
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ ·Αρ. 837 της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Κτηματολογικού και ΧωρομετρικοΟ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος . 

Αριθμός 81 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 

ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κτηματολογικού και Συνοπτικός 

ΧωρομετρικοΟ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) τίτλ°ς· 
Νόμος του 1970 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί Κτηματο
λογικού και ΧωρομετρικοΟ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νό κεφ. 219. 
ίΐου (έν τοις έφεξίΐς άναφερουένου ώς «ό βασικός νόμος»).. ιθτοΰΐ965. 

2 . Οιαδήποτε μνεία έν τω βασικω νόμω της «Κυβερνήσεως της Άντικαίάστα
Αύτής Μεγαλειότητος έν τώ Ήνωμένω Βασιλείω» θά άναγινώσκη σιςώρισμένου 

1 , . ' , ' ; i ~ , , \, , κ ~ Α  / δρου του 
ται και έρμηνευηται ω ς μνεία της «Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας». β„σ ι κ ο 0 , 

Νόμου. 
3 . Το άρθρον 2 του δασικού νόμου καταργε ίτα ι και αντικαθιστά ·Αγτΐκοτάστα

ται διά του κάτωθι : σις,τοΟ άρθρου 
«•Ερμηνεία. 2 — (1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προ κ™ν6"™' 

κύπτη έκ του κειμένου :  διά νέου 
'αξία ' , έν σχέσει προς άκίνητον σημαίνει τήν έν toic άρθρου, 

βιδλίοις του 'Επαρχ ιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
έγγεγραμμένην ή κατακεχωρημένην ά ξ ί α ν τοΟ ακινήτου 
ή δπου δεν υπάρχει τοιαύτη αξία, ή αξ ία τήν οποίαν 
ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου" 

' A ^ u e u v n ^ ' σημαίνει τόν Διευθυντήν τοΟ Κτηματο

λογ ικού και ΧωρομετρικοΟ Τμήματος τοΟ Υπουργε ίου 
των Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν και περιλαμβάνει οίόνδήποτε λειτόυρ

<9> (597) 
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Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Άντικατάστα
σις του άρθρου 
6 τοΰ βασικού 
νόμου δια 
νέου άρθρου. 

Άντικατάστα
σις τοΰ άρθρου 
7 τοΰ βασικοΰ 
νόμου διά 
νέου άρθρου. 

Άντικατά
στασις τοϋ 
Πίνακος τοΰ 
βασικοΰ 
νόμοι>. 

γόν τοΰ Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος 
διοριζόμενον ύπό τοΰ Διευθυντοΰ δι* απαντάς ή τίνα των 
σκοπών του παρόντος Νόμου" 

'τίμημα πωλήσεως*, έν σχέσει προς δήλωσιν μεταβι
βάσεως ακινήτου δυνάμει πωλήσεως, σημαίνει τό κατά 
την τοιαύτην δήλωσιν μεταβιβάσεως ύπό του δικαιοπα
ρόχου και του δικαιοδόχου δηλούμενον τίμημα αντί τοΟ 
οποίου τό άκίνητον μεταβιβάζεται.». 

4 . Τό άρθρον 3 του βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της έν αύτω 
προσθήκης, ευθύς μετά τάς λέξεις «τά εκτιθέμενα εις τον Πίνακα» 
(γραμμή 1), των λέξεων «τηρουμένων των έν αύτω εξαιρέσεων». 

5. Τό άρθρον 6 τοΰ βασικοΰ νόμου καταργείται και αντικαθίστα
ται διά του κάτωθι : 
«Τέλη εις 6. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, 
συνσλλαγάς οσάκις είς οιανδήποτε συναλλαγήν συμμετέχει ή Κυβέρ
ών συμμετέχει νη^ς ^ ς Δημοκρατίας ουδέν τέλος επιβάλλεται ή είσ
ή Κυβερνησις. ■ , ' . ,  » « /  ι Μ » Λ » « ·η 

πράττεται έπι τη βάσει του παρόντος Νομού έαν υπεύθυ
νος διά την πληρωμήν τοΰ τέλους τούτου θά ήτο ή Κυ
βέρνησις της Δημοκρατίας.». 

