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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" 'Αρ. 1594 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος (Τέλη και Δι
καιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 τοϋ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΫ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 
ΝΟΜΟΝ. 

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

και Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη καΐ Δικαιώματα) (Τροποποιη- KT*0<219 
τικός) Νόίμος τοΰ· 1980 και θά άναγινώσκηται ομού μετά του περί ίο τοϋ 1965 
Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώ 8ΐτοθΐ97θ 
ματα) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 61 τοθΐ973 

66το0 1979. 

2. Ό Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτω Προσθήκη 
ένθέσεως, ευθύς μετά τό Κεφάλαιον 3, του ακολούθου νέου Κεφα είς Πίνακα 
λ α ί ο υ : τοΰβασικοϋ 

νόμου νέου 
«3Α. Μισθώσεις δυνάμει του Μέρους IV του περί 'Ακινήτου Κεφ. 3Α. 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου— Κεφ. 224. 
3τοϋI960 

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α τ α β λ η τ έ α ύ π ό τ ο υ 78 τοϋ 1965 
έ γ γ ρ α φ η , ο ο μ έ ν ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ : ι ο τοϋ 1966 

Υ Υ ρ Ύ Ι ρ r 75τοϋ1968 
(1) Εγγραφή μισθώσεως η υπσμισθωσεως υφιστάμενης προ τής 51 τοϋ 1971 

ενάρξεως τής ισχύος του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Δια- 2τοΰΐ978. 
'κατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1978 (Άρ. 2 του 1978), ποσόν £10.000 μίλς. 

(2) Έγγραφη .μισθώσεως ή ύπσμισθώσεως μή υφισταμένης κατά 
τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής 'ισχύος του πειρί 'Ακι
νήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1978 (Ά,ρ. 2 του 1978) — 

(α) Εις περιπτώσεις μισθώσεως ή ύπομισθώσεως άλλως 
ή υπό γονέως προς τέκνον ή υπό τέκνου προς γονέα,, 
ή ύπό συγγενούς προς συγγενή μέχρι και τρίτου 
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βαθμού συγγενείας ή ύπό συζύγου προς σύζυγον, έπί 
πσσου τό όποιον κατά την γνώμη ν τοΟ Διευθυντού 
είναι ίσον προς την αγοραίαν άξίαν του εμπραγμάτου 
δικαιώματος: 5% με ελάχιστον τέλος £10.000 μίλς: 

Νοείται ότι ή ύπό του Διευθυντού εκτίμησις της 
αγοραίας αξίας θά συντελήται εντός χρονικής πε
ριόδου τριών μηνών από της ήιμερσμηνίας τής απο
δοχής τής αιτήσεως δι' έγγραφήν τής μισθώσεως ή 
ύπομι'σθώσεως, αναλόγως τής περιπτώσεως. Ή έ<κτί
ιμη'σις τής αγοραίας αξίας κοινοποιείται προς τόν 
μισθωτήν, ή ύπομισθωτήν, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
ό όποιος κέκτηται δικαίωμα εφέσεως ασκούμενης, 
τηρουμένων τών αναλογιών, κατά τόν αυτόν τρόπον 
ώς έάν ήτο εφεσις βάσει τοΟ "Αρθρου 80 του περί 
Ακινήτου 'Γδισκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και 
Έκτίμησις) Νόμου, 

(β) Εις περιπτώσεις μισθώσεως ή ύπομισθώσεως υπό 
γονέως προς τέκνον ή ύπό τέκνου προς γονέα ή ύπό 
συγγενούς προς συγγενή μέχρι και του τρίτου βαθμού 
συγγενείας ή ύπό συζύγου προς σύζυγον έπι ποσού 
τό όποιον κατά τήν γνώμη ν του Διευθυντού είναι 'ίσον 
προς τήν αγοραίαν άξίαν τοΟ εμπραγμάτου δικαιώ
ματος : 0.5% μέ ελάχιστον τέλος £5.000 μίλς : 

(Νοείται ότι διά τους σκοπούς τής παρούσης υπο
παραγράφου, διά τόν ύπολογισμόν τής αγοραίας 
ιάξίας εφαρμόζεται, τηρουμένων τών αναλογιών, ή 
'έπιφύλαξις ή αναφερομένη έν τή άνω ύπαπαρα
γράφω (α). 

