
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 
    5(Ι) του 2006 
  55(Ι) του 2006 
136(Ι) του 2006 
120(Ι) του 2007 
121(Ι) του 2007 
150(Ι) του 2007 
165(Ι) του 2007. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (που στη 

συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«εγγεγραμμένος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
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«“εγγεγραμμένος”, μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και 

συγγενείς εκφράσεις του όρου αυτού, σημαίνει καταχωρισμένος στο 

Κτηματικό Μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, είτε αυτό είναι μηχανογραφημένο είτε είναι 

χειρόγραφο, και ως ημερομηνία εγγραφής λογίζεται η ημερομηνία 

κατά την οποία η καταχώρηση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε 

από τα δύο Μητρώα.»·  

 
 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Επαρχιακό 

Κτηματολογικό Γραφείο» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 
«“Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο”, για ζητήματα που αφορούν 

ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 

της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή 

οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο που ο Διευθυντής ήθελε, με 

ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίσει 

για όλες ή μερικές από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε παράρτημα Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου που λειτουργεί στην επαρχία αυτού: 

 
 Νοείται ότι σε παράρτημα διενεργούνται τέτοιες μόνο πράξεις 

ως ήθελε εκάστοτε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή.»·και 
  

(γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 
«“Κτηματικό Μητρώο” σημαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου και 

περιλαμβάνει μηχανογραφημένο Μητρώο.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 51 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 
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παράγραφο (α):  

 

«(α) χωριστό Κτηματικό Μητρώο για κάθε επαρχία, δήμο και 

κοινότητα, ή αν ο Διευθυντής διατάξει με τον τρόπο αυτό, για 

οποιαδήποτε ενορία δήμου ή κοινότητας σε τέτοιο τύπο όπως 

αυτός ήθελε αποφασίσει, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι 

εγγραφές και οι μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας·». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ: 23.01.049.118-2008 

 

 

ΛΣΜ/ΤΚ/ΘΒΚ/ΦΜ 
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