6. Τό άρθρον 7 τοΰ βασικοΰ νόμου καταργείται και αντικαθίστα
ται διά τοΰ κάτωθι : 
«Τέλος ένπε 7. Έ ν περιπτώσει κτήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας διά 
ριπτώσει κτή κληρονομικής διαδοχής ουδέν τέλος επιβάλλεται ή είσ
ιδιοκτησίας πράττεται έπι τη βάσει του παρόντος Νομού πλην του 
διάκληρονο τέλους αιτήσεως καΐ τοΰ τέλους πιστοποιητικού έγγρα
μικηςδιαδο φ ή ς . » . 
χης· 

7. Ό Πίναξ τοΰ βασικοΰ νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά τοΰ κάτωθι : 

« Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3.) 

ΠΙΝΑΞ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ 

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ Ε Ι Σ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΝ. 
1. 'Επιτόπιοι "Ερευναι— 

(i) δι' έκάστην αΐτησιν 
(ii) συν, δι* Μκαστον έπηρεαζόμενον τεμάχιον ακινήτου 
(in) σύν,"δι* έπιτελουμένην χωρομετρικήν έργασίαν, τοι

ούτο τέλος οίον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, 
διά γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας άπό καιρού ε'ις καιρόν εγκρίνει, 
λαμβάνον ύπ' δψιν τόν δαπανώμενον χρόνον, μι
σθούς, επιδόματα καΐ οίασδήποτε συναφείς δα
πανάς : 

Νοείται δτι— 
(α) ουδέν τέλος επιβάλλεται διά χωρομετρικήν έργασίαν 

έπιτελουμένην προς τόν σκοπόν αναθεωρήσεως ή 
προσθήκης επί σχεδίου υφισταμένης έγγραφης" 

(β) ουδέν τέλος, πλην του τέλους διά χωρομετρικήν έρ
γασίαν, επιβάλλεται διά τήν όροθέτησιν των συνόρων 
εγγεγραμμένου ακινήτου ή δι* είδικάς χωρομετρήσεις 
άσχετους ιτρός τήν έγγραφήν ακινήτων 

750 μίλς 
100 μιλς 
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(γ) έπιπρόσθετον τέλος έκ 500 μίλς επιβάλλεται δι* £κα
στον τεμάχιον ακινήτου κατεχομένου έξ αδιανέμητου 
καΐ συμπεριλαμβανομένου είς αΐτησιν διανομής Cmo 
τοΟ ΔιευθυντοΟ* 

(δ) δ Διευθυντής δύναται, κατά τήν κρίσιν του, να έπι
τρέψη τήν επιστροφή ν οιουδήποτε τέλους πληρωθέν
τος οι* έπιτόπιον έρευναν προς τόν σκοπόν της μετα
φοράς ή διαγραφής έκτετιμημένης αξίας έάν άποδει
χθή δτι τό άκίνητον εις τό όποιον αναφέρεται ή έκτε
τιμημένη αξία είτε άνηκε κατά τήν ήμερομηνίαν της 
έν τοις κτηματολογικοΐς βιβλίοις καταχωρήσεως της 
είς πρόσωπον άλλο ή τό εις οο τό δνομα είναι κατα
κεχωρημένη είτε δτι τούτο δέν υφίσταται κατά τήν 
ήμερομηνίαν της έπιτοπίου έρεύνης* 

(ε) οσάκις, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού, επιτόπιος 
έρευνα επισπεύδεται, δ Διευθυντής δύναται νά αύξη
ση τό τέλος διά ποσού μή υπερβαίνοντος τό διπλά
σιον τούτου και επιπροσθέτως νά έπιβάλη τοιούτο έπί 
πλέον δικαίωμα όΤον ήθελεν αποφασίσει, λαμβανομέ
νων υπ* δψιν των μισθών, επιδομάτων, οδοιπορικών 
και άλλων συναφώ\ δαπανών σχετιζομένων μέ τήν τοι
αύτη ν έπιτόπιο\ έρευναν οχ. κ αϊ της διδομένης είς 
ταύτην προτεραιότητος 