(3) Έγγραφη μεταβιβάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος κτη
θέντος διά μισθώσεως ή ύπσμισθώσεως— 

(α) 'Διά πωλήσεως' άλλως ή ύπό γονέως προς τέκνον ή 
ύπό τέκνου προς γονέα τοΟ τέλους υπολογιζόμενου 
έπι του τμήματος πωλήσεως : 5 έπι τοις εκατόν : 

Νοείται ότι οσάκις ό Διευθυντής δεν ίκανοποιήται 
ότι τό δηλωθέν τίμημα πωλήσεως αντιπροσωπεύει 
τήν αγοραίαν άξίαν του εμπραγμάτου δικαιώματος 
κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν συνεφωνήθη ή πώλησις, 
ό Διευθυντής δύναται, κατά τήν κρίσιν του, νά έπι
βάλτ] καΐ είσπραξη τέλος έκ 5 έπί τοις εκατόν ύπολο
γιζόμενον έπί τής αγοραίας αύτοΟ αξίας. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει ή έγγραφη έπ' ονόματι του αγοραστού 
συντελείται χωρίς νά άναμένηται ή ύπό του Διευθυν
τού έκτίμησις τής αγοραίας αξίας του εμπραγμάτου 
δικαιώματος και άφου εισπραχθούν δικαιώματα έπι 
του δηλωθέντος τιμήματος πωλήσεως καΐ έπί πλέον 
εν ώρισμένον ποσόν τό όποιον ό Διευθυντής ήθελε 
καθορίσει διά τήν κάλυψιν τυχόν διαφοράς τών πλη
ρωτέων τελών άμα τή συμπληρώσει τής εκτιμήσεως 
τής αγοραίας αξίας τοΟ εμπραγμάτου δικαιώματος: 

Νοείται περαιτέρω ότι ή τοιαύτη έκτίμησις τής 
αγοραίας αξίας θά συντελήται εντός χρονικής περιό
δου τριών μηνών άπό τής ήμερΰμηνίας τής μεταβιβά
σεως. Ή έκ'τίμησ'ις τής αγοραίας άξιας κοινοποιείται 
προς τόν δικαισοόχον ό όπσΐος Μχει δικαίωμα εφέσεως 

Κεφ. 224. 
3 τοΰ 1960 

78 του 1965 
10τοΰ1966 
75τοΰ1968 
51 τοΰ 1971 

2 του 1978. 
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σύμφωνους προς το άρθρον 80 του περί Ακινήτου κ εφ. 224. 
' Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) 3τοθΐ96θ 
Ν Ο

μ °
υ : , ϊθ ϊ ϊπ966 

Νοείται ετι περαιτέρω ότι εάν τά ήδη έπϋβληθέντα 75τοϋΐ968 
τέλη ή δικαιώματα είναι όλιγώτερα των έπιβληθησο 5ΐτοϋΐ97ΐ 
μένων έπι της αγοραίας αξίας του εμπραγμάτου

 2 τ
°υ

1 9 7 8
· 

δικαιώματος, το ύπόλοιπον επιβάλλεται και εισπράτ
τεται ώς έν τω άρθρω 5 προνοείται. 

(β) Διά δωρεάς άλλως ή υπό γανέως προς τέκνον ή 
τέκνου προς γονέα ή ύπό συγγενούς προς συγγενή 
μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας ή ύπό συζύ
γου προς σύζυγον του τέλους υπολογιζόμενου έπι 
της αγοραίας αξίας ώς αυτή ή'θελεν υπολογιστή ύπό 
του Διευθυντού : 5 έπι τοις εκατόν : 

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης υπο
παραγράφου, διά τον ύπολογισμόν της αγοραίας 
αξίας και την εΐσπραξιν των τελών εφαρμόζονται, τη
ρουμένων των αναλογιών, αί επιφυλάξεις αί άναφερό
>μεναι έν τη άνω ύποπαραγράφω (α ) . 

(γ) 'Δι' ανταλλαγής εμπραγμάτου δικαιώματος με έμπρά
γμοπτον δικαίωμα ή εμπραγμάτου δικαιώματος με 
άκίνητον ίδιο'κτηοίαν ετέρας φύσεως, £5.000 μιλς άπό 
εν εκαστον τών μερών είς την άνταλλαγήν : 

Νοείται ότι οσάκις ό Διευθυντής δεν ίκανοποιήται 
ότι τά άνταλλασσόμενα ήσαν της αυτής περίπου άγο
ιραίας άξιας κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην συνεφω
νήθη ή ανταλλαγή δύναται, κατά τήν κρίσιν του, νά 
έπιβάλη και είσπραξη παρά του μέρους είς δ περιέρ
χεται το ύψηλοτέρας αγοραίας αξίας έμπράγματον 
δικαίωμα ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ετέρας φύσεως, τέ
λος ϊσον προς 5 επί τοις εκατόν ύποΐλογιζόμενον έπι 
της διαφοράς μεταξύ τών αγοραίων άξιων τών άνταλ
λασσομένων, προς τον σκοπόν δε τούτον εφαρμόζον
ται , τηρουμένων τών αναλογιών, αί διοπάξεις τών επι
φυλάξεων τής υποπαραγράφου (α) αΐτινες διέπουσι 
τά τής τχροκαταρκτικής εισπράξεως τελών, όμου μετά 
ποσού, καθοριζομένου ύπό του Διευθυντού, συντελέ
σεως εγγραφής, διενεργείας και κοινοποιήσεως εκτι
μήσεως και επιβολής καί εισπράξεως παντός υπο
λοίπου τέλους : 

ιΝοεΐται ότι εις περιπτώσεις δηλώσεως μεταβιβά
σεως δι' άνταλλο:γής μεταξύ συγγενών μέχρι καί τού 
τρίτου βαθμού συγγενείας ή μεταξύ συζύγων αί δια
τάξεις τής άνω αμέσως προηγουμένης επιφυλάξεως 
δεν εφαρμόζονται. 

