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Αρ. 2749,13.11.92 

Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροπο
ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 90(1) του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ) ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Συνοπτικός 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος κ,λο£ν4 
του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 3Φ

του i960 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται 78 του 1965 
ως ο «βασικός νόμος»). }° ™ »*{ 

51 του 1971 
2 του 1978 
16 του 1980 

, 23 του 1983 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 
189 του 1985 
12 του 1987 
74 του 1988 
117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(1) του 1992. 
2. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντί Τροποποίηση 

κατάσταση της παραγράφου (β) αυτού από την ακόλουθη νέα παρά του άρθρου 71 
ΥΡ

α<
Ρθ: νόμου. ί 
«(β) Όταν συμπληρωθεί η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση, ο 

Διευθυντής— 
(i) Δίδει ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στο επηρεα

ζόμενο πρόσωπο* ή 
(ii) καταθέτει τους καταλόγους στο γραφείο του κοινο

' τάρχη της οικείας πόλης, χωρίου ή ενορίας και 
φροντίζει να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και να μεταδοθεί από τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και να αναρτηθεί ειδοποίηση που να 
γνωστοποιεί ότι οι κατάλογοι έχουν κατατεθεί στο 
γραφείο τού κοινοτάρχη· 

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε 
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ανα
φέρεται η εν λόγω ειδοποίηση δύναται σε εύλογο χρόνο 
να επιθεωρήσει τους καταλόγους και ο κοινοτάρχης ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τους καταλόγους αυτούς 
επιτρέπει στο πρόσωπο αυτό να πάρει απόσπασμα του 
καταλόγου χωρίς καμιά επιβάρυνση' 
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(iv) η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση καθίσταται τελική, εκτός 

αν το επηρεαζόμενο πρόσωπο υποβάλει στο Διευθυντή 
γραπτώς ένσταση εναντίον της εκτίμησης ή επανεκτί
μησης μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που 
δόθηκε η ειδοποίηση που προβλέπεται στην υπο
παράγραφο (i) της παραγράφου (β) ή μέσα σε έξι μήνες 
από την ημερομηνία που αναρτήθηκε ή μεταδόθηκε η 
ειδοποίηση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (π) 
της παραγράφου (β), αναλόγως της περιπτώσεως, ή αν ο 
Διευθυντής ζητήσει από το Δικαστήριο αναθεώρηση 
της εκτίμησης ή επανεκτίμησης, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο (δ).». 