Αιτήσεις— 
δι* έκάστην αΐτησιν προς έγγραφήν ακινήτου μή συνε

παγομένην έπιτόπιον έρευναν 250 μίλς 
Έγγραφη Τίτλου (καταβλητέα ύπό του έγγραφησομέ

προσώπου) — 
(α) δυνάμει αδιαφιλονίκητου εχθρικής ή άπό αμνημο

νεύτων χρόνων κατοχής,. τοΟ τέλους υπολογιζόμε
νου έπί της αξίας του ακινήτου 4 έπί τοις εκατόν 

(β) δυνάμει δηλώσεως μεταβιβάσεως— 
(ΐ) δι* ανταλλαγής, του τέλους υπολογιζόμενου .. 

έπί της αξίας του ακινήτου τό όποιον περιέρ
νεται είο Μκαστον τών ιιεοών τώ

Λι Ricijerv\/r»i'n/. 
των τήν δήλωσιν .2 έπί τοις εκατόν 

(i i) διά δωρεό(ς ή πωλήσεως ύπό γονέως προς τέ
κνον, του τέλους υπολογιζόμενου έπί της αξίας 
τοΟ ακινήτου 2 έπί τοις εκατόν 

(ui) διά δωρεάς ύπό συγγενούς προς συγγενή μέχρι 
και του τρίτου βαθμού συγγενείας, άλλως ή ύπό 
γονέως προς τέκνον, καΐ διά δωρεάς ύπό συζύ
γου προς σύζυγον του τέλους, υπολογίζαμε νου 
έπί της αξίας του ακινήτου 4 έπί τοις εκατόν 

(iv) διά πωλήσεως, άλλως ή ύπό γονέως προς τέ
κνον, του τέλους υπολογιζόμενου έπί τοΟ τιμή
ματος πωλήσεως 4 έπί τοΐς εκατόν 

Νοείται δτι οσάκις ό Διευθυντής δέν ίκανο
ποιήται δτι τό δηλωθέν τίμημα πωλήσεως αντι
προσωπεύει τήν . άγοραίαν άξίαν του ακινήτου 
κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν συνεφωνήθη,ή πώ
λησις ό Διευθντής δύναται, κατά την κρίσιν του, 
νά έπιβάλη και είσπραξη τέλοο έκ 4 έπί τοις 
εκατόν ύπολογιζόμενον έπί της αγοραίας αύτου 
αξίας. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή έγγραφη έιτ' 
ονόματι του αγοραστού συντελείται χωρίς νά 
άναμένηται ή ύπό τοΟ Διευθυντού έκτίμησις της 



Κεφ. 224. 
3 τ ο 0 1960 

78τοϋ 1965 
10 τοΰ 1966 
75 τοΰ1968 
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ραίας άξιας του ακινήτου και άφοϋ είσπρα "■■.■■■■ 
Όΰν δικαιώματα έπί του δηλωθέντος τιμήματος 
λήσεως και έπί πλέον £ν ώρισμένον ποσόν τό , 

όποιον ό Διευθυντής ήθελε καθορίσει δια τήν . 
κάλυψίν τυχόν διαφοράς των πληρωτέων τελών 
άμα τη συμπληρώσει, της εκτιμήσεως της αγο
ραίας αξίας του ακινήτου: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή τοιαύτη έκτίμησις της 
αγοραίας αξίας θα συντελήται εντός χρονικής 
περιόδου τριών μηνών άπό της ημερομηνίας της 
δηλώσεως μεταβιβάσεως. Ή έκτίμησις της αγο
ραίας αξίας κοινοποιείται προς τον δικαιρδόχον 
ό όποιος έχει δικαίωμα εφέσεως συμφώνως τω 
άρθρω 80 του περί Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Δια
κατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου: 

Νοείται έτι περαιτέρω δτι έάν τά ήδη επιβλη
θέντα τέλη ή δικαιώματα είναι όλιγώτερα των 
έπιβληθησομένων έπί της αγοραίας αξίας του 
ακινήτου, τό ύπόλοιπον επιβάλλεται και είσπράτ
τεται ώς.έν τω άρθρω 5 προνοείται' 