(δ) Διά δωρεάς ή πωλήσεως ύπό γονέως προς τέκνον 
ή ύπό τέκνου προς γονέα ή ύπό συγγενούς προς συγ
γενή μέχρι καί του τρίτου βαθμού συγγενείας, ή ύπό 
συζύγου προς σύζυγον, £5.000 μίλς. 

(ε) Δι ' αγοράς άπό δημοπρασίαν εμπραγμάτου δικαιώ κεψ. 224. 
ματος κτηθέντος δυνάμει τού Μέρους Ι τού περί Ά κ ι  3τοθΐ96θ 
νήτου ' Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη καί Έ'κτί ΤΛ

Τ
° IQ^S 

μησις) Νόμου, 5 επί τοις εκατόν έπι τού τιμήματος 75τοθΐ968 
α γ ο ρ ά ς . 5 ΐ τ ο θ ΐ 9 7 ΐ 

2το0 1978. 
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Κεφ. 224. 
3 τ ο ΰ 1960 

78το0 1965 
ΙΟτοΟ 1966 
75το0 1968 
51 του 1971 

2 του 1978. 

Κεφ. 224. 
31 τοϋ1960 
78 του 1965 
ΙΟτοΰ 1966 
75το0 1968 
51 τοϋ1971 

2τοΰ 1978. 

Κεφ. 224. 
31 τοϋ1960 
7 8 τ ο ϋ 1 9 6 5 
10 τοϋ 1966 
7 5 τ ο ϋ 1 9 6 8 
51 τοϋ 1971 

2 τοϋ 1978. 

(στ) Δι' έκ διαθήκης διαδοχής προς μη κληρονόμον, του 
τέλους υπολογιζόμενου έπι τής αγοραίας αξίας ώς 
αυτή ήθελεν έκτιμηθή ύπό του Διευθυντού, 5 επί τοις 
έκοπόν : 

Νοείται δτι ή ύπό του Διευθυντού ούτως έκτιμηθεΐσα 
αγοραία αξία κοινοποιείται προς τον κληροδόχον Ο 
όποιος κέκτηται δικαίωμα εφέσεως ασκούμενης, τη
ρουμένων των αναλογιών, κατά τον αυτόν τρόπον ώς 
εάν ήτο εφεσις βάσει του άρθρου 80 του περί 'Ακι
νήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτί
μησις) Νόμου. 

(ζ) Δι' οιανδήποτε μεταβίβασιν μη προνοουμένην ειδικώς 
ανωτέρω, 5 έπί τοις εκατόν έπί τής αγοραίας αξίας 
του εμπραγμάτου δικαιώματος ώς αυτή ήθελεν ύπο
λσγισθή ύπό του Διευθυντού : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής παρούσης υπο
παραγράφου, δια τον ύπολογισμόν τής αγοραίας 
αξίας και τήν εϊσπραξιν τών τελών εφαρμόζονται, 
τηρουμένων τών αναλογιών αί επιφυλάξεις τής υπο
παραγράφου (α) ανωτέρω. 

(3) Γενικά : 
:(α) Δι' εκδοσιν πιστοποιητικού έγγραφης μετά σχετικού κτη

ματολογικού σχεδίου : £2.000 μίλς. 
(β) Διά τήν παρσχήν γνωστοποιήσεως ύπό του Διευθυντού 

δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 65Δ, του περί 'Ακι
νήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) 
Νόιμου : 250 μίλς. 

(γ) Διά τήν αποδοχή ν τροποποιητικής συμβάσεως και κατα
χώρισα/ ταύτης :» £2.000 μίλς. 

ι (δ) Διά τήν άποδοχήν και καταχώρισιν συμβάσεως μισθώσεως 
συμπεριλαμβανομένης και τής βεβαιώσεως διά τήν κατα
χώρισιν, δυνάμει τοΰ άρθρου 651 Β του περί 'Ακινήτου 'Ιδιο
κτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου : 
£2.000 μίλς. 

(ε) Δι' εκδοσιν πιστοποιητικού έρεύνης περιέχοντος οιανδήποτε 
πληροφορίαν άφορώσαν εις οιονδήποτε έμπράγματον δικαί
ωμα κτηθέν διά μισθώσεως, ύπομισθώσεως ή μεταβιβάσεως: 
£1.000 μίλς. 

(στ) Δι' οιανδήποτε ύπηρεσίαν μή ειδικώς όριζομένην ανωτέρω, 
τέλος συμφώνως προς το Κεφάλαιον 16 του παρόντος 
Πίνακος». 

"Εναρξις 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 1ης 'Απριλίου, 
1980. 


