 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµων του 1990 µέχρι 2001, διεκπεραιώνει τη 
γραφειακή ή άλλη εργασία που ανατίθεται σ’ αυτή από την Επιτροπή. 

Ι του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27 (Ι) του 1994 
83 (Ι) του 1995 
60 (Ι) του 1996 

109 (Ι) του 1996 
69 (Ι) του 2000 

156 (Ι) του 2000 
     4 (Ι) του 2001. 
 

   4.  Τηρουµένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών, η Επιτροπή, 
κατά  την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων της δυνάµει του Νόµου— 

Άσκηση  
Αρµοδιοτήτων  
της Επιτροπής. 

    (α)  Επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων των σχετικών προς την τυποποίηση 
γεωγραφικών ονοµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· 

 

    (β)  καταγράφει τα γεωγραφικά ονόµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µελετά και 
υποβάλλει στην αρµόδια αρχή για έγκριση τις εισηγήσεις της για την τυποποίηση 
και κωδικοποίηση των γεωγραφικών ονοµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Η 
τυποποίηση τελειούται µε την περίληψη τους σε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  

 

    (γ)  εκπροσωπεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις διεθνείς διασκέψεις του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) σε θέµατα της αρµοδιότητας της και συνεργάζεται µε 
τον Ο.Η.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και αντίστοιχες εθνικές 
επιτροπές άλλων χωρών για επίτευξη των σκοπών του που προνοούνται στο Νόµο 
και στους παρόντες Κανονισµούς· 

 

    (δ)  εάν της ζητηθεί από τις αρµόδιες τοπικές αρχές, τις συµβουλεύει για την ονοµασία 
ή µετονοµασία οδών, καθώς και για τον τρόπο γραφής των ονοµάτων στις 
πινακίδες· 
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    (ε)   παρακολουθεί την εφαρµογή της τυποποίησης των γεωγραφικών ονοµάτων 

και του συστήµατος µεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου στο ροµανικό 
σύστηµα γραφής του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ 743), που 
έγινε αποδεκτό κατά την Πέµπτη ∆ιάσκεψη του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών ως πρότυπο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (International 
Standardization Organization, I.S.O. 843.3) και υιοθετήθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Απόφαση του µε 
Αρ. 31.075 και ηµεροµηνία 15.12.1998· 

 

   (στ)   µελετά τα πορίσµατα της Συµβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται 
σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του Νόµου, και παίρνει οριστική 
απόφαση για το υπό µελέτη θέµα: 

 
                Νοείται ότι µπορούν να πραγµατοποιούνται κοινές συνεδρίες µελών της 

Επιτροπής  και µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής, για να υποβοηθείται 
το έργο της Επιτροπής. 

 
Σύνθεση και 
Λειτουργία  
Συµβου- 
λευτικής 
Επιτροπής. 

   5.   Η σύνθεση και η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής, που διορίζεται 
από την αρµόδια αρχή δυνάµει του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του Νόµου, διέπεται 
από τις ακόλουθες διατάξεις: 

    (α)    Η Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) µέλη που είναι ειδικοί 
επιστήµονες, στους οποίους περιλαµβάνονται µέλη του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 

    (β)    Κάθε µέλος δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, 
υποβάλλοντας εγγράφως την παραίτηση του στην αρµόδια αρχή, η οποία 
µπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο στη θέση του. 

 

    (γ)   Ένα από τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής εκλέγεται ως Συντονιστής. 
 

    (δ)   Ο Συντονιστής συγκαλεί συνεδρίες της Συµβουλευτικής Επιτροπής— 
 

          (ι)    Για εξέταση των θεµάτων που παραπέµπονται σ' αυτή από την     
                Επιτροπή. 
 

          (ιι)    για µελέτη των ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή από 
τοπικές αρχές ή οργανώσεις ή πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, 
και έκδοση των πορισµάτων της. 

 

     (ε)   Η Συµβουλευτική Επιτροπή αναφορικά µε τα θέµατα που µελετά σύµφωνα µε 
την παράγραφο (δ) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για λήψη οριστικής 
απόφασης. 

 
Προϋπο- 

λογισµός. 
   6.— (1)  Πριν από την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους η Επιτροπή καταρτίζει  
προϋπολογισµό, τον οποίο υποβάλλει στην αρµόδια αρχή για έγκριση, σχετικά µε  
τα προβλεπόµενα έξοδα λειτουργίας τόσο της Επιτροπής όσο και της  
Συµβουλευτικής Επιτροπής. 
 

     (2)   Μετά τη λήψη κάθε οικονοµικού έτους, η Επιτροπή ετοιµάζει απολογισµό  
εξόδων της Επιτροπής και της Συµβουλευτικής Επιτροπής, τον οποίο υποβάλλει  
στην αρµόδια αρχή. 
 

      (3)   Τα έσοδα της Επιτροπής προέρχονται από τον Προϋπολογισµό της  
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και χρησιµοποιούνται προς κάλυψη των εξόδων τόσο της  
Επιτροπής όσο και της Συµβουλευτικής Επιτροπής. 
 

 

 
 