(ν) δια δωρεάς άλλως ή υπό γονέως προς τέκνον 
ή ύπό συγγενούς προς συγγενή μέχρι και του 
τρίτου βαθμού συγγενείας ή ύπό συζύγου προς 
σύζυγον, του τέλους υπολογιζόμενου έπί της 
αγοραίας αξίας ώς αϋτη ήθελεν ύπολογισθή 
ύπό τοΰ Διευθυντού : 4 έπί τοις εκατόν 

Νοείται ότι δια τους σκοπούς της παρούσης '' 
υποπαραγράφου, δια τον ύπολογίσμόν τής άγο '■*" 
ραίας αξίας και τήν εΐσπραξιν τών τελών έφαρ ; 

μόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, αϊ επι
φυλάξεις της' προγενεστέρας υποπαραγρά
φου (iv)" 

(γ) δυνάμει αγοράς εις δημοπρασίαν, του τέλους υπο
λογιζόμενου έπί του τιμήματος αγοράς 

(δ) δυνάμει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, του τέ
λους υπολογιζόμενου. έπί της καταβληθείσης απο
ζημιώσεως 4 έπί τοις εκατόν 

4. Ύποθήκαι— 
(α) έπί τη έγγραφη υποθήκης (καταβλητέα ύπό τοΰ 

ενυπόθηκου οφειλέτου) — 
έπί του δανεισθέντας ποσού ή οσάκις, μετά τήν 
έ'ναρξιν Ισχύος τοΰ περί Μεταβιβάσεως και Ύπο

9 τοΰ 1965. θηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965, ή υποθήκη 
συνιστάται προς έξασφάλισιν μελλούσης ή ύπό 
αΐρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και υπο
χρεώσεως άφορώσης εις χρηματικόν τι ποσόν παρα
σχεθησόμενον διά δόσεων ή είς τό ύπόλοιπον τρέ
χοντος λογαριασμού, έπί του ανωτάτου δυνατού 
ποσού της τοιαύτης υποχρεώσεως του καθοριζομέ
νου έν τη υποθήκη (τών τόκων εξαιρουμένων) 1 έπί τοις εκατόν · 

Νοείται δτι οσάκις άκυρουται υφισταμένη υπο
θήκη καΐ κατά τήν αυτήν ήμέραν δηλόΰται νέα 
τοιαύτη, τα δέ διενεργοΟντα τήν δήλωσιν πρόσωπα 
και είτε τα ενυπόθηκα ακίνητα είτε τό ένυπόθηκον 
χρέος, πλην του τόκου, έΐναι τα αυτά, καταβάλλε
ται τό Ελασσον τών κατωτέρω δύο ποσών, ήτοι είη 

4 έπί τοις εκατόν 
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τά αυτά τέλη ώς έν τοΐς ανωτέρω, είτε £1 πλέον δέ"; :r / 
1 έπί τοΐς εκατόν επί του ποσού καθ* δ τό νέον ·\ί 
ένυπόθηκον χρέος τυχόν υπερβαίνει τό προηνούμε ' \ ' \ 
νον τοιούτο (εξαιρουμένου έν έκατέρα των περί "··> . . . j . ' : . . . ^ 
πτώσεων παντός δεδουλευμένου ή μή δεδουλευμέ
νου είσέτι τόκου)' 

(β) επί τη μεταβιβάσει υποθήκης (καταβλητέα ύπό του 
δικαιοδόχου) μετά τήν έναρξιν Ισχύος του περί Με
ταβιβάσεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου 

9τοΰ1965 ΤθΟ 1965— 
έπί του δανεισθέντος δυνάμει της υποθήκης πο
σού δπερ παραμένει εΙσέτι άπλήρωτον καθ* ήν 
ήμέραν διενεργείται ή μεταβίβασις ή, οσάκις ή 
υποθήκη συνέστη προς έξασφάλισιν μελλούσης ή 
ύπό αΤρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και 
υποχρεώσεως άφορώσης είς χρηματικόν τι ποσόν 
παρασχεθησόμενον δια δόσεων μετά τήν ήμερο
μηνίαν μεταβιβάσεως της υποθήκης ή είς ύπόλοι
πον τρέχοντος λογαριασμού, έπί του ανωτάτου 
δυνατού ποσού της τοιαύτης υποχρεώσεως του . 
καθοριζομένου έν τη υποθήκη (εξαιρουμένου 
παντός δεδουλευμένου ή μή εισέτι δεδουλευμέ
νου τόκου) — 

