
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ  

 
                             Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος.  
 Κεφ. 224. 

3 του 1960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 

2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 

189 του 1986 
12 του 1987 
74 του 1988 

117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(Ι) του 1992 
90(Ι) του 1992 

6(Ι) του 1993 
58(Ι) του 1994 
40(Ι) του 1996 
31(Ι) του 1998 

144(Ι) του 1999 
123(Ι) του 2001 
57(Ι) του 2005. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)(Τροποποιητικός) Νόμος του 

2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος»). 

 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 78 

του βασικού 

νόμου. 

 

2.  Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ΄ αυτό αμέσως μετά τη λέξη «εκτιμητής» (τρίτη 

γραμμή), της ακόλουθης φράσης: 

      «ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή 

πρόσωπο».  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 79 

του βασικού 

νόμου. 

 

3.    Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

       (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «εκτιμητή» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης 

φράσης: 

«ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή 

πρόσωπο». 

       (β)   με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 
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λέξη «εκτιμητή» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης 

φράσης: 

«ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή 

πρόσωπο». και 

      (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «εκτιμητή» (πέμπτη γραμμή), της ακόλουθης 

φράσης: 

«ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή 

πρόσωπο».  

 

 

 

 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.104.2003 
30 Ιανουαρίου 2006 
ΛΣΜ/ΚΜ 
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