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Αρ. 4363, 9.11.2012 

152(I)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 219 
10 του 1965 
81 του 1970 
61 του 1975 
66 του 1979 
15 του 1980 

196 του 1989 
2 του 1982 

34 του 1987 
199 του 1991 
82(Ι) του1992 
10(Ι) του 1993 
84(Ι) του1995 

32(Ι) του 1998 
25(Ι) του 1999 

132(Ι) του 1999 
236(Ι) του 2002 
26(Ι) του 2004 
58(Ι) του 2005 
39(Ι) του 2007 
84(Ι) του 2009 

144(Ι) του 2009 
121(Ι) του 2011 
156(Ι) του 2011 
65(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος»). 

 

 

 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 
 
 
 
 
 

«(4) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών 

διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (3) 

αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που 
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προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο και αναφορικά με την προβλεπόμενη 

σʼ αυτό χρονική περίοδο που αρχίζει τη 2α Δεκεμβρίου 2012 και λήγει την 

31η  Δεκεμβρίου 2012, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 

2014.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(3) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών 

διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (2) 

αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο και αναφορικά με την προβλεπόμενη 

σʼ αυτό χρονική περίοδο που αρχίζει την 31η Μαΐου 2012 και λήγει στις 

31η  Δεκεμβρίου 2012, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 

2014.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.02.053.097-2012 
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ΣΧΚ/ΜΑΤ 

 