(i) έπί μεταβιβάσεως ύπό γονέώς προς τέκνον V* έπί τοΐς εκατόν 
(ii) έπί μεταβιβάσεως άλλως ή ύπό γονέως 

προς τέκνον 1 έπι τοΐς εκατόν 

' Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς 
Ουδέν τέλος επιβάλλεται ή εισπράττεται έπί τη έγ

γραφη υποθήκης γενομένης ύπό Προέδρου Χωριτικής 
'Αρχής ή ύπό Ταχυδρομικού Πράκτορος προς άσφά
λειαν διά τήν δέουσαν έκτέλεσιν των καθηκόντων του. 

5. Διαβίβασις— 
(α) δι* έκαστη ν υηΛωσιν μεταβιβάσεως ή υποοήκης, 

γενομένην έν τινι επαρχία προς διαβίβασιν αυτής 
είς έτέραν έπάρχίαν, καταβλητέα ύπό του δικαιο
δόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ύπό του ενυ
πόθηκου οφειλέτου 150 μίλς 

(β) δι* ίγγραφον απαλλαγής ακινήτου άπό υποθήκης 
ή εξαλείψεως υποθήκης προσαχθέν είς Έπαρχιακόν 
Κτηματολσγικόν Γραφεΐον ή παράρτημα μιας 
επαρχίας προς διαβίβασιν εις τίνα έτέραν έπάρ
χίαν, καταβλητέα ύπό του ενυπόθηκου δανειστού 150 μίλς 

6. Πωλήσεις διά δημοπρασίας : 
(α) δι' άποδοχήν έγγραφων έξουσιοδοτούντων τήν πώ

λησιν 250 μίλς 
(β) δι* άποδοχήν έγγραφων αίτούντων τήν πώλησιν 400 μίλς 
(γ) δι' έτοιμασίαν αγγελιών πωλήσεως, κατά χωρίον 

ή ένορίαν— 
(ί) οσάκις ή έκτετιμημένη αξία του προς πώλησιν 

ακινήτου δέν ύπερβαίνη τάς £100 300 μίλς 



602 

(ϋ) δι* έκαστη ν έπιπρόσθετσν εκατοντάδα λιρών ή 
μέρος αύτης 1 5 ° ^ ς 

Νοείται δτι τό δλικόν τέλος δέν θά ύπερβαί
ν\\ τάς £2. 

(δ) διά διανομήν του εκπλειστηριάσματος της πωλή
σεως αδιανέμητου ακινήτου κατεχομένου έξ αδιαι
ρέτου 250 μίλς 

(ε) δι* έτοιμασίαν τελικού λογαριασμοΟ 150 μίλς 
(στ) δι* έ"κδοσιν αντιγράφου τοΟ τελικού λογαριασμού 100 μίλς 

7. Επιβαρύνσεις— 
(α) δι* άποδοχήν έγγραφων δημιουργούντων ή σκο

πούντων δπως δημιουργήσωσιν έμπράγματον βά
ρος (άλλο ή υποθήκη ν) επί ακινήτου ή άπαγόρευσιν 
στερούσαν τόν κύριον ακινήτου του δικαιώματος 
προς μεταβίβασιν ή ύποθήκεοσιν τούτου καΐ διά τήν 
ένδεχομένην σημείωσιν του τοιούτου εμπραγμάτου 
βάρους ή της τοιαύτης απαγορεύσεως έν τοις 
βιδλίοις 250 μίλς 

(β) δι" άποδοχήν έγγραφων διά τήν παράτασιν της έγ
γραφης δικαστικής αποφάσεως 150 μίλς 

8. Καταχώρησις δικαιωμάτων, δουλειών κ.λ.π. 
διά καταχώρησιν της υπάρξεως ή παραχωρήσεως 
οίουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας, 
δουλείας ή άλλου πλεονεκτήματος είς τό Κτηματικόν 
Μητρώον ως και επί του πιστοποιητικού ή πιστοποιη
τικών έγγραφης  δι' £καστον έπηρεαζόμενον άκί
νητον 100 μίλς 

9. Πιστοποιητικά Έρεύνης— 
(α) διά τά εγγεγραμμένα ακίνητα κατονομαζομένου 

Ιδιοκτήτου ήσυνιδιοκτητών— 
(i) κατά χωρίον ή ένορίαν, δι* £καστον πιστοποιη

τικόν έρεύνης ή άντίγραφον αΰτοΟ 400 μίλς 
(ii) σύν, οσάκις ζητούνται ωσαύτως τά σύνορα τών 

ακινήτων, τοιαύτη επιπρόσθετος έπιβάρυνσις 
ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, διά 
γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, άπό καιρού είς καιρόν εγ
κρίνει, λαμβάνον ύπ* βψιν τόν δαπανώμενον 
χρόνον διά τήν παροχήν της πληροφορίας, μι
σθούς καΐ επιδόματα* 

(β) δι* εγγεγραμμένα ακίνητα ευρισκόμενα επί της 
γης κατονομαζομένου προσώπου, άλλ* ανήκον
τα είς έτερον ή τό κατονομαζόμενο ν πρόσωπον 
—δι* 2καστον τεμάχιον γης 300 μίλς 

(γ) δι* έγγεγραμμένην γήν έπι της οποίας ύπάρχουσιν 
ακίνητα ανήκοντα είς κατονομαζόμενον πρό
σωπον άλλ* ή οποία δέν ανήκει είς τό κατονο
μαζόμενον πρόσωπον—δι' £καστον τεμάχιον 
Υής , 2 0 0 μίλς 

(δ) διά λεπτομέρειας προγενεστέρων έγγραφων είδι
κώς οριζομένου εγγεγραμμένου ακινήτου 300 μίλς 

(ε) διά λεπτομέρειας μεταγενεστέρων μεταβιβάσεων 
είδικώς οριζομένου εγγεγραμμένου ακινήτου 300 μίλς 

,*. 
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(στ) διά το δνομα τοΟ εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτου ή 
συνιδιοκτητών ειδικώς οριζομένου εγγεγραμμένου 
ακινήτου—δι* εκαστον άκίνητον 200 μίλς 

(ζ) διά τόν αριθμόν έγγραφης , νοουμένου δτι δίδονται 
επαρκείς λεπτομέρειαι δι* άνεύρεσιν της έ γ γ ρ α φ η ς 
—δι* εκαστον έγγεγραμμένον άκίνητον 100 μίλς 

(η) δια τ α έκτετιμημένα ακίνητα κατονομαζομένου 
προσώπου—δι* έκαστον πιστοποιητικόν έρεύνης ή 
άντίγραφον αύτου κατά χωρίον ή ένορίαν 200 μίλς 

(θ) δι' οίανδήποτε άλλην πληροφορίαν μή είδικώς όρι
ζομένην ανωτέρω, τοιούτο τέλος ως το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελε, διά γνωστοποιήσεως είς τήν έπί
σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, άπό καιρού είς 
καιρόν εγκρίνει, λαμβάνον υπ* δψιν τόν δαπανώ
μενον χρόνον, μισθούς και επιδόματα. 

10. Πιστοποιητικά περί 'Αδιανέμητου— 
δι*. £καστον έπηρεαζόμενον άκίνητον 100 μίλς 

11. Πιστοποιητικά Έ γ γ ρ α φ η ς — 
τίτλου, υποθήκης ή επιβαρύνσεως 100 μίλς 

12. 'Ενοικιάσεις δυνάμει του περί Κρατικών Γαιών (Ενο ι 
κιάσεις) Νόμου— Κεφ. 230. 

(α) δι* έγγραφήν , συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως 
ενός πιστού αντιγράφου του ένοικιαστηρίου έ γ γ ρ α 
φου, κατά σκάλαν ή μέρος αυτής 500 μίλς 

(β) δι' εκαστον μεταγενέστερον άντίγραφον του ένοι
κιαστηρίου έγγραφου— 
(ί) διά τ ά ς πρώτας 200 λέξεις 250 μίλς 

(ii) δι" έκάστην επιπλέον εκατοντάδα, λέξεων ή 
μέρος αυτής 50 μίλς 

13. 'Αντίγραφα— 
(α) χαρτών και σχεδίων— 

δικαίωμα όριζόμενον ύπό του Διευθυντού άναλό
"xOr* του '•ε^'έθου'" και τρ<~ κλ( , ,ακο'~ του ελαχίστου 
δικαιώματος δντος 150 μίλς 

(β) άλλων έγγραφων— 
(i) δι* έτοιμασίαν και πιστοποίησιν αντιγράφου, 

δι* έκάστην σελίδα εμβαδού ενός τετραγωνι
κο0 ποδός ή μέρος αυτής 200 μίλς 

(ii) διά πιστοποίησιν αντιγράφου έτοιμασθέντος 
έκτος του Τμήματος, δι* έκάστην σελίδα εμβα

δού ενός τετραγωνικού ποδός ή μέρος αυτής 100 μίλς 
( γ ) πιστοποιητικών έγγραφης— 

τίτλου, υποθήκης ή επιβαρύνσεως 250 μίλς 

14. Μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου, Συμβουλίου, σώματος 
ή προσώπου εξουσιοδοτημένου νά καλή μάρτυρας— 

τοιούτο τέλος οίον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, 
διά γνωστοποιήσεως είς τήν επίσημο ν εφημερίδα τής 
Δημοκρατίας , άπό καιρού είς καιρόν εγκρίνει, λαμ
βάνον ύπ ' δψιν τόν δαπανώμενον χρόνον διά τήν προ
παρασκευήν και διά τήν ενώπιον του Δικαστηρίου, 
Συμβουλίου, σώματος ή προσώπου, μαρτυρίαν, μι
σθούς, επ ιδόματα και όδοιπορικάς δαπανάς . 
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15. Γνωστοποιήσεις : 
Διό: τήν παροχήν γνωστοποιήσεως ύπό του Διευθυν
τού, μετά τήν εναρξιν ισχύος του* περί Μεταβιβάσεως 

9 τοΰ 1965. κα! Ύποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965

(α) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι τό ύποθηκευθέν 
αύτω άκίνητον μετεβιδάσθη εις έτερον πρό
σωπον 200 μίλς 

(β) είς ένυπόθηκον όφειλέτην, δτι ό ενυπόθηκος 
δανειστής μετεβίβασε τήν ύποθήκην είς £τερον 
πρόσωπον 200 μίλς 

( γ ) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι προηγουμένη 
υποθήκη συνεστημένη έπί του αύτου ακινήτου β 
μετεβιδάσθη είς έτερον πρόσωπον 200 μίλς 

(δ) είς ένυπόθηκον δανειστήν, δτι έγένετο αίτησις 
πωλήσεως του ύποθηκευθέντος αύτω ακινήτου 
προς έξόφλησιν έτερου έπί του αύτου ακινήτου 
ενυπόθηκου χρέους 200 μίλς 

16. Παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας μή ειδικώς όριζομένης

τοιουτο τέλος οίον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, 
δια γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, άπό καιρού είς καιρόν εγκρίνει, λαμ
βάνον υπ' όψιν τον δαπανώμενον χρόνον δια τήν πα
ροχήν της υπηρεσίας, μισθούς, επιδόματα και οδοιπο
ρικός δαπανάς.» . 

Κατάργησις. 8". Ό περί Κτηματολογικού καί Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη 
ίο τοΰ 1965. και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965 καί τό εδάφιον 

(6) του άρθρου 31 του περί Μεταβιβάσεως καί Ύποθηκεύσεως *Ακι
9 τοΰ 1965. νήτων Νόμου του 1965 καταργούνται . 


